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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
OO-

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1851.

Af

Selskabets Secrelair.

JWr. 1 og 2.

Modet den 10de Januar.

Herr Professor Steenstrup afgav paa Leirecomiteens Vegne

folgende Beretning om Udbyttet af nogle ved Isefjordens Kyster

og i Jylland sidste Sommer anstillede geologisk-anliquariske Un-

dersøgelser angaaende Landets ældste Natur- og Cultur-Forhold.

Siden Comiteen afgav sin forrige Beretning om de Under-

søgelser, den bavde anstillet i Issefjordens Omgivelser, have dens

Bestræbelser fornemmelig gaael ud paa nærmere at oplyse tvende

af de Phænomencr, der dengang vare Gjenstand for dens Frem-

stilling (see Oversigt over Kgl. Vid. Selsk. Forh. 1848 S. G2flg.).

Det ene af disse Phænomener var den tidligere sttirre Ud-

bredning af Havvandet over en betydelig Del af de lavere Stræk-

ninger, som nu gaae Ira Issefjorden dybt ind i Landet og ofte



fjerne sig milevidt fra Fjordens nuværende Bredder. — Da de

foregaaende Undersøgelser allerede havde fort Comiteen saaviill,

at den i sin forrige Beretning havde troet at kunne give et no-

genlunde sammenhængende Billede af det nordlige Sjællands tid-

ligere Udseende, just med Hensyn .til den hoist forskjellige

Fordeling af Land og Vand, som var betinget ved at Issefjorden

i disse Tider var stærkere forgrenet og havde talrigere Forbin-

delser med Kattegattet, maalte den næste Opgave for Comiteens

Virksomhed i denne Retning fornemmelig være nærmere at fast-

sætte det Tidsrum, i hvilket hin storre Forandring i Forholdet

mellem Land og Vand havde fundet Sted. Sporgsmaalet maatle

væsenligen stille sig saaledes, om hine ældste Grændser for Hav-

vandet som nu ligge saa fjernt fra Fjorden, tilhorte en Tid,

der gik forud for Landets Beboelse, eller om de vare senere

end denne, og om de da med nogen Sikkerhed kunde hen-

fores til noget af de tre storre Tidsafsnit, som, for Danmarks

Vedkommende idetmindste, betegne tre paa hinanden folgende

Cullurtrin hos Indvaanerne og som sædvanlig benævnes Sten-,

Bronce- og Jernalderen. I det Oiemed derfor at komme til

en noiere Erkjendelse af Tiden for de skete Forandringer og

forat opsoge saadanne Stedforholde, som i den Henseende kunde

love Oplysninger, har Comitteen besogt flere af de Punkter, den

ikke tidligere havde seet, navnligen den nordligere Del af den i

Fjorden liggende Jægersprishalvoe eller Hornsherred. Netop der

have vi, ikke lidet veiledede ved de Fingerpeg, Districtslægen Hr.

Kannnerraad Kjeldahl gav os, været heldige nok til Vest for

Trollegaardene at finde Grændserne for den tidligere hoiere

Vandstand, de hævede Havstokke, liggende i et saadant Forhold

til flere Gravhoie, at en Udgravning af Hoiene og Gjennem-

gravning af Havstokkene med storste Rimelighed maatte oplyse

det indbyrdes Aldersforhold. Til andre Tidsbestemmelser fand-

tes et ligeledes gunstigt Punkt længere imod Syd ved nogle Ud-

(lyltergaarde fra Overdraaby, hvor den hæve'de Strandbred stod

i en saadan Forbindelse med Enden af en Torvemose, der synes

rig paa mange interessante IVatur- og Kunstprodukter, at ogsaa

herfra vigtigere Oplysninger turde venles. — De mere udstrakte



Gravninger, som vilde være nodvendige til Losningen af TidsspOrgs-

maalene, foretrak Comiteen imidlertid at udsætte til næste Sommer,

dels fordi dens Medieminers ovrige Forretninger ikke vilde tillade

dem at være længe nok samlede til Fuldendelsen af slige Fore-

tagender, dels fordi det i det Hele maatte ansees vanskeligere og

under alle Omstændigheder kostbarere, i daværende folketrange

Tid at sætte tilstrækkelig mange Folk i Arbeide ved Gravningerne.

Det andet Phænomen som i afvigte Sommer beskjæftigede os,

have vi forsaavidt forfulgt med storre Fremgang, som Underso-

oelseme ikke blot ere forberedte men ogsaa forte saa langt, at

der allerede foreligger et bestemt og meget vigtigt Udbytte. —
Det vil af foregaaende Meddelelser erindres, at en væsenlig An-

ledning til den Række af Undersogelser, som af Comiteen anstil-

les omkring Issefjorden, tildels skyldes nogle mærkværdige Op-

dyngninger af Osters og andre Havmuslinger, der i Form af hele

Lag eller Banker vare iagttagne paa enkelte Steder ved denne

Fjords Bredder, liggende i en Hoide af 12—20 Fod over dagligt

Vande; ligeledes vil det erindres, at slige Lag vare af Comiteen

gjenfundne paa flere Punkter i denne Egn, og at man allerede

gjentagne Gange hermed havde sammenstillet lignende Forhold,

som vare iagttagne ved Fjordene i Jylland, navnlig ved Mariager-

og Limfjorden. Foruden den paafaldende Forekomst af hine store

Masser baade saa hoit over det nuværende Havspeil og med saa

stor Udbredning i Landet, havde disse Osters- eller Muslingban-

ker endnu hendraget Opmærksomheden paa sig ved den Mærke-

lighed, at man mellem Skallerne af Sodyrene havde fundet Spor af

Kunslprodukter, saasom Potteskaar, Flintflækker og andre Redskaber

fra Stenalderen, sædvanligen ledsagede af enkelte Levninger af

Landpattedyr. Derved blev det altsaa utvivlsomt, at i hvilket For-

hold man end vilde stille disse Banker til de ældre Havstokke, kunde

deres Dannelsestid ikke lægges længere tilbage end til Danmarks

forste Beboelse. Med Hensyn til deres Oprindelse tydedes de vel

endnu i den sidslafgivne Beretning som staaende i Forbindelse med den

tidligere hoiere Vandstand, der da noiere skildredes, men de be-

tragtedes dog kun som Virkninger af enkelte hoiere Vandgange

af en voldsommere Natur og kortere Varighed, og holdtes som



saadanne vel adskilte fra Virkningerne af den stadigere og roli-

gere hoiere Vandstand, der betegnedes ved de hævede Havstokke

og Fjordbunde, som, dækkede med Sodyrlevninger, nu strække sig

langt op i Dalene og Lavningerne. Denne udhævede Forskjæl

have vore fortsatte Undersøgelser gjort endnu betydeligere, idet

de have ledet til Vished om, at det kun er mere uegenligen og i

alle Tilfælde kun middelbart, at disse uhyre Opdyngninger af Sodyr

skylde den tidligere hoiere Vandstand deres Tilblivelse. Det er

antageligt, at hoiere Vandgange kunne have ordnet og lagt i de-

res nuværende Stilling endel af hine Masser af Sodyr, men op-

rindelig ere de blevne samlede og opdyngede paa disse Steder

ved ganske andre Kræfter. Forat Opdyngningernes sande Natur

bedre kan erkjendes, hidsætte vi korteligen Resultatet af vore

Undersogelser paa de enkelte Punkter.

Vi begynde med tvende Punkter i Omegnen af Frederikssund,

hvilken By har dannet ligesom et Midtpunkt for vore Undersogel-

ser i dette Aar; disse Punkter ere Strandskrænterne ved det tæt

udenfor Byen liggende Færgested: „Bilidt", og Skrænterne af

Veirmollebakken ved Havelse-Molle, beliggende 3A Mil fra Frede-

rikssund ved Stroaaens Udlob i en lille Vig af Issefjorden. Paa

beo-o-e Punkter har Meddeleren allerede henledet Opmærksomhe-OD *

den ved en forelobig Beretning oplyst ved et Træsnit, i Oversigt over

Videnskabernes Selskabs Forhandlinger for Aaret 1848 S. 7— 11.

Ved Havelse Molle træder Osters- eller Muslinglaget frem

i Form af flere Pletter af betydelig Omfang i Siden og paa Over-

fladen af den lave Banke, paa hvilken Veirmollen staaer og som

aldeles modsvarer de lavere Banker, hvori Osterslag findes ved

„Bilidt". Det er imidlertid let muligt, at disse Pletter gaae over i

hinanden eller danne ligesom et sammenhængende System, idet

Laget delvis kan være blevet dækket med Muldjord, da Bakkens

Overilade i længere Tid har været under Dyrkning. Denne for-

hindrer dog ikke at paa mange Steder mellem Stubbene og i Fu-

rerne Ostersskaller og Muslinger, og hvad ellers i Banken fore-

kommer blandet med disse, ligge aldeles blottede paa Overfladen.

I den ene Ende af denne Mollebanke har man til Veifyld, og i

den senere Tid tillige til Mcrgling, bortfort en Del af Massen,



og derved erholdt vi et Gjennemsnit gjennem een af de oven-

nævnte Pletter og sammes Underlag. Dette Gjennemsnit gaaer hel-

digvis saaledes gjennem Bakken, at det gjennemskjærer Muslinge-

laget paatvers og blotter altsaa dettes Sammensætning baade i

den Side, der vender imod Fjorden, og i den, der vender bort

fra samme. De Undersogelser, som dels Meddeleren dels Comiteens

tre Medlemmer i Forening*) have anstillet i denne lodrette Væg, ere

i det Væsenlige fdlgende. Bakken viser sig tydelig sammensat af

to Afdelinger eller ligesom af to Banker af forskjellig Natur over

hinanden, idet den ovre lægger sig som en tyk Kappe over den

nedre. Denne bestaaer af Grus og Strandsand, med enkelte Skaller af

Sodyr, Smaasten osv.; disse Bestanddele ere tildels ordnede vedBolge-

slag, og Skallerne og Skalbrokkerne vise sig mor eller mindre tydelig

vandslidte. Opad dannes den af finere Sand af en brunlig eller sort-

laden Farve, som om det var bleven blandet med Muld eller vege-

tabilske Stoffer. Umiddelbart over dette brunlige Lag begynder

Aske og Kul at indblande sig i Bankens Sammensætning, og dette

betegner Begyndelsen af den ovre Afdeling, der fornemmelig er

dannet af Sodyrlevninger, navnligen af Skaller af Osters, Blaa-

muslinger og Hjertemuslinger (Oslrea edulis L.; Mytilus edulis L.

;

Cardium edule L.); thi hvad der af Litorina litorea L., Nassa

reticulala L., o. fl. blander sig imellem disse 3 Muslingarter, er i For-

hold hertil at ansee som forsvindende Storrelser. Laset har i

det Hele en Tykkelse af 3—4 Fod, eller lidt mere, dog ere dets

oprindelige Forhold ved Overfladens Behandling med Ploug og

Harve blevne forstyrrede indtil næsten en Fod under denne. Mæng-

den af de i Laget opdyngede Muslinger og Osters udgjor Tusin-

der af Tonder, for ikke at sige Læs, at domme efter den Masse

som de bevisligen bortforte Læs have udgjort.

I den Side af Laget, som er længere fjernet fra Fjordvigen,

ere hine 3 fremherskende Muslingarter snart blandede aldeles mel-

lem hinanden snart sondrede i Partier eller Hobe hver Art for

*) Forpagteren af .Mullen, lir. II. Madsen har stedse med al Forekommenhed

imOdekommet us ved vore Undersøgelser af Hanken, hvorfor vi sige ham
vur Tak.



sig, men aldrig ere de liggende i Lag eller Striber, ei heller lei-

rcde paa deres flade Sider eller paa nogensomhelst anden Maade ord-

tiede, ligesom de ogsaa ere uden al Slid; derimod ere de enkelte Skal-

ler liggende i saa besynderlige Stillinger til hinanden og Mellem-

rummene mellem dem fyldte med lette og bevægelige Masser (som

Aske, Trækulbrokker, Fiskeknokler), at de end ikke kunne tænkes

at have været udsatte for den allermindste Bevægelse af Vand, inden

de ere blevne bedækkede af nye Masser, under hvilke de da have be-

holdt deres oprindelige Stilling. Det hele Billede, man erholder ved

Betragtningen af disse Forhold, modsætter sig derfor uimodstaaelig

enhver Antagelse af, at denne uhyre Mængde af Muslinger skulde

paa nogen Maade være opkastet af Havet eller sammenskyllet

ved Bolgeslag. Derimod fremkalder det uvilkaarligen Forestillin-

gen om, at de maae være henkastede hobe- eller bunkevis paa de

Steder, hvor de endnu findes. Denne Oprindelsesmaade for dette

Lag bliver endnu mere antagelig derved, at Aske og Brokker af Træ-

kul ofte danne for sig uregelmæssige 1 — 2 Tommer tykke korte

Striber eller Kiler imellem Muslingerne, og at der mellem disse

lindes i Mængde indblandede baade Knokler og Sten, der paa for-

skjellig Maade vidne om, at de have været paavirkede af Menneske-

hænder, og, som ovenfor vist, deres Tyngde uagtet, ligge ved Si-

den af de letteste og mest skjore Bestanddele i Bakken.

I den modsatte Ende af Væggen, som svarer til den Side af

Laget, der vender imod Fjorden, og som hverken er mange Favne

fjernet fra denne eller mange Fod over den, ere vel de Bestand-

dele, der danne Laget, væsenligen de samme, men der indtræder

dog en begyndende Ordning af Masserne; Skallerne ligge ofte

paa deres Bredsider og danne Lag af 3—4 Tommers Tykkelse;

Sand, Grus og Smaasten indblander sig mere mellem dem og ere

ofte ordnede i Smaalag. Vandet synes saaledcs en kort Tid at

have lettelig spillet med disse Masser, og delte kan man saa me-

get snarere antage at have været Tilfældet, som Fjorden endnu

ved Udivande kan naae temmelig langt op paa Skrænten af Bak-

ken og i Hoide næsten naae op til Lagets Underflade. I denne Side

af Laget er der, idelmindste saavidt man kan domme fra dette ene



Gjentiemsnit, en umiskjendelig Tilnærmelse til Forhold, der ere iagt-

tagne ved „Bilidt", men jo mere man herfra nærmer sig- imod Mid-

ten af Laget, jo mere forsvinder Lagdelingen og jo mere træde

de for den modsatte Side beskrevne Forhold frem.

Da det er paa de Indblandinger i Laget, som tydelig bære

Præg af at være behandlede af Menneskehaand, vi for en væsenlig

Del slotte vor Overbevisning om Menneskers Medvirkning til disse

Bankers Dannelse, og da disse Indblandinger ogsaa i andre Hen-

seender, som det snart vil sees, afgive lærerigt Udbytte, ville vi

mere specielt meddele folgende Beskrivelser af dem.

Der findes spredte gjennem hele Muslinglaget ikke faa Smaa-

sten, af en knyttet Haands Storrelse, sædvanlige rullede Strand-

sten . der bære umiskjendelig Spor af at have været stærkt

gjennemglodede, og undertiden af at have været mere udsatte for

Ild paa den ene Side end paa den anden; ikke sjelden befindes

de endnu kulsorte eller sodede paa deres Overflade; sædvanligen

ligge de enkelte imellem Osterserne og Muslingerne, eller i Aske-

masserne; kun op imod Overfladen ligge de flere samlede; men

endnu have vi ikke iagttaget, at de i denne Banke danne saadanne

smaa ligesom brolagte Flader, som dem der nedenfor omtales ved

„Bilidt".

Endnu hyppigere end de glodede Sten findes der andre, som

enten ere bearbeidede til Redskaber eller vise Spor af en saa-

dan Bearbejdelse, nemlig de for Stenalderens Folkefærd saa be-

tegnende Flintredskaber. I Lobet af et Par Timer havo vi samlet

henved 70 saadanne, dels ved at undersoge den nylig omtalte

lodrette Væg, dels ved at opsogc dem paa Bankens ploiede Over-

flade. De fleste (50) maae henregnes til de saakaldte:

a) Flintflækker, der dels brugtes som skarpe Smaaknive, dels

efter nogen Tilhugning anvendtes til Pilespidser;

desuden have vi fundet:

b) tvende Flintslykker, hvoraf Flækker ere udhugne.

c) trende mindre Flintkiler.) raat tilhugne, og flere kileligncnde

Flintslykker.

dj flere raat tilhugne Flintslykker af usædvanlig Form.
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e) en Flintlandscspids, hvis yderste Ende sees at have været af-

brudt, forend den er kommen til at ligge i Massen.

O en storre Flintoxe eller Kile, med firesidet Bane og tilsle-

bet Eg.

Af andre bearbeidede Gjenstande fandtes fremdeles:

g) en smal, men lang Slibesten af Glimmerskifer, efter Sliddet

at domme rimeligvis brugt til Redskabers Afglatning eller Po-

lering, og en mindre lignende af 1^ Tommes Længde;

h) endvidere en lang glat Bennaal, oval i Gjennemsnit, noget flad

og afrundet imod den ene Ende og tilspidset i den anden —

og endelig:

i) flere Skaar af Lerkar (saakaldte Urner) af den sædvanlige

sorte Jydepottemasse, sort indvendig og rodlig udvendig af Brug.

over ilden. Flere af disse Skaar laae saaledes samlede, at de

utvivlsomt have tilsammen udgjort en storre Del af et helt Kar.

Atter talrigere end hine af Mennesker benyttede Stene

vare Levningerne af Hvirveldyrene. Uden at tale om den Mængde

af Fiskeknokler (Hvirvler, Knokler af Hovedet, Stotteknokler af

Finnerne), som fandtes igjennem den hele nedre Del af Mus-

linglaget, blandede mellem Muslingerne og i Askestriberne, og

som synes alle at hidrore fra en eneste Art af Flyndre, forekom

der saa talrige Knokler af Pattedyr, at nærværende Meddeler har

af en Masse, som kun kan anslaaes til 20 å 25 Cuhikfod, i den

lodrette Væg udpillet over 250 Knokler eller Brudstykker af

disse, og sandsynligvis ere mange undgaaede hans Opmærksom-

hed. Det vil heraf sees, at Knokler i det Hele ere en væsenlig

Bestanddel i et saadant Osters- og Muslinglag. Knoklerne tilhorle

meget forskjclligc Dyr, men dog fornemmelig:

1. Kronhjorten. Ccrvus elaphus L.

Kjæbedele, Hvirvler, Bibben, Led af Lemmer.

2. Raadyret. Cervus Capreolus L.

ligeledes.

3. Vild(?) Svinet. Sus scrofa L.

ligeledes;

hvorimod der al efterfølgende kun er fundet enkelte Knokler,

nemlig:



4. Hunden. Canis familiaris L.

Stor Hjornetand; den kan ikke være af nogen Ulv, men stem-

mer aldeles overens med de Hundetænder, som i oldnordisk

Museum opbevares fra Stenalderens Grave.

5. Maaren. Martes.

deraf kun en Gte Halshvirvel.

6. Pindstinet. Erinaceus europeus L.

Overarmbeen og hoire Underarm.

Saasnart man har mange af disse Knokler liggende for sig,

inaa Opmærksomheden nodvendigen henledes paa den eiendom-

melige Tilstand, hvori de ere opbevarede. De bære nemlig Vid-

nesbyrd om at være planmæssigen ituslaaede, i et bestemt Oiemed,

og som det tydelig sees for deraf at udtage Marven eller uddrage

Fidtet. Af de lange Knokler i Lemmerne (Rorknoklerne) findes

der saalcdes kun Ledenderne med et meget kort Stykke af Ben-

roret (af en eller to Fingerbreds Længde), medens selve Ben-

rorene ere aldeles knuste og kun gjenfindes i de kortere eller

lange Bensplinter, som træffes i 31ængde i Laget. Knoklerne

af Mellemhaanden og Mellemfoden have havt samme Behandling,

dog at disse Knokler af de tvende Drøvtyggere, Hjorten og Raa-

dyret, ikke ere simpelthen knuste, men spaltede efter Længden,

dog ikke i Sammenvoxningsfladen mellem de to Sidestykker eller

enkelte Ben, hvoraf de oprindelig bestaae, men lodret paa denne,

saa det hele dobbelte Marvror paa engang har kunnet udtages

deraf. De Fod- og Haandbladsben af Hjorten og Raaen, som

fandtes blandt det ovennævnte Antal Knokler, ere ialt elleve, og alle

disse ere saa overensstemmende klovede, at endog de Stod, hvor-

med de ere blevne spaltede, kunne erkjendes at være blevne an-

bragte paa de selvsamme Steder paa dem alle. Knoklerne af de

storre Tæer paa Foden ere saavel hos Svinet som hos Hjorte-

arterne behandlede ligesom Rorknoklerne, saa at kun Ledenderne

lindes af dem; men derimod findes Knoklerne af Bitæerne hele,

og disse Knokler ere, tilligemed et Par andre ligeledes saagodtsom

marvlose Knokler (nemlig de yderste Taaled, som bære Hovene,

og Fodrodsknoklernc) de eneste Knokler af Lemmerne , som

ikke ere knuste paa den angivne Maadc. Ligesaa cicndom-
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melig som de lange Rorknoklers er Underkjæbebenets Behandling;

alle hidtil fundne Stykker af dette Ben have baaret en kortere

eller længere Del af Tandrækken, men tinder denne have de været

aabnede oftest efter hele Længden, idet den nederste Kant afKjæbe-

benet overalt har været spaltet bort. Af Overkjæbebenet er ligeledes

kun Tandranden med de isiddende Tænder tilbage, medens ellers

det ovrige Ben er knust, og samme Knusning have Hovedets Ben

ialmindelighed undergaaet, idet man neppe skal finde et Benstykke

af disse Dyrs Hoveder med et Par Qvadrattommers Overflade.

Knoklerne af hele det ovrige Skelet er i Overensstemmelse her-

med ligeledes paa en eller anden Maade blevne ituslaaede; Rib-

benene sædvanlig brudte paatvers i 3— 4 Stykker; Hvirvlernes

Buer ere afhuggede eller spaltede og Hvirvellegemet som oftest

overhugget; Skulderbladet og Bækkenet ere brudte i flere Stykker.

Mellem Patledyrknoklerne have vi fundet omtrent et Dusin

Fugleknokler; et Par af disse ere Hvirvler; et er den forreste Del

af et Brystben; de ovrige ere lange Knokler af Lemmerne. I

Jlodsætning til Pattedyrenes ere disse Rorknokler af Fuglene netop

uden Ledender, medens Rorene selv ere hele. De tilhore for-

skjellige Fuglearter af Agerhonens og Duens Størrelse, men Levnin-

gerne ere endnu for faa, til at Meddeleren har kunnet olfre den

nodvendige Tid paa en noiere Bestemmelse af Arterne.

Knokler af Fisk ere, som ovenfor yttret, meget talrige;

Hvirvlerne og Støttebenene af Finnerne findes ofte saaledes stil-

lede den ene ved Siden af den anden, at de kunne erkjendes, i

Stykker af 2—3 Tommers Længde idetmindste, at have oprindelig

ligget i deres naturlige Forbindelse; men længere sammenhængende

Partier af Hvirvelsoilen har Meddeleren hidtil ikke iagttaget, der-

imod har han fundet enkelte Hvirvler , som tydelig viste, at de

vare blevne skraat overskaarne med et skarpt Redskab.

De knuste Knoklers Brudflader ere stedse ganske friske og

robe ikke den ringeste Grad af Slid, idet selv de mindste Spidser

og Kanter ere fuldstændigen bevarede; ligeledes ere Knoklernes

Overflader oden ethvert Spor af at de have været bevægede i

Vandet. Skjondt de nu ofle findes omgivne med Kulstumper eller

Aske, er der dog kun yderst faa (af det hele hidtil undersogte
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Antal kun 5—6), der antyde at de have været i umiddelbar Beroring

med Ild eller glodende Emner, idet deres Overflade er ligesom cal-

cineret eller lidt forkullet; men selv paa en saadan angrebet

og blodere Overflade er der heller ikke Spor til Slid eller Rul-

ning, hvorhos det endnu fortjener at bemærkes, at alle disse

brændte eller svedne Benstumper kun som Stumper og aldrig som

hele Knokler ere komne i denne Beroring med Ilden. Den ubrudte

Tilstand, hvori de mindste Knokler af Flynderne findes, og det

ligesaavel imellem de tunge Ostersskaller og glodede Stene som i

Askestriberne, afviser allerede for sig enhver Tanke om at forklare

Opdyngningen af alle disse Masser som Opkastninger af Havet.

Medens altsaa Knoklernes Opbevaringstilstand paa den ene Side

fuldstændigen godtgjor, at ingen almindelige Naturkræfter oprindelig

paa dette Sted have opsamlet dem og alle de ovrige organiske

Levninger, der friske og uslidte ere leirede paa samme Maade,

maa Knoklernes eiendommelig brudte Tilstand paa den anden Side

uafviselig fordre Indrommelse af, at de kun ved Menneskeklogt kunne

være saaledes behandlede og samlede. Som utvivlsomme Kunst-

produkter paa deres Vis træde de derfor sammen med de alt om-

talte Redskaber af Sten og Ben, med Lerkarrene, Kullene, Asken

o. s. v. og ved deres betydelige Mængde kaste de nyt og klarere

Lys over alle de Masser, med hvilke de ere samlede. Idet de kun

kunne være Affald fra Maaltider, som Redskabernes Brugere have

holdt paa disse Steder, give de tillige de Opdyngninger af Osters og

spiselige Muslinger, mellem hvilke de findes, en naturlig Tydning

som lignende Affald. Den hele ovre Afdeling af Banken, der

danner hvad vi med et kort Udtryk have for betegnet som Mus-

linglaget eller Ostersbanken, bliver saaledes væsenlig en Kjokken-

modding fra en meget fjern Tid og fra Landets tidligste Cultur-

periode, bestaaende som vore Kjokkenmoddinger dels af Affald

fra Maaltiderne og disses Tilbcredelsesmidler, dels af de Kar og

og Redskaber, som enten ere blevne ubrugelige og henkastede

eller af Vanvare tabte. Skjondt Osterslagene herved endnu mere end

for sættes ud af Forbindelse og Sammenhæng med den beviste hoiere

Vandstand, maa det endnu stedse erindres, at ikke blot flere af de

Dyr, som lindes opbevarede i dem, vidne om Fjordens tidligere



12

Tilstand og den storre Forbindelse mellem Havet og Fjorden,

men at ogsaa Leiringen af Masserne i den Side af Laget, som

laae nærmest Fjorden, tydede hen paa, at Fjordbolgerne til en

enkelt Tid have kunnet spille lidt paa Randen af de opdyngede

Masser.

I Skrænterne ved Færgestedet „Bilidt" forefandt vi al-

lerede paa en tidlig Foraarsudflugt særdeles heldigen blottede

\ægge, der strax lode os erkjende flere Forhold, som forhen

vare undgaaede os, og ved et senere Efteraarsbesog fandt vi disse

Forhold væsenligen igjen i de nye Yægge, som imidlertid vare

fremkomne ved Massens Borttagelse til Veifyld o. s. v. , og som

i Længde udgjorde en Strækning af 40 Alen. Bakkens dobbelte

Sammensætning viste sig nemlig meget tydelig. 1 den nederste

Halvdel var den som i de Bakker ialmindelighed, der ere dan-

nede ved Opskylning af Havet, og bestod af Grus, Sand, Smaa-

sten og mer eller mindre slidte Sodyrskaller. Ligesom ved Havelse

indesluttede den overste Halvdel ikke blot Bestanddele, der ellers

ere fremmede for saadanne Opskylninger, men frembod dem og-

saa i en Leiring, der er ligesaa usædvanlig for saadanne Dannelser

som uforenelig med disses Dannelsesmaade. 1 og mellem de tem-

melig regelmæssige Lag af Osters- og Muslingskaller, af Sand,

Grus o. s. v., hvoraf denne overste Halvdel bestod , fandtes der

nemlig ikke sjelden Flintflækker, som maatte være tildannede red

Menneskehaand, samt enkelte Potteskaar; der forekom fremdeles

Smaalag og Striber af Aske og Kulgrus, og det saa hyppig at

den ovre Halvdel af Bakken derved fik et noget graaligt Ud-

seende imod den nedre; endelig stak der i forskjellig Hoide frem

af Væggen haandstore rundede Stene, der bare umiskjendelige

Spor af at have været glodede. Disse Sten forekom dels spredte,

dels stillede tæt ved Siden af hinanden i Rækker af et Par Fods

Længde, og viste sig at danne ligesom smaa Brolægninger inde i

Lagene, idet de befandtes at slutte sig ligeledes ganske tæt sam-

men i Retningen indad i Væggen. Denne sluttede Stilling af more

og ved Heden sprængte Stene, var altfor regelmæssig til at Vand-

brvægelsrr skulde kunne have frembragt den, og Formodningen

om at den kun ved Mpnnesker kunde være bleven frembragt, for-
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ogedes ikke lidet derved, at der fra disse Steenflader altid udgik

til Siderne Striber af Kul og Aske, ret som om de havde været

smaae Arnesteder, en Anskuelse, som dog trænger til en nærmere

Undersøgelse. Forresten fandt vi dem saaledes stillede i og mel-

lem Skaller og Skalbrokker, der vare leirede paa deres flade

Sider, at en Vandbevægelse, som kunde antages at have hidfort og

ordnet disse lettere Dele, vist ikke kunde antages at have hidfort

og stillet Stenene.

De ved Menneskehænder paavirkede Bestanddele af Banken

bleve saaledes ogsaa her baade for talrige og for meget udbredte

i denne, til at de ikke tillige skulde være væsenlige; de kunne

ikke længere antages at være blot tilfældige Indblandinger hid-

rorende derfra , at Mennesker en enkelt Gang have færdedes i

Nærheden af delte Sted, og hændelsesvis tabt eller forsætlig bort-

kastet nogle Flintredskaber, Potteskaar o. s. fr. , som da Bolgen

senere kunde have tumlet lidt om med, indtil den tilsidst efterlod

dem med Skallerne af Sodyrene paa den Strandbred, hvorfra den

efterhaanden trak sig tilbage. Meget mere maatte det Hele gjore

det Indtryk, at Bankens Materialier havde samlet sig lige ved eller

dog i Nærheden af Menneskers Opholdssteder og endel af dem

tillige ved Menneskers Indvirkning. Det var umuligt længere at

tilbageholde den Tanke, at naar Striber af Kul og Aske, Potte-

skaar og glodede Stene findes igjennem det hele -Lag og saa-

ledes tydelig vise, at Mennesker havde havt Baal paa et saadant

Sted i en længere Tidsfolge, og det — hvad allerede enkelte

Pattedyrknokler tyde hen paa — til deres Fodemidlers Tilbered-

ning, saa kunde de uhyre Masser af Skaller af Osters og andre

Muslingarter, der alle ere spiselige, maaskee netop være Levnin-

ger af den Fode, de her fortrinsvis have tilberedt. I dette Tilfælde

vilde altsaa den hele Opdyngning af Skaller have fælleds Oprin-

delse med Kullene, Asken, Stenene o. s. v.

De her fremkaldte Formodninger bleve, som vi have seet, fuld-

stændigen bekræftede ved vort ovenfor skildrede Udbytte af Un^-

dersogelserne ved Havelse Molle.

Forend vi forlade- Bankerne ved „Bilidt" , maa vi dog

endnu tilfoie , at der er bortfort en overordenlig Mængde af
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Gruset og Skallerne til Veifyld paa de nærmeste Veie, Gange i

Haver o. s. v., og deraf vil man da let kunne forklare sig, hvor-

for man ikke sjelden paa disse Steder kan ved nogen Stigning

finde Flintflækker og maaskee ogsaa andre Steenredskaber. Med

Hensyn til den horizontale Udbredning af Osters- og Muslinglagel

maa vi angive, at dette forekommer i en betydelig Udstrækning

i Underbakkerne, som ligge mellem Fjorden og det egenlige Hoi-

Iand, ved hvis Fod vi endnu fandt det.

Efterat være komne til en klar Overbevisning om Forholdenes

sande Natur paa disse Punkter, og derefter at have kastet Blikket

tilbage paa de lignende Punkler, der dels cre iagttagne i Issefjordens

Omgivelser, dels ere bekjendte fra Jylland, og som i foregaaende Be-

retninger ere ansete for overensstemmende med dem, kunde vi ikke

tilbageholdeden Overbevisning, at alle disse Dynger af Osters- og

Muslingskaller— saa uhyre de end synes — , der alle have hen-

ledet Opmærksomheden paa sig ved de Sten- og Benredskaber,

som ere fundne i dem , ligeledes skyldte menneskelig Virksomhed

deres Tilblivelse, og vilde kun afvige fra hinanden i den storre

eller mindre Omleiring, som de oprindelig ved Menneskehaand

samlede Masser af Skaller o. s. v. senere kunde have lidt ved Vand.

Dette kan være kommen i Bertiring med dem , enten derved at

Bolgerne fra Stranden til enkelte Tider have kunnet naae op til

dem, eller derved, at Bække og Indvande ere komne til at over-

skylle dem. Om et Par af de Punkter i Jylland, hvorpaa slige

Osterslag findes, er Comiteen dog saa heldig at kunne meddele

meget lærerige Oplysninger, der baade godtgjore Rigligheden af

de her yttrede Anskuelser og endmere vise den Vigtighed, disse

Dannelser have for vore Kundskaber om Landets ældre Forhold.

Et af Comiteens Medlemmer, Inspecteur Worsaae, har nemlig

paa en antiqvarisk Embedsreise i Jylland i afvigte Sommer havt

Leilighed til nærmere at undersoge en meget betydelig Oslers-

bunke *) imellem Randers og Grenaae ved Meilgaard, fra hvilken

j S i.-ilcdes kunne vi maaske for Eftertiden snarere kalde disse Opdyngninger,

for ;it ik!»e Misforstaaslse skal opstaae vod Benævnelsen: Østersbanke, der

tillige, som kekjendt, har en ganske anden Betydning.
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Bunke Ejeren, Hr. Proprietær Olsen , tidligere havde indsendt til

Oldsagmuseet en imellem Osterserne funden Benkain, hvorved

Oldgrandskernes og Naturforskernes Opmærksomhed var bleven

henvendt paa delte Sted. Banken, der indeholder Østersskallerne,

er af anseeligt Omfang, men den hvælver sig kun ganske svagt

og falder jevnt af til alle Sider. Den ligger Nord for Meilgaard,

omtrent midt imellem Gaarden og Stranden, henved en Fjerding-

vei fra den nuværende Strandbred, midt inde i en Skov, „Aigt"

eller „Agrskov" kaldet, og er bevoxet dels med Græs, dels med

Træer. Da der fra Banken bortfores store Masser af Skaller til

Veifyld paa de nærmeste Veie, har Worsaae i den Ende af

Banken, hvor man har bortgravet denne Veifyld, havt gunstig Lei-

lighed til at undersoge Bankens indre Bygning, og denne Leilighed

blev foroget ved nye af ham selv anstillede Gravninger, som un-

derstøttedes af den Interesse og velvillige Imodekommen, Hr. Olsen

viste Sagen.

Allernederst fandtes Banken at bestaae af Strandsand, hvilket

ogsaa er Underlaget for hele den omliggende Skov ned til Stran-

den; derover laa en sortagtig Muld af 1 Qvarters Tykkelse og

derover igjen den egenlige Ostersdynge eller Osterslaget, som

i Midten af Banken ikke var mindre end 4| Alen tykt, men som

derfra skraanede jevnt ned til alle Sider. Ovenpaa de tæt sam-

menpakkede Ostersskaller havde der i Tidernes Lob dannet sig et

tyndt Muld- eller Jordlag, i hvilket Træerne stode. I den uhyre

Masse Ostersskaller, som i saadan Grad hvidliggjorde den aabnede

Ende af Banken, at denne i Frastand saae ud som en Kridt- eller

Kalkhanke, fandtes der ogsaa spredte imellem Osterserne en hel Del

Skaller af Hjertemuslinger, Cardium edule L., Blaamuslinger, My-

tilus edulis L. og Strandsnegle, Litorina litorea L. , men disse

vare uden al Sammenligning færre i Antal end Osterserne. Hver-

ken Muslingerne eller Osterserne havde deres Skaller sammenhæn-

gende, men bestode kun af enlige eller lose Skaller, hvorved man

altsaa ligesom paa de foran beskrevne Punkter kan overbevise sig

om, al de ikke ere henkastede der som levende Dyr; at de

heller ikke som dbde Skaller kunne være synderlig omkastede af

Vandet, derom vidner noksom Skallernes uslidte Tilstand. Det er
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derfor ogsaa her et særdeles vigtigt Vink, at der allevegne i det

tætte Lag af lune spiselige Dyrs Skaller sporedes mange Trækul

;

hist og her saaes tillige markere Striber som af forraadnede vege-

tabiliske og animalske Gjenstande samt tildels af Aske. Ved at

nedrive storre Partier af den lodret staaende hvide Væg af Skal-

ler overbeviste nu endelig W. sig personlig om, at der spredt

igjennem hele Ostersdyngen fra overst til nederst virkelig fore-

kom forarbeidede Gjenstande af Ben og Hjortetak, samt brudte og

ituslaaede Knokler af Pattedyr og Fugle. Arbeiderne, der jevnlig

bortgravede Skaller af Banken, forklarede ogsaa i Overensstem-

melse hermed, at af de forarbeidede Sager af Ben, som de

havde opsamlet, vare vel de fleste fundne i en Dybde af 2—2£

Alen, men at de dog tillige havde fundet dem rundt om i Osters-

dyngen; navnlig havde de fundet en stor Mængde tilslebne Ben-

prene i det allernederste Lag. Foruden det der af slige Gjen-

stande blev opdaget af W. ved Undersøgelserne paa Stedet, ind-

samlede han endnu ved Hr. Olsens Hjælp hos Arbeiderne flere
é

af dem i Ostersdyngerne forefundne, Sager. Et Overblik over disse

Gjenstande er nodvendigt, for at opfatte Billedet af det Hele.

Om Dyrknoklerne, ved hvilke vi forst ville dvæle, maa jeg

bemærke, at de samtligen hidrore fra W.s personlige Undersøgelse

af Osterdyngen og at de alle — med Undtagelse af et Par Hjorte-

takker, som han fandt liggende mellem de nedfaldne lose Skaller

— af ham ere udtagne af det tæt sammenpakkede og tidligere

aldeles urorie Osterslag:

Af Pattedyr forefandtes Knokler af:

1) Kronhjort. Cervus elaphus Linn.

En Kindtand af Overkjæben; en Underkjæbe med fuld-

stændig Tandrad af et stort og gammelt Dyr, aabnet for Mar-

vens Skyld langs dennes hele nederste Rand; et Fodrodsben

;

en af de lange Rørknokler i Lemmerne, der tydelig viser, at

lange Benstænger ere udsavede af den (ved Flintredskaber?).

Endelig en Mængde Brudstykker af Hjortetakker, om hvilke

paa delte Sled alene skal bemærkes, at de næsten alle vare

forarbeidede elier bare Spor af en begyndende Tildannelse,

og at de dels hidrorte fra naturlig fældede Takker, dels fra
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Takker, der havde været fuldtudviklede og siddet stærkt fast-

hæftede til Pandebenet , da Hjorten dræbtes (see nedenfor

under e).

2) Vild? svin. Sus scrofa Linn.

Taaled af een af de mellemste Tæer, og Mellemfodsben af

en Bitaa, begge af et voxent Dyr; og nogle Brudstykker af

Knokler af et meget spædt Dyr.

3) Marsvin.? Delphinus phocæna Linn.

^ Tungebenshorn (cornu ossis hyoidei) af en Art Delphin.

4) Jagt? hund. Canis familiaris Linn.

Brudstykke af venstre Overkjæbe med næstsidste Kindtand

og Tandgruben af den sidste; Brudstykker af et Par Ribben.

Skjondt Levningerne ere faa, ere de dog betegnende nok

for at vise, at de ikke kunne tilhore nogen af de vilde eu-

ropæiske Hundearter, Rævene, Schakalen eller Ulven.

5) Vild? Kat)
_ „ _. }. Felis catus Linn. an ferus?
Tam? Kat)

Brudstykke af den hoire Overkjæbe med Hj ornetanden og

et Par Kindtandsgruber; Overarmbenet, men noget af den

ovre Ende aibrudt; Mellemhaandsbenet til 5le Finger; Mellem-

fodsbenel til den indvendige Taa; samtlige fire Levninger ere

af en saa anselig Storrelse, at denne maa have været nær-

mere Vildkattens end Tamkattens, hvorved det imidlertid maa

erindres, at der efter ældre Vidnesbyrd (Pontoppidans f. Ex.)

endnu i forrige Aarhundrede, idetmindste paa sine Steder, var

en større Tamkatrace her i Landet.

Endelig maaskee Spor af en

0) Gnaver, Halvrotte? Mus flavicollis Melch.

Nogle af de under 1 nævnte Hjortetakker, desværre nelop de

Stykker, der ikke blcve udtagne af den faststaaende urorte Væg,

men blevc fundne ved Koden afBanken som. tidligere udgravne eller

nedfaldne, bære umiskjendelige Spor af at være gnavede af

et Dyr af denne Orden, der, efter Tændernes Storrelse al

domme, omtrent maa have været af Halvrotlens Storrelse. Uagtet

der efter Gnavets Udseende neppe kan være nogen Tvivl om,

ni Takkerne ere blevne saaledcs behandlede, forend de blevc
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dækkede af Muslingerne, maa man dog her kun tvivlsom an-

fore en saadan Gnaver fra denne Tid af, da man ifolge det

ovennævnte Findested ikke kan være aldeles sikker paa , at

jo Gnavningen kan have fundet Sled senere.

Af Fugleknokler fandtes omtrent en halv Snes, mest i Brud-

stykker; de fleste tilhorte : Sangsvanen eller Vildsvanen, en Fugl,

som kun i de meget kolde Maaneder — November til Marts —
dvæler her i Landet, men som netop i disse endnu har et af sine

stådigers • Vinteropholdsstedet i Lagels Nærhed, nemlig Kolind-

Sund; de ovrige Maaneder af Aaret opholder denne Fugl sig, som

bekjendt, i sit langt nordligere Hjem: Islands, Norges, Laplands

hoiere Fjeldegne. Foruden tvende ovre Ender af venstre Sides

Overarm allsaa af to forskjellige Individer — og det nedre

Endestykke af samme Ben, bestaae de fundne Levninger endnu af

en brudt Hvirvel, et Krageben (os coracoideum) og den forreste

Rand af det for denne Svaneart saa betegnende Brystben. Et Skul-

derblad, en Overarm og en Fodrod hidrore fra Fugle, der omtrent

have været af Storrelse med en lille Vildgaas, men de tilhore neppe

en og samme Art.

De forarbeidede Gjenstatide, der hidtil cre forefundne og

opbevarede fra denne mærkelige Banke, ere, foruden de. ommeldte

Stykker Hjortetak:

a) en hel Mængde tildels meget store Flint/lækker.

b) et raat tilhugget Flintstykke ; en Trærod har under Væxten saa-

ledes omfattet denne og flere Ostersskaller, at man alene deraf

faaer en tro Forestilling om, hvorledes Skallerne og de for-

arbeidede Sager ligge mellem hinanden i Banken.

c) en Flintkile eller Flinloxe, kiledannet til begge Ender, og sleben

paa alle Sider.

d) en Flinthulmeigel, med firsidet Bane, blot tilhugget.

e) fire Oxehamre eller Hakker af Hjortetak, med Skafthuller, dels

hele, dels overbrækkede i Skafthullerne. Med Hensyn til Mna-

den, hvorpaa de have været anvendte, maa det bemærkes, al

kun een af dem har en afrundet tildannet Bane, der bærer

tørke af al have været noget brugt. Den er meget kort i

Forhold til de tre andre; af disse, som ere dobbelt saalange,
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have de lo Takkernes skraatstaaende naturlige Aflosningsflader

til Baner, men hverken disse Flader eller den dem omgivende

„Rose" have det ringeste Mærke af at have været brugte, lige-

som ogsaa den skraa Stilling gjor dem dertil mindre skikkede.

Endnu mere er delte Tilfældet med den tredie af disse Oxe-

hamre eller Hakker, idet den er forarbeidct af Takken af en Hjort,

der er dræbt inden den fuldtudviklede og „affejede" Taks Fæld-

ningslid, hvorfor den ogsaa som Bane bærer den med Takken

fastvoxne Rosenstok og et Stykke af Pandebenet, og delles ind-

vendige udhulede Overflade vender altsaa opad.

f) fire Hjortetakspidser, hvis tykkere Ender have mangehaande

Spor af at være afhuggede og tildannede med Oxer, men

hvis spidse Ender ere paa en eiendommelig Maade slebne

eller tilslidte; dette Slid strækker sig paa nogle af dem

noget op paa Siderne.

g) tvende spidse Benprene eller Pilespidser, den ene brudt.

h) tvende smukke glatte og polerede Bennaale, ovale i Gjennem-

snit, tilspidsede i den ene Ende, affladede og tilrundede i den

anden; den eneNaal er fuldstændig, den anden afbrudt i den

bredere Ende; de svare aldeles til det i Havelsemollefundet

under i omtalte Redskab.

\) den ene Side af en lang Rorknokkel af en Hjort, hvoraf Ben-

stænger eller Benplader sees at have været savede (see oven-

for 1 ). Savskaarene ere 5 Tommer lange,

k) en fuldstændig Benkain Celler Noget, der ligner en saadan)

med fire Tænder og med et lille rundt Hul i Kamryggen.

I) Brudstykke af et Benredskab, der har havt Lighed med en

Benkain, men synes kun at have havt 3 Tænder til begge

Sider.

in) et Brudstykke af Lerkar, aldeles af samme Masse som de

ved Havelse-Molle fundne og som de saakaldte „Urner" fra

Stenalderen.

Opmuntret af det rige Udbytte til Sammenligning af Forhol-

dene, som denne Banke havde afgivet, lod Inspector Worsaae

sig del va;re maglpaaliggcnde at tilvejebringe et Overblik over

forsk
j
c I lige Fund, der tidligere fra lignende Steder vare indleverede

2*
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til Museet for Nordiske Oldsager i Kjobenhavn. Forste Plads i

denne Henseende indtog ustridig et for endel Aar siden til Museet

indsendt Fund fra den nærmeste Omgivelse af Herregaarden

Krabbesholm , der, som bekjendt, ligger ved Limfjorden, ikke

langt fra Skive. Fundet har oftere afgivet Data til antiqvariske

og geologiske Slutninger, ligesom det ogsaa allerede har været

omtalt i foregaaende Beretninger.""') I Aaret 1837 indsendte

nemlig Eieren af Krabbesholm , Hr. Proprietær Dahlsgaard, endel

Oslersskaller og Kunstprodukter af forskjellig Art til det oldnor-

diske Museum. I den Indberetning, som ledsagede Sendingen,

gav Hr. Dalsgaard tillige den Oplysning, at man ved at grave

efler Mergel i en skovkbædt Banke ved Karupaaens Udlob i Fjor-

den og omtrent 600 Alen fra denne, tilfældig var stodt paa en

Mængde Oslersskaller. Da man fortsatte Gravningen viste det sig,

at Ostersskallerne vare tilstede i en saadan Mængde, at de dan-

nede et Lag, der, hvor det var tykkest, var 1 Alen mægtigt, og

at der blandede mellem dem henlaae endel andre Muslingskaller,

samt nogle Sneglehuse. Under Laget af Ostersskallerne traf man

endvidere et omtrent alentykt Lag af grovt graat Sand , og under

delle igjen fandles Mergel. Ovenpaa Ostersskallerne derimod

var der et Dække af sort Muld af J Alens Tykkelse, og deri

voxede svære Egetræer, hvis Rbdder imidlertid ikke havde gjen-

ncmtrængt Oslerslagel , men havde bredt sig ud over delte. Af

denne Ostersdynge, hvis Beliggenhed frembyder umiskjendelig

Lighed med Ostersdyngcn ved Meilgaard, blev der, efler Ind-

senderens Mening, udfort lil Mergling paa Marken henved 1000

Las Oslersskaller. Netop ved denne Lejlighed var det man be-

ma^rkede mellem Oslersskallernc en Mængde store og smaae Ben

og Tander, saml „en Mængde Hjorte og Daadyr- (?) Takker- og

Haadyrspidser", hvoraf de fleste vare forandrede til en Slags

Hakker eller Hamre, og desuden liere Redskaber af Sten. Næsten

lige under Overfladen af Sandlaget, som laae under Ostersskallerne,

fandtes tvende Lerkar. Af de ovennævnte Bensager vare imidlertid,

efter Indsenderens Meddelelse, adskillige allerede d. 28. Juli 1831

•) See Oversigt f. Aniel 1848. S. 11 — 12.
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blevne afleverede til den daværende Kronprinds, Hs. Kgl. Hoihed

Prinds Christian Frederik, og de maatte altsaa formodes at være

opbevarede i Dennes efterladte, nu Hs. Majestæt Kongens parti-

culære Samlinger. Dette bekræftede ogsaa disse Samlingers for-

rige Bestyrer, Hr. Kammerraad Dr. Beck, og ved velvillig Ind-

rommelse af den Comitee, som det indtil videre er allernaadigst

overdraget at have Tilsynet med den conchologiske Afdeling af

disse Samlinger, i hvilke Gjenstandene virkelig forefandtes, har

Meddeleren kunnet umiddelbart sammenligne denne Del af Fundet

med hvad der forefandtes i det oldnordiske Museum, og er saaledes

sat istand til i nedenstaaende Bemærkninger at kunne tage Hensyn

til alt, hvad der hidtil er bekjendt at være bragt tilveie fra delte

interessante Punkt.

Skallerne, som ere indsendte, tilhore alle de sædvanlige

Osters: de ere temmelig store, men i det Hele taget neppe storre

end dem, der forekomme i Bankerne ved Issefjordens Bredder.

De opbevarede Potieskaar eller Brudstykker af Lerkar ere

overensstemmende med de ovenfor omtalte fra Stenalderen; de

ere sorte indvendig, og rodlige udvendig.

Af Redskaber af Ben eller Sien forefindes:

a. li af de sædvanlige Flintflækker eller Flintknive.

b. tvende smukt tilhugne Flintoxer, den ene af 5 Tommers,

den anden af 3^ Tommers Længde.

c. en Hammer af Gronsten med Eg til begge Ender, og gjen-

nemboret med et rundt Skafthul; den er stærkt udædl eller

forvillret paa Overfladen.

d. to Hakker eller Oxeliamre af temmelig lynde Hjortetakker,

den ene afbrudt i Skafthullet og skarpt tiisleben, den anden

synes at have havt Eg i begge Ender, men den ene af disse

er afbrudt.

e. tvende qvartcrlange Spidser af Hjortelak, aldeles som de

ved Meilgaard fundne og under f. omlalte; den ene er paa en

ejendommelig Maade slidt i den spidse Ende, den anden

lidt afbrudt i den samme Ende, men slidt paa Siderne.

f. en boiet Preti, dannet af en Hjortetakspids, med indslagne
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Ziczacfigurer om den ovre Halvdel og ligesom med et Hoved

paa den tykkere Ende.

Knoklerne, som fandtes mellem Østersskallerne med Redska-

berne, tilhore dels Vildsvinet, dels Kronhjorten og Kjæmpeoxen.

Opbevarede ere af:

1. Vildsvinet, Sus scrofa Linn.

tvende Huggetænder af Underkjæben, begge Brudstykker;

en Huggetand af Overkjæben med noget af dens Tandhule;

tvende inderste Kindtænder af Underkjæben, meget store,

den ene af et yngre Dyr, den anden af et ældgammelt Dyr,

endnu siddende i den opbrudte Underkjæbedel; en inderste

Kindtand af Overkjæben, næsten opslidt lil Roden og lige-

som forrige siddende i den opbrudte Kjæbedel; venstre

Side af en Underkjæbe af et yngre Dyr; de 3 næstinderste

Kindtænder ere vel frembrudle, men den inderste er natten

aldeles skjult i Tandgruben; den er i hele Længden opbrudt

langs den nederste Rand, aabenbart for Marvens Skyld.

2. Kronhjorten, Cervus elaphus Linn.

flere Rodder af Hjortetak, hvoraf de to ere af Takker,

der ere naturligen fældede, medens tre ere forenede med

Rosenstokkene og Dele af Pandebenene; disse have tilhørt

tre forskjellige Dyr, der, efter Takkernes Udvikling at domme,

kun kunne være dræbte i Maanederne fra September til

Marts; et af dem bærer Spor af at man har begyndt at

save derpaa, hvorimod et af de fældede synes at være

bleven uuisegnavet i en meget sen Tid. En Atlas, eller

forste Halshvirvel, svarende lil en Kronhjort af almindelig

Storrelse. En Del af den venstre Underkjæbe af et gammelt

Dyr, indeholdende tre Kindlænder, og opslaaet forneden

for Marvens Skyld.

3. Kjæmpeoxen, Bos Urus Linn. Nilss.

venstre Skulderblads Ledskaal og Hals; tvende overste

Ender af Armspulen (radius) fra hoirc og venstre Side,

men af to Dyr al noget forskjellig Alder; nederste Ende af

et Skankben (tibia); et Par Brudstykker af Ribben; tre in-

derste Kindtænder af Underkjæben, nemlig lo slorrc og en
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mindre, de to forsle horende til hoire o«1 venstre Side, men

ulige i Slid og Udvikling og saaledes hidrorende fra to for-

skjellige Dyr, den tredie tilhorende et mindre Dyr (eller

maaskee et stort Dyr af en anden Art eller Race); desuden

tre andre Kindtænder C4de eller 5tc) af dette Dyr; endelig

et Stykke af Underkjæben indeholdende to Tænder og marv-

aabnet langs under disse.

I den Del af Fundet, som er opbevaret paa det oldnordiske

Museum, findes endnu som indsendte med de ovennævnte Knokler

tvende Pattedyrlevninger, der ere i noget forskjellig Opbevarings-

tiisland og ikke synes at have ligget samlede med de ovrige, hvor-

for de ogsaa her omtales som tvivlsomme Indblandinger i Oslers-

laget, indtil deres oprindelige Leie deri paa anden Maade kan

bevises. Den ene er en fjerde Kindtand af en ældre Hests Under-

kjæbe, af Storrelse med almindelige Hestetænder. Der er i sig

selv intet usandsynligt i, at Tænder af Hesten forekomme med de

andre Dyr, da Levninger af Hesten allerede tidligere ere fundne

i Stenalderens Grave (see Oversigten for 1848 S. 7), men Tanden

er i Farve og sit hele Udseende aldeles forskjellig fra de ovrige

i Laget fundne Tænder. Den anden er et Stykke af et Pandeben

af en Gedebuk med de to paasiddende Hornstægler. 1 Udseende

og Tyngde ere de forskjellige fra de ovrige hvide Ben fra Laget;

man bliver derfor lidt mistænkelig imod dem, og det saameget

mere, som hidtil intet andet Spor al' delle Dyrs oprindelige Fore-

komst i Landet er kommen for Dagen. — Ved nye Efterforsk-

ninger paa Stedet vil man maaskee dog kunne afgjore disse Lev-

ningers rette Forhold til de ovrige.

Del maa endnu bemærkes, at de ovennævnte Skulderblads-,

Spolebens- og Skankbens Knokler ere iluslaaede og aabnede for

Marvens Skyld, aldeles paa selvsamme Maade, som Knoklerne fra

Oslersbuiiken ved Havelse-Molle. Da nu ligeledes alle de fem Hislede-

værende Kjæbedele af Hjorten, Vildsvinet og Oxcn ere iluslaaede
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aldeles overensstemmende med de samme Dele fra Havelsemolle-

fundet, afgive de her for tyve Aar siden tilfældigen indsamlede

Knokler et nyt Bevis paa, hvorledes det virkeligen har været en

herskende Skik hos Landets ældste Indbyggere, at udtage al Marv

og Fidt af Dyreknoklerne. Naar man i det Hele taget sammen-

stiller Krabbesliolmfundet med Fundene fra Meilgaard , fra Ha-

velsemolle og andre Steder i det nordlige Sjælland, og naar man

saaledes seer den fuldstændige Lighed, der er ikke alene i Knok-

lernes Behandling, men ogsaa i de forefundne Sten- og Benred-

redskabers Form og Forarbejdning, saavelsom i hele Maaden, hvor-

paa Skallerne, Dyrebenene og de forarbeidede Redskaber og

Gjenstande ere blandede imellem hinanden, maa man nodvendig

komme til den Overbevisning, at disse jydske og sjællandske

Ostersbunker ere af en aldeles ensartet Natur og af selvsamme

Oprindelse.

I det Oldnordiske Museum saavelsom i Universitetets zoologi-

ske Museum bevares der endnu enkelte Ben- og Stenredskaber fra

nogle andre lignende Ostersbunker i Jylland, men de ere for

faa til at kunne give anden Oplysning i det her omhandlede Emne,

end netop den, at slige Opsamlinger altsaa ogsaa findes paa disse

Steder og rimelig paa mange andre Punkter *}. Det forstnævnte

Museum har saaledes i de senere Aar erholdt fra et Osterslag ved

Havnde, ved Mariagerfjorden, en Oxehammer af Hjortetak og tvende

store Huggclænder af Vildsvin, hvoraf den ene er paa en

mærkværdig Maade bleven bearbeidet ligesom til en skarp Krog.

Underkjæben af et Menneske er ogsaa bleven indsendt derfra, og

Meddeleren har selv for 13 Aar siden opsamlet en stor Del

Menneskeknokler, som fra samme Lag af vare med Osterserne forte

bort som Yeifyld, ligesom han ogsaa i Banken har iagttaget run-

dede Smaasten, stillede i næsten lige Linier, hvilke han efter de

nu fra andre Steder kjendtc Forhold skulde nærmest ansee for at

svare til de ovenfor ved „Bilidl" beskrevne. Baade ved Havnde og paa

et Bar Punkter i samme Pastorat har han i Osterslag fundet de

*) Det er t. Ex. berettet, at tier ikke langt fra Meilgaard ved Kolind- Sund nær

Byen Knnncrup skal findes et Par Ostersbunker, lig den i Meilgaards Skov.
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sanlvanlige Flintflækker, hvoraf endnu et Par opbevares i Univer-

sitetsmuseet *). Dette eier ogsaa en smuk Oxehammer af Hjorte-

tak, fundet tilligemed et andet, ikke opbevaret, BenredTskab, i et

Lag af Saltvandsmuslinger ved Norreaaens Udlob i Gudenaaen ved

Flodbro, og skjænket til Museet af Hr. Postrevisor Klee.

Hermed have vi givet en kort Fremstilling af vore Undersogelser

og Iagttagelser, saavidt disse hidtil i denne speciellere Retning ere

naaede, og vi have nu kun tilbage i nogle Slutningsbetragtninger

ligesom at samle Summen af det vundne Udbytte. Som vore Iagt-

tagelser nu staae tage vi fdlgelig ikke i Betænkning bestemt at

udtale, at alle disse Dynger af aabnede Osters og andre Mus-

linger, der ere blandede med Trækul, Potteskaar, ituslaaede Dyre-

ben, og forskjellige Redskaber og forarbeidede Stykker af Ben

og Sten, ere opstaaede ved Menneskers Virksomhed i Landets

ældste Bebyggelsestid, eller i den saakaldte Stenalder. Men for-

holder delte sig saalcdes, saa feile vi heller ikke i at tillægge

disse Dannelser, der allerede nu kunne spores at være udbredte

over en saa stor Strækning af Landet, en særdeles hoi Grad af

Interesse for vore Kundskaber baade om Landets ældre Naturfor-

hold og om dets tidligste Beboere. Som historiske Mindesmærker ville

disse Opdyngninger af Affaldet fra Urindvaanernes Fodemidler

og af deres Redskaber, kunne tillægges lige Værdi med Grav-

hoiene, ja i visse Retninger ville de endog give Oplysninger, som

man hidtil ikke har kunnet erhverve sig fra disse. Det er maaskee

vanskeligt lige i Begyndelsen af en ny Undersogelsesrække at an-

give, hvilke Punkter der efterhaanden ved denne ville kunne bely-

ses; men selv med det forhaandenværende, forholdsvis ringe Ma-

teriale, og altsaa holdende os alene til hvad der i det Foregaaende

er omtalt, see vi os allerede nu istand til, saavel at kunne an tore

nye væsentlige Oplysninger til Landets Culturforhold og Fauna i

Stenalderen, som ogsaa at kunne fremsætte viglige Sporgsmaal

,

paa hvilke vi med Tiden ad den her indslaaede Vei sikkert tor vente

tilfredsstillende Svar. Man maa nemlig vel lægge Mærke til det viglige

») Scc Oversigterne for, 1848 S. 7.
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Forhold, at netop Mængden af de Data, man i een og samme Retning

paa disse Steder maa kunne erholde, vil give de Resultater, som

fremgaae deraf, en usædvanlig Grad af Sikkerhed. De ovcnanforte

i Museerne opbevarede Redskaber eller Knokler ere kun en

yderst lille, for ikke at sige forsvindende, Del af den Mængde, der

virkelig findes paa hvert af de nævnte Punkter, og ere kun ind-

samlede i en meget kort Tid, saa at der fremdeles med Varsom-

hed vil kunne tilveiebringes brugbare Data i Mængde.

Betragtningen af de uhyre Dynger, som Landets Urindvaanere,

Stenalderens Folk, have frembragt ved Affaldet af deres Maaltider,

bestyrke os saaledcs i vor tidligere fra Gravhoiene hentede An-

skuelse, at dette Folk har været et selskabeligt, der neppe har

indskrænket sig til at leve i enkelte spredte Familier, hvorimod

aabenbart flere Familier maae have sluttet sig sammen paa

et fælleds Opholdssted. Den fra Gravhoienes Beliggenhed

dragne Slutning, at Urindvaanerne forlrinvis have holdt sig

i Nærheden af Kysterne og fornemmelig langs med Fjordene

og Vigene, finder ligeledes Bekræftelse i Ostersdy ugernes Be-

liggenhed, idet disse Dynger derhos tillige bestemt angive den

naturlige Aarsag hertil. I Reglen vil man nemlig snart blive op-

mærksom paa, at, selv om man seer bort fra den ringe Mængde

af Fode, der er i en (isters eller Musling i Forhold til dens

Skallers Størrelse og Fylde, er dog Affaldet af disse Dyr, ikke at

tale om det af Flynderne, saa betydeligt i Forhold til Resterne af andre

Fodemidler, ja man kunde sige saa overveiende, at man nok tor

paastaac , at Urindvaanerne idetmindste ligesaamegel have sogt

deres Fode ved Fiskeri paa Havet, som ved Jagt paa Landet, hvor-

ved nodvendig en Bosættelse langs Kysterne er bleven betinget. Hvor-

ledes de imidlertid have opfisket Osterserne og Muslingerne eller

fanget Flynderne, derom kunne vi vel endnu ikke angive noget

Sikkert, men vi tor inuligen vente, at den Mængde af brugte Red-

skaber, som med andet Affald indeholdes i disse Oslersdynger,

vil med Tiden fuldstændigen kunne oplyse det. Med Hensyn til

vore Urindvaanere« anden væsenlige Ernæringsgren , Jagten , da

have vel de forlængst erkjendte Landser, Kastespyd, Pile, o. s. v. af

Flint, sat det udenfor al Tvivl, at de hoilig maae have lagt sig
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efter Jagt, men forst ved Indblandingerne i Ostersdyngerne staacr

det mere bestemt for os, hvilke Dyr de egentlig jagede. Man sy-

nes allerede at kunne see, at det var Landets store Vildt, de for-

nemmelig forfulgte: Vildsvinet, Kronhjorten, Raadyret, ja selv Kjæm-

peoxen , og man finder, at de virkelig have bemægtiget sig Dyr,

som man for ikke skulde have troet dem istand til at fælde med

deres mindre fuldkomne Redskaber.

Vort Indblik i Urindvaanernes Liv ved Hjælp af disse Dyn-

gers Indhold indskrænker sig imidlertid ikke til en Angivelse af

Fodemidlerne og disses Tilvejebringelse. Ogsaa om Fodemidler-

nes Tilberedning gives der os flere Vink ved Karrene, Kullene, de

glodede Sten o. s. v. Sidstnævnte kunne maaskee have været an-

vendte til Understøttelse for Kogekarrene, altsaa som et Slags

smaae Arnesteder, men det er heller ikke usandsynligt, at de, efter

flere vilde Nationers Skik, kunne have været benyttede til Kjodets

Stegning, idet de glodende ere blevne lagte omkring og i de fæl-

dede Dyr. Mærkeligst for Ojeblikket bliver os imidlertid den umis-

kjendelige særegne Behandling, Knoklerne have lidt for at afgive

Marven og Fedtet, hvorved vort Lands Urindvaanere tilstrækkelig

klart fremtræde for os som Marvspisere og Marvyndere. Dette

Træk til deres Karakteristik har ikke blot Værd som ethvert an-

del, der bidrager til at fuldstændiggjore Billedet af hine tidligere

Tiders Folkefærd, men er ogsaa lærerigt for Sammenligningens

Skyld. Det er nemlig bekjendt, at Lapperne i det hoie Norden

og de nærmestbeslægtede smaae mongolske Folkeslag, Ostiakerne,

Samojederne o. s. v. i hoie Grad ynde Marvspisning, ja i de Skil-

dringer, som haves heraf, finder man endog, at disse Folk ved

deres Maaltider klove Dyrebenenc paa selv samme Maade, som

vort Fædrelands ældste Indbyggere, ifolge Kjokkcnmoddingerncs be-

stemte Udsagn, maae have gjort det*).

Ihvorvel nu netop denne. Tilboielighed for Marvspisning hos

") Om det af andre Forskere antagne Stammeslægtskab mellem Urindvaancrnc

og Lapperne see Professor Nilssons lærerige Værk: „Skandinaviens Urin-

vanåre", og Rctuus: „Om Nordboernes Cranier" i Forhandlinger vid de skan-

dinaviske Naturforskernes tredje Mole", S. 127—197.
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vort Lands Urbeboere har foraarsaget Klovning og Sonderslagning

af de forefundne Dyreben, og derved den noiagtige Undersogelse af

Knoklerne og folgelig Erhvervelsen af det videnskabelige Udbylte er

bleven besværliggjort, er Mængden af de sonderslaaede Knokler dog

saa stor, at man nok allerede nu tor paastaae, at ved en Sammen-

stilling af dem ville flere vigtige Sporgsmaal med Tiden kunne

ventes besvarede. Til saadanne regne vi, om Urindvaanerne have

havt aldeles faste Bopæle hele Aaret rundl, eller have periodisk

paa kortere eller længere Tid flyttet omkring indenfor visse Grænd-

ser?; fremdeles, om Urindvaanerne have havt flere tamme Husdyr

eller ikke? Det sidste Sporgsmaal maa foreliibig for Hundens

Vedkommende allerede ansees for sikkert besvaret, da Levninger

af Hundeslæglen, som ikke kunne tilhore nogen af de flere vilde

europæiske Arter, men derimod stemme overens med Hushun-

dens Former , oftere ere fundne i Gravhoiene sammen med

Redskaber fra Stenalderen, og det Samme gjenlager sig nu ogsaa i

tvende af de ovennævnte Ostersdynger. Det er i det Hele natur-

ligt, at et Jægerfolk har sogt at skaffe sig Hundens Bistand, men

det bor derhos erindres, at overalt hos udannede Folkeslag er Hun-

den det forste Dyr, der bliver Menneskets Selskab og Hjælp.

Mindre sikkert er derimod Kattens Forhold til Urindvaanerne.

Meddeleren har allerede tidligere gjort opmærksom paa Kattens

Forekomst i disse Folks Grave*) og Rimeligheden af, at de havde

ogsaa draget sig dette Dyr til Nytte som Værn imod de besværlige

mindre Gnavere; Meilgaardsfundets Katteknokler i Forbindelse med

de musegnavedc Hjortelakker ere derfor særdeles egnede til at lade

formode hos Urindvaanerne det mere fremrykkede Culturtrin, som

man hidtil har ment Katlens Tæmmelse overalt betegnede. Imidlertid

ere Levningerne for faa til at man tor afgjore. om man har et

hustæmmet eller et vildt Dyr for sig. At noget af de storre Dyr,

som have tjent Urindvaanerne til Næring, skulde have været Husdyr, er

neppe rimeligt; af de hidtil fundne kunde man i den Henseende

kun nære Tanke om Svinet, men Knoklerne og Tænderne af dette

Dyr fra Havnoe, Krahbesholm og nogle 11. St., ere under alle Om-

*) Oversigt. 1848. S. 7.
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stændigheder altfor slore og kraftfulde til at man skulde antage

dem for at være af tamme Dyr. Hvad Levningerne af Hesten og

Geden fra Krabbesholm angaaer, da er der allerede ovenfor til-

strækkelig antydet det Tvivlsomme i disses Forhold til de ovrige

Dyreknokler.

Til Afgjorelse af Sporgsmaalet om Urindvaanernes mulige

stadige Ophold hele Aaret rundt paa eet og samme Sted, afgive

allerede Kjokkenmoddingernes Storrelse ialmindelighed et vigligt

Datum, idet aabenbart Folkene maae antages at have opholdt sig

en rum Tid af Aaret paa de Steder, hvor Affaldet er opsamlet i saa

store Masser. Men endnu nærmere Bestemmelser i denne Henseende

afgiver dog den periodiske Forandring og Udvikling, som endel

af Dyrene, der have tjent til Næring, have været underkastede,

og som i mange Tilfælde er saa tydelig udtalt, at man ved at

iagttage den Grad i den aarlige Udvikling, et Dyr har gjennein-

gaaet, idetmindste tilnærmelsesvis kan angive, i hvilken Aarstid

det er blevet dræbt. Herved sigtes nu fornemmelig til Takkernes

Udvikling og Fældning hos Hjorten og Raabukken; denne fore-

gaaer efter Dyrets Alder saa regelmæssigt igjennem de samme

Aarets Maaneder, at man f. Ex. om flere af de ved Meilgaard

fundne Hjortelevninger utvivlsomt tor sige, at Dyrene kun kunne

være dræbte i Efteraars- eller Vintermaanederne o. s. v.*) Men

herhen horer ogsaa den Udviklingsgrad, som forekommende Knok-

ler af Fostre og yngre Dyr vise, idet Aarstiden for Dyrets egen

eller Moderens Drab ogsaa deri udtrykkes; fremdeles hore herhen

Knokler af Trækfugle, der kun til en ganske bestemt Aarstid op-

holde sig i Landet, saaledes som det ovenfor antydedes om

Yildsvancn; endelig ville ogsaa Knoklerne af de Fisk, som fjerne

*) Et paafaldende Exempel paa Henførelsen af et Dyrs Dod til en ganske snever

BngivetTid, frembyder et Skelet af et Elsdyr, som er opgravet paa Laaland i

en Mose ved Herregaardcn Asserlnrp og af dennes Ejer, lir. Jessen skjænket til

Universitets-Museet; det er nemlig en gammel lian, som er omkommen netop

som de store Takker have været ifærd med at fremskyde; disses poros-svam-

pede Væv er tildels tilstede; deraf og af Dyrets Alder tor det med Sikkerhed

angivet, al Dyret maa være omkommen i Slutningen af Februar eller i l.o-

bet af Marlsmanncd.
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og nærme sig regelmæssig til Kysterne, afgive Vidnesbyrd i

samme Retning. Sammenstillingen af slige Iagttagelser fra een

og samme slorre Oslersdynge vil utvivlsom kunne lede paa Spor

efter, om Urindvaanerne til alle Aarets Tider have opholdt sig

paa Stedet, da der i saa Fald ville forekomme Fodemidler fra alle

Aarets Maaneder, medens der omvendt vil mangle saadanne for

en vis Del af Aaret, f. Ex. for en Del af Sommeren, ifald de i

denne have stroget andetsteds omkring.

Medens det er fra vore Torvemoser at vi hidtil have faaet de

fleste Bidrag til Kundskab om Landets ældste Fauna og de Foran-

dringer, denne efterhaanden har undergaaet, finde vi nu pludseligen

i vore Ostersdynger nye og rige Findesteder for Knokler, og faae

derhos alle disse hen forte til en og den samme bestemte Tid. Vel

ere Knoklerne fortrinsvis af de Dyr, som have tjent Menneskene til

Næring, men derfor kunne de dog give Oplysning om en storre Del

af Landets Dyreverden; thi dels kan det ikke betvivles, at man til

den Tid maa have spist mange Dyr, som nu sjældnere spises, dels

vil man ufeilbarlig, om end sparsommere, finde Knokler af de Dyr,

som Urindvaanerne have dræbt for Skindels Skyld, og endelig

synes Menneskene paa det egentlige Jægerkulturtrin at leve lige-

som i stadig Krig med, og Forfolgelse af alle storre levende Dyr.

Ifolge dette tor det vist venles, at Knokler af de fleste af den Tids

vilde Dyr ville forefindes — hvad allerede ogsaa de ovenfor givne

Opregneiser synes at antyde (.Maaren, Pindsvinet, maaskee Vildkat-

len, Delphinen) — og en Fortegnelse over disse fra en saa fjern

og saa bestemt angivelig Tid, som rSleenalderen
u

, vil være meget

lærerig bande rned Hensyn til Dyrenes og Menneskenes Historie.

Af de ovenfor meddelte Fund see vi nemlig saaledes utvivlsomt, al

Kjæmpcoxen i Jylland har været samtidig med Stenalderens Folk og

tjent dem til Næring*}, og saavel ved Levningerne af delle Dyr

") I Oversigterne for Aaret 1848, S. 49, har Meddeleren omtalt det forste og

hidtil eneste Exempel paa, at hjæmpeoxen har level her siden Landet blev

behoet, idet der i en Torvemose ved liirkehelsinge i Sjælland er fundet en

Kile eller l?redmcisel, forfærdiget af dcllcDyrs Ben; Samtidigheden med .Men-

neskene heviscs nu yderligere \cd Levningerne nf hine tre spiste Dyr fin

Kralihesholm, men kan desuden bekræftes ved endnu et Fund til, nemlig ved
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som ved Mængden af de andre gaaer det mere og mere tyde-

lig frem for os, at der er givet Mennesket en frygtelig Magt til at

gribe ind i Dyrenes Liv, ja at han maaskee har været den Kraft,

der mest har betinget den sidste store Forandring i Landets Fauna.

Ved at see, hvorledes han mere og mere har indskrænket flere

Dyrearters Forekomst eller vel endog udryddet dem aldeles af

Landet, stiller den Formodning sig nær, at hans Indflydelse og-

saa har strakt sig til Havets Dyr, og at maaskee den store Ind-

skrænkning i Ostersens Udbredelse ved Danmarks Ostkystcr

til en lille Plet i Kattegattet, skyldes de Forfolgelser, Mennesket

forhen har udovet imod dem.

Disse ere de Hovedtræk, vi for Oieblikket ville fremhæve som

de nærmeste, der kunne oplyses ved vore begyndte Undersøgel-

ser; vi vilde fornemmelig her kun antyde Vigtigheden af den Ret-

ning, disse vare slaaede ind paa; vi forbeholde os derfor i vore

næste Beretninger at meddele noget speciellere om et eller andet

Punkt*).

Doctor Pingel valgles til Revisor istedetfor Prof. P. Pedersen,

der tidligere var bleven valgt til Medlem af Kassecommissionon.

en Smalmeisel, fundet i en Torvemose i Sjælland og aabenbart forfærdiget af

den indre Side af Radius eller Spolebenet af denne Oxe. Af andre lignende

Smalmeisler af forskjellig Tykkelse har Museet mange; de synes hovedsage-

ligen dannet af det samme Hen af flere forskjellige Arter af Dyr.

*) El af de vigtigste Punkter, som staae tilbage at oplyse, er unægtelig Forekom-

sten a( Menneskeskeletter paa enkelte Steder i Forbindelse med Ostcrsdyn-

gerne. Comiteen bar ikke været heldig nok selv at kunne undersogc de nær-

mere Forhold, hvorunder de have liggel i eller ved Dyngerne, og seer sig

aaledes ikke istand til nu at udtale nogen Mening derom.
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Modet den 24de Januar.

Prof. Liebmann fremlagde en Afhandling over Mexicos og Cen-

tralamcricas neldeagtige Planter og gav en Udsigt over sammes

Indhold. Da Afhandlingen snart vil udkomme i Selskabels Skrif-

ter, meddeles her intet Udtog deraf.

Prof. Steensirup meddelte folgende Bemærkninger over nogle

her i Landet fundne Mammuthslevninger.

Begge de Levninger af det siberiske Mammulhsdyr (Elephas

primigenius Blumenb.). som jeg herved har den Ære at frem-

lægge i Selskabet, ere fundne i Mergelgrave og hore saaledes

til en noget ældre Tid, end de Dyrelevninger, der i forrige Mode

bleve foreviste.

Den forste af disse Levninger er et Stykke af et Hofteben,

(os ilii), der sikkert tilhorer el Dyr af Elepbantslægten, og skjondt

jeg ikke til umiddelbar Sammenligning har Knokler af Mammuthcns

Bækken, nærer jeg ikke den ringeste Tvivl om, al del netop er af

Eleph. primigenius Blum. eller Mammuthen; det er fundet i en Mer-

gelgrav ved Sonderommc, midt i Norrejylland, omtrent 7 Miil NV.

for Kolding. Opbevaringen af dette sjeldne Fund skylder Viden-

skaben Stedels Præst, Hr. Pastor Bottiger og Hr. Overlæge Kildal

Lund heri Staden, til hvis Raadighed Præsten havde stillet det og

ved hvis Velvillie Museet strax efter modtog det. Forstnævnte har,

paa min nærmere Forespørgsel om de Forhold, hvorunder det

blev fundet, givet mig den Oplysning, al det laae 6 Alen under

Jordskorpen, midt i et Mergellag og 2 Alen over de Sandlag, som

udgjorde Mergelens Underlag. Det laae ene, og hverken ved den

fortsatte Borlgravning af Mergelmassen eller ved de Gravninger,

som Præsten i delte bestemte Oienied siden anstillede, har der vist

sig det mindste Spor af andre lignende Knokler.

Det nævnte Brudstykke udgjor netop det Stykke af det hoire

Hofleben , som ligger Hofleskaalen nærmest. Af denne er næ-

sten Halvparten tilstede; dens Gjennemsnit er 13°, (omtrent 5")j
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Længden af det hele Ben er 35% OH"), Bredden 27c ,4m - Q\Oft.

Halsens Overflade er næslen i hele dens Omkreds vel bevaret, kun

er den overste inderste Kant deraf, indad imod Hofteskaalen, af-

slodt. lovrigt viser Knoklen to Slags Brudflader; den ene Slags

ere ældre og have kjendelig været tilstede forend Knoklens Ned-

læggelse i Blaaleret, hvoraf allsaa fremgaaer, at Knoklen som

Brudstykke er bleven aflagt paa det Sted, hvor den nu blev ud-

gravet; den anden ere nyere, aldeles friske, og enten hidrorende

derfra, at Smaastykker tilfældigen ere blevne afslaaede under Be-

nets Udtagelse eller Opgravning, eller foraarsagede derved, at man

har villet overbevise sig om, hvad det var for en Masse, man

havde for sig. Baade den ydre og indre Overflade af Knoklen

ere glatte og uslidte, ligesom ogsaa de oprindelige Brudflader ikke

ere videre afslidte eller tilrundede, men derimod findes der ad-

skillige Striber elller nedtrykte Streger, gaaende i forskjellige Ret-

ninger. Nogle af disse ere vel af nyere Oprindelse og hidrore

maaskee fra Optagelsen, men den storre Mængde af dem ere be-

stemt ældre, og ifolge deres Forhold til Randene af de ældre Brud-

flader aabenbart ældre end disse. Dette bemærkes for at tjene til

nærmere Vciledning ved Afgjorelsen af det endnu svævende Sporgs-

maal , om saadanne Knokler ere hidbragte fra andre, dog ikke

fjerne, Egne, eller om Dyrene, hvorfra de hidrore, have levet paa

den jydske Halvoe — et Sporgsmaal, som det maa være Fremtiden

forbeholdt at afgjore.

Den anden Levning er en Kindtand. Den er 8°, 01™ (3" dansk)

bred, hvor den er bredest, dannende en kort aflang eller oval Figur,

hvis Længde kan med en temmelig Sikkerhed angives at have væ-

ret omtrent 14° eller 5|" dansk; thi skjondt ved Uforsigtighed un-

der Optagningen den overste Del af nogle Tandplader paa begge

Ender er afslodt, saa ere dog de til samme horende Roddele

tilbage og tillade os at skjonne, hvormeget der omtrent er afslodt.

De tilstedeværende 8£ Tandpladers regelmæssige Aftagen i Bredde

vilde desuden angive, at Tandkronen havde havt den anforle

Længde, selv om Rodderne ikke havde været i Behold endnu. Paa

den forreste Ende af Tanden er der afslodt 1J af de smalle Plader,

det Halve nemlig af den næstforresle Plade, som omtrent har væ-

3
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ret 5 c ,Om bred, og den hele forreste Plade omlrent af3°,5m

Bredde. Af Tandens bagerste Ende niaae de to afstodte Lameller

omtrent liave været 6 C
, 5m og 5 C

,
5m brede. Det hele Antal af

Plader har været 12. Tykkelsen af de enkelte Tandplader er 8m—
9m regnet efter Emaillens ydre Rande; Kittet mellem Tandplacb rne

udfylder et Mellemrum mellem disse af 5m— 7m . Tandens storste

Hoide er 12 c (Ah" dansk) fra Tyggefladen til Enden af den stor-

ste Rod. Den er slidt ved Tygningen saameget, at alle Pladerne

synes at have været i Brug.

Af de nævnte Forhold kan der ikke være nogen Tvivl om, at

Tanden tilhorer Elephas primigenius, og derved bliver det saame-

get sandsynligere, at ogsaa Hoftebenet tilhorer samme Art. Den

vil uden Vanskelighed kunne henfores til de af Otcen i History of

british fossil mammalia and birds givne Figurer, 91, 92 og 94.

Den noget hvælvede Tyggeflade viser, at det er en Tand afOver-

kjæben, og den synes efter de hos flere Forfattere angivne For-

hold at have været den tredie eller fjerde Tand i denne Kjæbe.

Tandkittet, som synes let at forsvinde fra de engelske fossile

Tænder, er fuldstændig bevaret , og Tandens hele Overflade viser

ikke det ringeste Tegn til at være slidt eller rullet og har ikke

engang Spor af de Streger, som fandtes paa Overfladen af Hofte-

benet.

Det er ved de Herrer Overlæge Petits og Adjunkt Theilmanns

Bestræbelser at Universitetsmuseet er kommen til Kundskab om

dette Fund og senere har erholdt Tanden til dets Samlinger.

Sidstnævnte skylder jeg desuden den Oplysning, at Tanden er fun-

den ved Mergelgravning ved en Gaard Fristed, en Fjerdingvei V.

for Haderslev, N. for Dammen. Mergelgraven laae paa den flade Mark

paa en Banke af Rulleslensler, og i dette fandtes Tanden 7 Alen

under Overfladen. Skjdndt der er sogt efter flere Stykker, var

der dog ikke fundet mere.

Foruden disse tvende Levninger er der, som det maaskee vil

erindres, ved den slesvigholslenskc Kanals Gravning, i det forrige

Aarhundrede (1783), Fundet el Prudstykke af en Hugtand af en

Elefant. Det Stykke deraf, som nu opbevares paa det Kgl. Natur-

historiske Museum (see Dr. Pingels Meddelelse i Schouws Uge-
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skrift I B. S. 561) synes ikke at have været slidt; det er 6" langt,

og har oprindeligt kun været lidt længere. Om nu ogsaa denne Hug-

tand rimelig hidrorer fra samme Elefantart, som Kindtanden, og vi

saaledes fra den danske Halvoe have idelmiadste tre bestemte Levnin-

ger af dette colossale Dyr, saa er dette dog et yderst ringe Antal,

naar man betænker, hvor talrige Levninger der ere fundne af

dette Dyr i Nabolandene. 1 det hele Lavland, som i en Halvbue

omgiver Ostersoen med dens Bugler, ere de langtfra sjeldne, og

paa den sibiriske Slette og ved Ishavets Kyster forekomme de,

som bekjendt, i en overordenlig stor Mængde, saa at endog Elfen-

benet af de opgravede Hugtænder udgjor en ganske betydelig Ud-

forselsartikel derfra baade til China og England. I de senere De-

cennier har man ligeledes imod Vest, navnlig i England, fundet en

utrolig Mængde af dette Dyrs Knokler og Tænder, og Owen med-

deler, at han ved Udarbejdelsen af sit ovennævnte Værk har havt

i sine Hænder omtrent 3000 Kindtænder, opgravne i England. 1

Norfolk er der opfisket paa en Ostersbanke i Nærheden af Lands-

byen Happisburgh henved 2000 Kindtænder, og alene i Lobet af

12 Maaneder bragtes der iland med de opfiskede Osters hele Hun-

dreder af Kindtænder. [Owen 1. c. S. 255).

Efterat Selskabet havde modtaget Betænkning af en Comilee

(Professorerne Eschricht, Bendz, Steenstrup, Dr. Kroyer, Inspecleur

Schjodle) udnævnt den 14de Juni 1850 i Anledning af et Andra-

gende fra Magister A. S. Ørsted, besluttede man:

1) at bevilge Magisteren 200 Rbdlr. til Reenlegning af et Udvalg

af de fra hans Reiser medbragte Skizzer af Dyr, som ikke i

(lod Tilstand lade alt det iagttage, som Naturhistorikeren be-

liover at see,

2) at give Magister Orsted Udsigt til andre 200 Rbdlr., naar de

for de forste 200 Rbdlr. erhvervede Tegninger ere indkomne

og en ny Comiteebetænkning derom indhentet,

3) at Tegningerne ifolge Magister Orsteds Forslag opbevares i

det Kongelige naturhistoriske Musæum.
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Modet den 7de Februar.

Prof. theologiæ ScharUng fortsatte sine Meddelelser over Mo-

linos Lære og Skjæbne.

Folgende Skrifter vare modtagne:

Gleanings from the menagerie and Aviary at Knowsley Hall.

Hoofed quadrupeds. Knowsley 1850. Folio.

Figures of molluscous animals selected from varions authors;

etched for thc use of sludents, by Maria Emma Gray. Vol.

II, III, IV. London 1850. 8.

Bijdragen tot de dierkundeuitgegevendoor het genootschap „Natura

årtis magistra"te Amsterdam Eerste Aflevering. 1848. qvarlo.

Tijdskrift voor de wis-en natuurkundige] Welenschappen, uit-

gegeven door het Koninklijk-Nederlandsche Instituut. 1ste

Deels 4de St. 2de Deels 1ste <fc 2de St.

Verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk-Neder-

landsche Instituut etc. Dcrde Reeks. Eerste Deel eerst.

Stuk. Amsterdam. 1848. 4.
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Modet den 21de Februar.

Prof. P. Pedersen meddeelto en Oversigt over W. Reids. nycsle

Værk om Orkaner, hvis fuldstændige Titel er : The progress of the

developement of the law of storms and of the variable winds wilh

the practical application of the subjects to navigation, by Lieutn-

Colonel William Reid.

Forfatteren af det foreliggende Værk har allerede i længere

Tid været hæderlig bekjendt for den Iver og Utrættelighed, hvor-

med han sogte at udvide og foroge Kundskaben om denne vigtige

Sag, saavel ved egne Iagttagelser i den Tid, han opholdt sig paa

Bermudasoerne, som ogsaa ved Meddelelser fra Andre, hvorved

han sattes i Stand til at forfolge en Orkan undertiden i dens hele

Udstrækning. Hans forsle Værk, der udkom i 1838 og indeholdt

Beskrivelse og Afbildning af endeel Orkaner, bidrog væsentlig til

at godtgjore disse Phænomeners charakteristiske Egenskaber. Ikke

blot viste det sig, at ved alle de meddeelte Iagttagelser den tid-

ligere opstillede Regel for Orkanens omdreiende Bevægelse gjorde

sig gjældende, den nemlig, at denne Nord for Æqvator foregaaer

fra Syd gjennem Ost til Nord, og Syd for Æqvator fra Nord gjen-

nem Ost til Syd; men det oplystes tillige, at den fremadskridende

Bevægelse af en Orkan, der er Nord for Æqvator, i den hede

Zone foregaaer i Retningen fra Sydost til Nordvest, men ved Over-

gangen til den tempererede Zone antager Retningen Sydvest til

Nordost, og ligeledes, naar Orkanen er opslaael Syd for Æqvator,

Retningen forst er fra Nordost til Sydvest og siden bliver Nord-

vest til Sydost. Fremdeles blev det ved disse Sammenstillinger

godtgjort, at Omfanget af den omdreiende Bevægelse tiltog meget

betydelig ved Orkanens Overgang fra den hede Zone til den tem-

pererede, saavel Nord som Syd for Æqvator.
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Det langt overveiende Fleertal af disse Iagttagelser er hentet

fra den mexikanske Bugt os fra Vestsiden af Nordamerika; men

Vigtigheden af det Resultat, som derved er opnaaet, maalte na-

turligviis hos Forfatteren vække Onsket om , at see det Samme

bekræftet ogsaa ved de Orkaner, der forekomme i det indiske og

arabiske Hav og i den bengalske Bugt. Han androg derfor i 1838

hos Bestyrelsen for det ostindiske Compagni paa, at den vilde

gjore de fornodtie Skridt, for i denne Henseende at tilveiebringe

fuldstændige Oplysninger. En Folge heraf var, at der fra Gene-

ralgouverneuren over Indien udgik en Opfordring til alle civile

og militaire Autoriteter om at sande Iagttagelser over disse Phæ-

nomener og indsende dem til //. Piddingion, nu Undersecretair

ved det asiatiske Selskab og Curator ved det geologiske Museum

for Indien, der havde faaet det Hverv, at sammenstille disse og

bekjendtgjore Resultaterne deraf.

Da Hr. Piddingion selv var Somand og antog sig denne Sag

med stor Iver og Dygtighed, saa fik den ogsaa en heldig Frem-

gang. Der forekom efter den Tid i Ostindien aldrig nogen Orkan,

uden at han blev underrettet derom og modtog Oplysninger og

Iagttagelser fra de Steder, den havde passeret, og navnlig fra de

Skibe, der vare trufne sammen med dem. Tillige skaffede han

sig, ved Hjælp af det ostindiske Compagnies liberale Understøttelse,

Adgang til at benytte en stor Mængde Skibs-Journaler, holdte

ombord paa Compagniets Chinafarere, hvorved han sattes istand til

at give en fuldstændig Skildring af den chinesiske Typhon, oplyst

ved en heel Deel Tilfælde. Resultaterne af alle disse Undersø-

gelser har ///•. Piddingion ladet offenlliggjore, altsom de bleve

færdige, deels i den asiatiske Journal, deels i særskilte Hefter,

ligesom han ogsaa til Vejledning for Somanden, hvis Tarv han i

sine Bestræbelser væsentlig havde for Oie, har udgivet et Værk

under Titel af „the sailors Horn-Book of the Law of Storms in

all parts of the World.

En Sammenstilling af disse Meddelelser er nu givet i Reids nye-

ste Værk. tilligemed endeel Iagttagelser fra Vestindien og Nord-

amerika over Orkaner, som have viist sig i Tidsrummet fra 1839
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lil 1848. Ved dette Tillæg ere de tidligere Forestillinger om disse

Stormes særegne Beskaffenhed i det Hele taget blevne bekræftede,

navnlig hvad angaacr Retningen af den omdreiende Bevægelse.

Derimod forekommer der i Henseende til den fremadskridende

Bevægelse flere Exempler paa , al Retningen af denne har været,

ikke som man tidligere havde antaget fra Sydost til Nordvest, men

fra Ost til Vest. Dette var saaledes Tilfældet med Madrasorkanen

af October 1842 fra den 21de til den 26de, med Manillatyphonen

al 1831 Oct. 23 og 24 og med den vestindiske Orkan af 1842 fra

den 30te August til den 9de Sept. ; ligesom man hertil ogsaa kan

regne Orkanen af October 1847, der gik i sydvestlig Retning, over

Oerne Tabago og Margarita ind over Sydamerikas Fastland. Men

i et langt storre Antal Tilfælde har dog Retningen været den sæd-

vanlige fra Sydost til Nordvest.

Endnu et vigtigt Bidrag lil vor Kundskab om Orkanen har

dette Værk givet, nemlig med Hensyn paa den stærke Donning i

Havet, der udgaaer fra den til alle Sider. Det er nemlig ved de

her fra flere Steder indsamlede Iagttagelser godtgjort, deels at

Donningens Retning er den samme som Vindens paa det Sted i

Orkanen, hvorfra Donningen udgaaer, og dernæst at disse Dønnin-

ger bemærkes længe for Orkanen nærmer sig. Saaledes horte

Reid selv paa Bermudas, der i 1839 Sept. 12 blev truffen af en

Orkan, allerede 3 Dage tidligere en stærk Donning i Havet paa

Oens sydlige Side, og lignende Iagttagelser ere gjorte saavel i de

ostindiske Have som i det chinesiske Hav.

Endelig maa det anforcs, at med Hensyn til den Aarstid, i

hvilken Orkaner ere hyppigst, er, ved de i dette Værk meddeelle

Iagttagelser, den Regel, der hidtil antoges gjældende for de vest-

indiske Farvande, fuldstændig bekræftet, ligesom det ogsaa ved

Hr. Piddingtons Undersogelser er godtgjort, at den samme Regel

gjælder for de chinesiske Typhoner, den nemlig, at Orkanerne ere

hyppigst i Maanederne August, September og October. Af 30 Ty-

phoner, som P. har undersogl, falde 22 paa dette Tidsrum, af

de (ivrige 1 paa Juni, 4 paa Juli og 3 paa November; af 20 deels
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tidligere kjendte, deels nu tilkomne vestindiske og amerikanske

Orkaner hore de 22 til dette Tidsrum og af de ovrige 1 til Juni,

November, December og Januar. Derimod synes denne Regel ikke

at gjælde for den bengalske Bugt eller den lilgrændsende Deel af

det indiske Hav; thi af de 13 Orkaner, som ere omtalte i dette

Værk, falde 2 paa April, 2 paa Mai, 4 paa Juni, 2 paa October

og 3 paa November.

Geheimeraad II. C. Orsled fremsatte nogle Tanker og Iagt-

tagelser over Skyerne.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1851.

Af

Professor €*. Forchhammer,
Ridder af Dannebrogen, Selskabets Secretair.

JWr. 3.

Modet den 7de Marts.

Jitatsraad Molbech foredrog: en Betragtning over det Skionne

i Naturen, og dets Forhold til det Konstskionne og til Skion-

hedsideen.

Det er ikke Hensigten med de faa Bemærkninger, her skulle

meddeles, at gaae ind i det Historiske af den Divergents og Pole-

mik imellem speculative Tænkere, der især siden Kant anvendte

sin Kritik paa den æsthetiske Dommekraft, har frembragt betydelige

Modsætninger i Forestillingen om det Skionnes Tilværelse i og

udenfor Siælens Tankeverden. Jeg vil fornemmelig ikkun gien-

kalde eet væsentligt Hovedpunkt i den forskiellige philosophiske

Betragtning af denne Tilværelse: om del Skionne i sig selv kan

være til udenfor de ved Menneskets frie Aandskraft frembragte
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Konstværker, eller ikke? Eller med et andet Udtryk: om Skion-

heden kun har sit Hiem i Aanden, og i dens frie Virken og Frem-

bringelser af en vis Art — eller om den tillige aabenbarer sig

i den af Aanden og af menneskelig Kraft og Virken uafhængige

Yderverden — i den organiske og uorganiske, den saakaldte

levende og livlose Natur? — Da jeg nævnede „aandelig Virken

og Frembringelser af en vis Art", fandt jeg det nødvendigt, at

blive staaende ved dette ubestemte Udtryk. Thi ved at sige, at

det var Aandens skionne Frembringelser eller Værker, jeg meente,

havde jeg dog intet sagt, hvor der skal tales om hvad der er

skiont. — Men det er ikke mindre vist, at dersom Nogen kunde

med Ord afgiore og forklare, saaledes at det blev almeengyldigt

og tydeligt for Enhver: hvad Skionhed er? da vilde der ikke

være nogen Vanskelighed i at sige, hvor den er. .

At give en Ordforklaring over Skionhed, er provel mangfol-

dige Gange af nyere Philosopher og Æsthetikere; og dog- er man

vel ikke kommen videre, end at man endnu gierne gaaer tilbage

til Plato's Ideelære, for i det mindste at hæves til en Anelse af

det, som de speculative Tænkere, der selv lære, at en Idee ikke

kan indsluttes i et Begreb, dog gierne ville forsoge paa, naar

Talen er om det Skionne. Det tor vel findes, at hvorsomhelst

man i æsthetiske Systemer og philosophiske Konst-Theorier tager

en Definition paa Skionhed, vil man i Almindelighed erfare, al

den indeholder noget, der synes rigtigt, eller som virkelig kan

tilhore og findes ved det Skionne. Men sammenligner man der-

næst flere saadanne Forklaringer, eller prover den ene efter den

anden : da kan maaskee een forekomme os bedre og klarere end

en anden; ved Sammenligningen bliver dog vor Tankes Bevidst-

hed snarere svækket eller mere usikker end for; og vi finde jtilsidst,

at dersom vi maaskee ere blevne mere overbeviste om, at Skibn-

heden er, saa er det dog ikke sagt os med Ord, hvad den i sig

selv eller i sit Væsen er. — Det kunde synes at Afgiorelsen af

Sporgsmaalet: om Skionhed, naar der tales om dens Tilværelse i

Naturen og i Konsten er eet og det samme, eller om den er

noget forskiclligt i begge? allerede maalte bidrage meget til at

opklare vor Forestiling om, hvad denne Egenskab overhovedet er
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Det kan i det mindste synes, at der gives et langt storre Antal

af Mennesker, som kunne være nogenlunde enige] i deres Opfat-

ning af det Naturskionne — eller enige om at finde det under

de samme Stedforhold og Former — end saadanne, der ere enige

om Skionhedens Former og Aabenbaringer i Konstværker. Man

skulde da mene, at det forste
1

var lettere at finde, og lettere al

tilegne sig, end det sidste.

Der behoves heller ingen lang Erfaring eller dyb Tænkning

og Indsigt, for at faae indvortes Overtydning om, at det Skionne,

vi antage eller virkelig finde i den ydre Natur, eller i visse Na-

turformer, er af en anden Art, yttrer sig under andre Former, og

modtages eller opfattes af Siælen paa anden Maade, end Skion-

heden i et Konstværk. — Vi komme saaledes uden stor Vanske-

lighed til Overbeviisning om, at der er en Skionhed, som kan

opkomme eller blive til ved Menneskets frie Virken , eller ved

Konstevnen; og at Alt, hvad vi ville henregne til Naturskionhed,

er uafhængigt af en saadan Virken, og har sin nodvendige Be-

tingelse for dets Tilværelse ganske udenfor den menneskelige

Aand og Aandsvirken- Erfaring lærer os imidlertid, at den forste

Betingelse for vor Bevidsthed om Tilværelsen af en Skionhed i

Naturen er den samme, som for Modtagelsen af en Forestilling,

eller Dannelsen af et Billede i vor Siæl af det Skionne i et

Konstværk. Denne Betingelse er en Opfatning af Objectet enten i

Naturen, eller i 'Konstverdenen, ved en af de to ædlere Sandser,

Synet og Horeisen. Til denne forste sandselige Opfatning slutter

sig Overgangen til Beskuelsen af et indvortes Skionhedsindtryk

eller Skionhedsbillede, som ved Phantasien danner sig i Siælens indre

Sands, og som den der kan fastholde og bevare. Jeg vælger ikke

uden Hensigt de to forskiellige Benævnelser for denne indre Op-

fatning, dette Afpræg af det Skionne i Yderverdenen, som Siælen

kan modtage og danne sig. Thi jeg mener netop, at hiin Opfat-

nings Maade og Form ved det Naturskionne er mere og oftere et

Indtryk; ved det Konstskionne derimod snarere et Billede, en

formdannet Skikkelse, som mere bestemt og fuldendt kan modta-

ges og fastholdes af Indbildningskraften, end Virkningen og Ind-

trykket af det, vi henregne til Naturskionhcd. Det vil uden Tvivl



46

i det Hele bekræfte sig, at det sidste er i sin Aabenbaring og sine

Phænomener mere ubestemt, mere udbredt, udvidet, ligesom udfly-

dende i Rummet, end det er fast, strengt begrændset, formbetinget,

eller plastisk formbestemt, saaledes som for en stor Deel den skionne

Konslskikkelse. Det gielder imidlertid ikke om enhver saadan Frem-

bringelse. Jeg vil kun med et Ord nævne, at Maleriet, i Forhold til

Plastiken, har langt mindre af den faste Formbegrændsning, mindre af

denSkionhedsdannelse i det legemlige Stof, som /j/ZJer Rummet, iStedet

for at den malede Gienstand kun synes at fylde del. Jeg kan heller

ikke meer, end hentyde til en særskilt Deel af denne Konst, Land-

skabsmaleriet, hvilket netop, fordi det beroer paa en Opfatning af

Naturformer, deler det mere Ubestemte, mindre skarpt begrændsede i

disses Skionhed. Da Aanden i den gamle Verdens Konst-Ideer og

Konstproduction forlrinligen levede og virkede i den architektoniske

og plastiske Formdannelse, og her sogte at præge Skionheden i den

Rummet fyldende Materie: kunne vi saameget lettere forstaae, at

den pittoreske Skionhed, og det egentlige Landskabsmalet-i, blev

udenfor den antike Konsts Grændser.— Ligesaa lidt kan jeg gaae

noiere ind paa at oplyse Skionheden i det musicalske Konstværk, hvis

Sandseform er saa grundforskiellig fra Plastikens og Maleriets,

som den hele Væsenhed i Horeisen er det fra Synets. Jeg vil

kun i Forbigaaende bemærke, at netop Tonernes Konst, og dennes

Konstytlringer og Skionhedsværker, ere i endnu langt hoiere

Grad egne for den menneskelige Aand og dens skabende Konst-

evne, end de Skionhedsbilleder og Konslværker, til hvis Frembrin-

gelser Synets Sands udfordres. Synets Skionhed har langt flere

og rigere Elementer i Naturen, end Horeisens.

Jeg er her allerede, maaskee for tidligt, kommen til at bruge

et Udiryk, som for en stor Deel kan betegne eller antyde den

Anskuelse af Forholdet imellem Natur^kionhed, og det Skionne i

Konsten og dens Værker, som jeg vedkiender mig. Inden jeg

dog kan forsoge, nærmere at udvikle, hvorledes jeg tænker mig

Skionhedens Elementer og Former i Naturen: maa jeg nodven-

digen opholde mig et Oieblik ved den almindelige Tanke eller

Forestilling om Skionhed i en Gienstand, baade som Billede, og

som Indtryk', da jeg nylig har anvendt disse Ord paa en Maade,
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der maaskee kan synes uklar og ulogisk; efterdi Indtrykkel dog

vel lier maa lænkes som Virkning af Billedet; og hvis vi altsaa

modtage Indtryk af Nalurskionheder, maa disse ogsaa være til i

beskuelige Skikkelser eller Billeder. Det har ingenlunde været

min Mening at benegte dette. Dersom det Skionne gives i Na-

turen, maa det vise sig i Skikkelser; men derved er endnu intet

bestemt om, af hvad Art disse ere; eller hvilken Væsenhed der

tilhorer og ligger til Grund for Skikkelsen. Der gives f. Ex. i

Naturen en stor Rigdom af Farveskionhed; men det er hoist van-

skeligt, eller umueligt, at fremkalde eller danne sig en Forestilling

om en Farves Skikkelse — endnu mindre om Lysets Skikkelse;

hvorimod Enhver veed at tænke sig Formens Indtryk og Lysets

Virkning; og begge kunne vi vel med Rette tillægge Skionheds

Egenskab, naar Indtrykket har den harmonisk-tilfredsstillende Be-

skaffenhed, som tilhorer enhver Virkning af det Skionne paa den

menneskelige Aand — og hvorved tillige forudsættes, at denne

Virkning er uafhængig af ethvert andet Hensyn, af nogensomhelst

anden Bestemmelse, end Harmoniens Tilværelse, dens Aabcnbaring

i Sandseverdenenen, dens Modtagelse eller Beskuelse af den hos

Mennesket udviklede Skionhedssands. Denne Udvikling er paa sit

Sted Iigesaa nodvendig, som enhver anden Opfostring, Pleie og

Dannelse af aandelige Kræfter og Evner, der tilhore den menne-

skelige Siæl; den er nodvendig, ikke blot for at frembringe, men

for at nyde det Skionne, baade ved den sandselige og aandelige

Skuen.

I Anledning af et dansk Læredigl*), hvis Forfatter vil, at

Landskabs-Naturen maa „betragtes med en Konstners Die", for at

„fortrylles til et Skionheds-Ideal", naar Phantasien „ved sin Trylle-

stav forjager det Forstyrrende" , har jeg engang for mange Aar

siden meent: at det var det samme som at sige: Lær forst at

see, for du paastaaer der er intet at see!" —Men dette er den

almindelige Erindring, vi maae give alle dem, som, hvor Talen er

om Skionhed, appellere til den individuelle Smag, hvilket i Skion-

*) „Naturen og Konstcn." Anonym Nytaarsgavc af //. Herd. (1832.) S. 129.

(Jvf. Maancdssluift f. Litcratur. X. Bd. S. 857).
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hedens og Konstens Region er det samme, som at ville appellere

fra Hoicsteret til et Herredsting. Det kunde synes overraskende,

hvorfor man, naar det gielder Videnskab, Indsigt, Lærdom, eller

Færdighed, meget ofte horer Tilstaaelsen: „Dette gaaer over mit

Begreb; det er noget, jeg ikke har lært, som jeg ikke forstaaer,

hvori jeg mangler Oveise eller Færdighed"; o. s. v. Men ulige sield-

nere træffer man den, som vil tilstaae, at han kan tage feil i sin Dom

over det Skionne, eller som ikke trocr, at han maa have Ret naar han

ikke kan see Skionhcden, hvor den virkelig er. Her er ikke Sled til

at forklare Grundene hertil (thi der gives flere;) men jeg maa

i det mindste nævne det som en naturlig Folge af den saa ofte

svage og ufuldkomne Dannelse i denne Retning: at Skionhedssandsen,

om ikke savnes, dog er intet mindre end almindelig, eller overalt

reen og forædlet i Lande, hvor man er stærkest i at giore Konst

og Konstværker til Gienstand for abstracte Theorier; og at deri-

mod f. Ex. i Italien, hvor den tydske speculative Æsthetik endnu

neppe er naaet hen, Konstsands, tilligemed Kiærlighed- til det

Skionne i Konstens Værker, ligesom er Folket medfodt.

Dersom man imidlertid vilde antage, at den æslheliske Evne

til at see og finde Skionhed i Naturen var mere almindelig , let-

tere at opnaae og lettere at danne , end Sands og Smag for det

Konstskionne : da tor det være tvivlsomt, om Erfaring bekræfter

en saadan Mening. Jeg troer, at for de Allerfleste, der tale om

Naturens Skionhed og om Nydelsen af samme, gaaer denne ikke

videre, end til den ydre Synsvirkning, som, i Forbindelse med

andre heldige eller velgiorende physiske Naturvirkningor, frem-

kalder en vis behagelig Siælsstemning, i hvilken man da stundom

ogsaa vil finde Virkningen af Naturskionhed. Jeg sagde en „beha-

gelig" Siælsstemning, fordi det er en saadan, hvortil de Fleste

indskrænke hiin Virkning; langt færre ere de, som hæve sig over

denne til den Siælen oploftende eller begeistrende Stemning, som

Beskuelsen og den indre Betragtning af det Store og Sublime i

den synlige Naturverden kan fremkalde i den menneskelige Aand.

Men denne sublime Storhed i den hele Verdensaabenbaring, som

vi dog maa drage med ind i Erfaringens Kreds og fra den over-

hore i Videnskaben — denne egentlige Aabenbaring af „Skabnin-
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gens Herlighed", udvider vel i en forbausende, for Tænkningen

næsten svimlende Uendelighed, Naturens Idee, Grundtanke eller

„Væsenstanke"; men selv i denne sin hoieste Idee maa Naturen

dog altid blive den hele Yderverdens Legemlighed, svarende til

Menneskets physiske, legemlige Natur, naar denne tænkes som Gien-

stand for Erfaringskundskab. Naturaanden maae vi derimod tænke os

paa samme Maade, eller i samme Forhold, som Menneskesiælen i

Forhold til Legemet, hvilket den besiæler; men denne Aand, om vi

endog ville opstige til vor Tankes hoieste Potents, vil dog, i dens

Væsens Beskuelse eller Ahnelse, svinde for enhver Anvendelse af

Naturkundskab eller speculativ Naturphilosophie. Lovene for det

synlige Universum, eller Kosmos, kan det maaskee lykkes Viden-

skaben i sin stigende Udvikling og Fuldkommenhed, at bringe til

endnu hoiere Vished og Klarhed; men hvor vil Videnskaben finde

noget Middel til at kiende og begribe den Verdensaand, fra hvil-

ken Naturkræfterne ere udgaaede, og i al Evighed ville udgaae?

— Naar nu selv den hoieste og fuldkommenste Grad af Natur-

betragtning maa holde sig til den legemlige Yderverden: da kan

det ikke andet end forekomme os i hbi Grad vanskeligt, at bringe

en Forestilling af reen aandelig Væsenhed, som Skionhedsideen

er, til Anvendelse i den udenfor Aandeverdenen tilværende sand-

lige og legemlige Natur.

Dette er dog forsdgt, baade for og efter den Revolution i

den philosophiske Videnskab, som begyndte mod Slutningen af det

18de Aarhundrede, uden at vi tor sige, om den er endt ved Mid-

ten af det 19de. Forskiellen er, at man for Kant (som vi vel

kunne sige) overhovedet talte om Skionhed i Naturen og Konsten

som en Beskaffenhed af eensaiiet Indhold eller Charakteer; men

af hoiere Grad og storre Fuldkommenhed i Naturen; hvorfor

man satte denne som et Forbillede, ved hvis Efterligning Konstens

Skionhed skulde opnaaes. Efterat man forlod denne Synsmaade

(der især med Hensyn til Digtekonsten, lige siden Aristoteles's

Poetik, har indtaget saa besynderlig en Plads i endeel Æsthetiker)

er man undertiden gaaet over til en modsat Vurdering af det Natur-

skionnc. „Nuomslundcr — hedder det hos en af vore egne spcculativc
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Aesthelikere, der heldigviis har holdt sin Poesie udenfor al meta-

physisk og transcendental Indflydelse— er detalmindelig erkiendt at

„Konstcn, ligesaa vel som Naturen, kan siges at være Skaberens

„Værk; da Menneskets aandelige Bevidsthed og Frihed i at frem-

bringe (i Konsteri) er en Himlens Gave, som, til Trods for alle

„Feil, hvortil denne Frihed kan fore, dog staaer uendelig hoit over

„Naturens feilfrie, men ubevidste, ufrie Frembringelser."*) Det er

en Yttring, der i sig selv gientager eller varierer Goethes Ord:

„Et fuldkomment Konstværk er et Værk af den menneskelige Aand,

og i denne Mening ogsaa et Værk af Naturen. Men i det de ad-

spredte Gienstande sammenfattes til Eenhcd, og selv de laveste

(gemeinsten) optages i deres Betydning og Værdighed, er Konst-

værket over Naturen."1 (Werke. 38. s. 153J

Det kunde synes som den store Digters og Konstkienders

Navn maatte være nok, for at give den af ham udtalte Sætning

en Vægt, som det er dristigt at ville svække. Ikke desmindre

maa jeg være af den Mening, at Sætningen dog er mere illuso-

risk, end den hviler paa en fornuftriglig Slutning. Dersom Aand

og Natur i denne Mening var eet, at et Konstværk kunde kaldes

Naturproduct : da inaatte vi ophore at tale om Konsten, som Menne-

skets frie Virken, og om det Konstskionne, som en ideal Fuld-

kommenhed, hvis Billede skabes i Konslnerens Phantasie, og form-

dannes ved hans Evne og Talent. Men saa længe vi have den

Bevidsthed, at den menneskelige Aand i sit Væsen og sin Frihed

er udenfor og over den sandselige Verden: maae vi ogsaa strengt

skille imellem Konstværkets Frembringelse ved en skabende Kraft

af Aanden, og det organiske eller uorganiske Naturproduct, som

et Værk af nodvendige og ubevidste Naturlove. Man kan da ikke

kalde Konstværket en Naturfrembringelse; men man kan ligesaa

lidt sige, at det staaer over Naturen, hvilket kun kan siges om

Ideerne selv. Vi vilde snarere sige, at det stod udenfor Natu-

ren, dersom ikke Konstncren, uagtet Friheden i hans skabende

Evne, fandt Elementer til de Skikkelser, hans Genius fremkalder, i

Sandscverdcnen.

*) J. L. Heiberg. Samlede Skrifter. III. lid. S. 271.
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Saaledes, kunne vi vel sige, er det egentlige Forhold imellem

den Skionhed, der er Siælen og Livet i ethvert Konstværk — der

opfylder og opliver det, som den usynlige Aand i den synlige

Skikkelse — og den Skionhed, vi tillægge Naturen, eller ved

dens Beskuelse tilegne os. Hiin er i sin Skionhed en Affedning

af den hoieste Skionhedsidee, saaledes som den kan virke og

aabenhare sig i den menneskelige Aand, hos dertil kaldede og

begavede Individer, hvis efterhaanden dannede og udviklede Konst-

nerevne baade er i Stand til at modtage og anvende de ideale

Skionhedsbilleder, der oprinde i Phantasien. Del er i Konsten og

dens Værker, at saadanne Billeder baade blive til i deres ideale

Væsen, og fuldendes i deres Formskionhed. Naar vi unegtelig ved

disse Udtryk nærmest maa have Plastikens og Maleriets Skikkelser

for Oie: saa mener jeg ogsaa, at man let vil blive enig derom,

at Orets og Tonernes Konst i sin Yirken og Frembringelse er,

om vi saa maae sige, endnu mere uafhængig af Naturbetingelser

og Naturelementer, end hine Konster, som virke ved og giennem

Synets Sands. Lydens Naturforhold og det rhythmiske Tidsmaal,

hore vel til Musikens Hoved-Elementer; men hvor lidt kunne vi

ellers sige med Goethe: at det er „adspredte Gienstande i Natu-

ren, som Tonekonsten sammenfatter til Eenhed?" — Det er jo

egentlig kun det ene store Natur - Element Lyden , som den

menneskelige Aand og Konstevne har været i Stand til at bringe

under Harmoniens Lov, og derved fremkalde den musicalske Skion-

hed i Klang og Melodie, forenet med den harmoniske Virk-

ning, som Tonernes rhythmiske Afmaaling frembringer. Undersoge

vi noiere den hele konstrige Bygning, som Musiken har opfort

paa meget simple Grund-Elementer, saa forbauses vi ved den

uendelige Mangfoldighed, den aldrig udtomte Bigdom af Harmo-

nier, som denne Konst forstaaer at fremkalde af Lydens enkelte

Naturvirkning. I Beundringen herover bliver det os saameget

mere klart, at naar vi soge at trænge ind i den musicalske Skion-

heds ejendommelige Væsen, og dens beundringsværdige Fremstil-

ling ved menneskelig Virken giennem Tonekonsten: da finde vi

kun meget faa Bidrag dertil i Naturen; men ogsaa disse maae vi

betragte i deres egen Betydning og Virkning. Vi ville hverken
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lære at forslaae eller nyde dem, som de i sig selv ere, dersom

vi enten stille dem umiddelbart ved Siden af, under eller over

Tonekonstens Frembringelser. Den, som vil glæde sig ved Fug-

lenes Sang i Lund og Mark, maa vist ikke hore den med samme

Ore — eller, for ikke at misforstaaes, han maa ikke paa samme

Tid i Erindringen hore en Symphonie eller en Operasang, dersom

han vil modtage den rene Virkning af disse Natursangeres Toner.

Det er saaledes med enhver anden Naturtone, som giennem Oret

frembringer en vis, meer end sandselig Virkning paa Siælen.

Denne Virkning kan vel under yisse Betingelser, ligesom Tonerne,

vække en indvortes Stemning af forskiellig Art. Stormens Hviin og

Susen, den fierne dæmpede Lyd af Havets Donninger eller Brusen,

Lyden afBdlgernes langsomme Opskyllen paa den lave Strand, den

evigt eenstonende Torden af en styrlendeFos, den melancholske Klang

af de tynde, brustne lisflager, naar de af Foraarsvinden bevæges

imod hinanden ved Tobrud paa en Indso — disse og andre Na-

turtoner ere vel skikkede til at giore et musicalsk Indtryk paa

den, der har Sands og Folelse for saadanne Virkninger. Men Ind-

trykket bliver altid kun det, som en enkelt Gmndlyd kan vække i

Siælen; det bliver mere en uhestemt, dunkel eller romantisk Stem-

ning, ingen Konstvirkning eller Konstnydelse. Skulde vi modtage

saadanne Virkninger under umiddelbar Sammenligning med et

musicalsk Toneværk, da vilde de enten svækkes og forstyrres, eller

ganske tabe sig. Saaledes veed man jo tværtimod, at et saadant

Toneværk, for at giore sin rette Virkning, i Almindelighed maa

hores, ikke i den frie Natur, men i en Bygnings begrændsede

Bum af passende Slorrelse og Anordning. Kun en enkelt Classe

af Instrumenter ere undtagne, hvis Lyd netop for at giore den

rette musicalske Virkning helst maa frembringes under aaben

Himmel.

Det er ogsaa, af let indlysende Grunde, altid langt mere

den fynlig Natur, hvor vi soge den Skionhed, hvis Væsen vi ville

udgrunde, eller som vi ville sætte i Ligning med det Konstskionnc,

med Plastikens og .Maleriets Billedværker. Ved at beskue disse,

men endnu meer ved at lade den sandselige Beskuelse lede os til

en Forestilling om det aandcligc Princip for et saadant Konstværk,
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eller om Konstens Væsen: vil det snart blive os klart, at Skion-

hedens Billede og Indtryk her ere af en anden Art, end enhver

Naturvirkning, som vi tillægge Skionhed. For at blive ved den

menneskelige Skabning, hvilken man er enig om at betragte som

den ædelste og hoieste Form i den organiske Verden, Naturen har

frembragt: saa er der vel heller ingen anden, hvor det Skionne i

en saadan Grad vækker og tilfredsstiller Skionhedsfolelsen, som

naar det i hiin Form moder os i den levende Verden. Men i det

vi her dog finde Formen, hverken een og den samme, uomskifte-

lig, varig, eller uforgængelig, og aldrig finde den mangelfri, fuld-

endt i Formens Heelhed, eller harmonisk i enhver enkelt Deel:

opklarer det sig mere for os, at selv i den ædelste Naturform er

det især Livet, den levende og besiælede Tilværelse, hvori den har

sin Herlighed, sit væsentlige Skionhedsvilkaar, og hvori vi vel kunne

sige, at den staaer over Konstens Evne til at frembringe det

Skionne; men at det derimod er ved denne Evne, at hiin ædle

Naturform bringes nærmere til sin hoieste, mangelfri, fuldendte

Skikkelse — den Skikkelse, som vi derfor kalde ideal, fordi den

vil udtrykke, ikke denne eller hiin individuelle Skionhed, ikke det

betingede, foranderlige, forgængelige i Formen, men en Skikkelse

af den menneskelige Formskionheds Idee; vel ikkun i et enkelt

Moment, et enkelt Afpræg, men i delte baade heelf, fuldendt og

uforgængeligt. Jeg berorer her ikke det Indre eller Inderligheden

ved Konstværker af saadan Art; eller det forskiellige Forhold

imellem Udtrykket af Aand og Aandelighed, og af den ydre Skion-

liedsform hos Mennesket, eftersom dette Forhold fremtræder i

Plastiken, eller i Maleriet. Jeg vilde blot yttre, hvad der synes

ved sig selv klart: at endogsaa i den Gienstand, hvori Konsten,

for at fremstille del Skionne, maa udholde den farligste Væddc-

slrid med Naturen, ligger dennes Virkcn udenfor det Ideale.

Selv i Naturens hoieste Organisme og dens ædelste Form, kunne

vi ikke finde det Idealskionnc; men vel er det ligesom Naturen

Yed denne Form har viist Konsten den nærmeste Vei til at finde

det. — Vi maa saalcdes sige, at endog i Naturens Mesterværk, den

menneskelige Skikkelse, er det Livet, den levende Organismes

Virkelighed, hvori Naturen er over Konsten; men det er denne,
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der fresmliller de skionne Former i deres Idealitet, eller Slæber

at aabenbare Skionhcdsideen i sin fulde Klarbed, i fuldendt Een-

hed med en idealskion Form. Hertil er dog for Konsten, den af-

bildende og dannende, Naturens Skole en uundværlig Nodven-

dighed. Det er der, hvor den skal lære Formernes Sandhed;

hvor Livet, det besiælende Princip for Skionhcd i den ydre Skik-

kelse, skal aabenbares for Konslnerens Blik; og hvor hans Aand

og Begejstring skal næres og styrkes ved det Store og Sublime i

Nalur-Phænomener og Skikkelser, hvis rene Indtryk altid ere af en

hoist velgiorende Virkning paa Indbildningskraften. — Vi tor

saaledes endog i dette Tilfælde udtale, hvad der synes at blive

det endelige Resultat af enhver speculativ eller æsthetisk Betragt-

ning af denne Gienstand: Skionheden i dens, Idee aabenbares ved

Konsten; i dens Elementer og i dens Sandhed, ved Naturen.

Opfatningen, Anskuelsen, Tilegnelsen af disse Naturens Skion-

hedselementer udkræver allerede den Betingelse, jeg ovenfor

nævnte: Udvikligen af den hertil fornodne indre Skionhedssands —
Smagen for det Naturskionne, eller Evnen til at see det. Denne

Smag kan imidlertid blive staaende ved Opfatningen af disse Ele-

menter i Naturens ydre Realitet; og denne Art af Naturbcskuelse

er den egentlige og almindelige, der bringer os ligesom til en

umiddelbar Contact med enhver, organisk eller uorganisk Natur-

skikkelse. Der gives en saadan Beskuelse af Naturvæsener, hvor-

ved vi ligesom umiddelbart optage deres Væsensbillede i vor Siæl;

hvorved vi blive os en saadan virkelig, sandselig, legemlig Natur-

skikkelse bevidst, i det vi fordybe os i dens særegne Form, og stræbe

giennem denne at giore Gienstanden levende i os eller i vor Fore-

stilling. Men en saadan umiddelbar Naturbeskuelse er derfor endnu

ikke en Skuen af det Naturskionne i og for sig selv; endnu mindre

en Opfatning deraf med Konstnerens Syn. Hiin Beskuen gaaer i

Skionhedcns Sphærc ikke videre, end til at modtage det indvortes

Indtryk, eller den Stemning ved Beskuelsen af den elementåre

Naturskionhed, hvilken jeg ovenfor nævnede som den egentlige og

almindelige Virkning, denne Art [af Skionhed udover paa Siælen.

Til at opdage og betragte den fra et Synspunkt, hvor vi see

det Skionne i Naturen som Elementer for Konstens ideale Skion-
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hed, horer en hoiere Dannelse af den æslheliske Sands, hvortil An-

lægget fortrinligen er nedlagt hos Konstneren; ligesom enhver

genial Evne fordrer som Grundvold et Naturanlæg. Opfatningen

allene af hine Elementer i Naturen, er ogsaa for Konstneren kun

den forste Virksomhed af Indbildningskraften. Ved en hoiere

Phantasievirken indgydes det opfattede Skionhedsstof (om jeg saa

maa sige) i hans indre Skaben af Idealbilledet, der slaaer for

hans Oie, ligesom en usynlig Model, hvorefter han formdanner

eller fremstiller det virkelige Konstbillede.

Saaledes kan man vel sige, at ethvert Konstværk, selv det

poetiske, kan være til allene i Phantasien og Idealet; det er da

til, endog i Formen, men kun inderligt; thi denne Form existerer

saaledes kun i Indbildningen, ikke i Virkeligheden; den er en

tænkt Form, ingen Væsensform. For at opnaae denne, for at være

yderligt til, maa Konstbilledet med sin ideale Jilværelse gaae over i

Materien, i det legemlige Stof, der ligesom faaer et Liv ved denne

Besjæling1

af Konslaanden. Da nu enhver saadan indvortes eller ideal

Formdannelse i Konsten forudsætter Skionhed, som nodvendig Be-

tingelse; hvorimod Naturen frembringer sine Organismer og Skik-

kelser, i Folge Lovene for den bevidstlose Dannelsesdrift, uden

nogen absolut Skionhedsbetingelse: saa indsees deraf, at det er

kun Mennesket, der skaber det Skionne ved den ideale Kraft og

den frie Virken, som er en af den menneskelige Aands ypperste

Gaver; og at kun det saaledes med Aandens Frihed og Bevidsthed

frembragte Konstskionne, er ikke allene Formskidnt, men ogsaa

Væsenskiont; hvilket ikke kan siges om noget Naturproduct. I

ethvert Phænomen i Naturen, som vi tillægge Skionhed, modtage

vi det Skionne kun elcmentarisk; fremkommen ved Betingelser,

som giore det afhængigt af andre, egentlige Naturforhold. Vi

kunne derfor vel ogsaa lillægge Naturen ligesom en hemmelig, uvil-

kaarlig Skionhedsdrift (f. Ex. i den Farvepragt, som den odsler

baade i Dyr- og Plante-Verdenen med en Rigdom, hvis Oiemed

kunde synes os en uoplosclig Naturgaade). Men Skionhedsideen,

og den frie skabende Virken til at aabenbare Skionhedcn i en

heel, fuldstændig Væsensskikkclse, maae vi soge og finde i og ved

den menneskelige Konstevne.
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Herved hverken berove vi Naturen det Skionne, som tilhorer

den, forvanske eller forringe dets Værd. Vi tilegne det tvert-

imod det Væsen, der ejendommeligt tilhorer det Naturskionne, og

hiemle det den Virkning og Betydning, som det har i Forholdet

til Konstens Skionhed. Jeg har allerede fra een Hovedside sogt

at belyse dette Forhold; jeg vil endnu forsoge at betragte det fra

en ikke mindre væsentlig Side. Derhos maa jeg dog forudsende

en her ganske fornoden Erindring. Jeg finder det hverken nød-

vendigt, eller seer mig i Stand til at udvide denne Betragtning,

til at berore eller fremsætte de Grundbegreber, hvorpaa man

bygger Læren om det Formskionne i Almindelighed — altsaa

gieldende baadc i Naturen og i Konsten; jeg forudsætter det som

bekiendt, at de, under forskiellige Udtryk, dog i det Væsentlige

kunne bringes tilbage til Ideen om en Harmonie, et harmonisk

Forhold, der finder Sted og aabenbares imellem en Heelhed og

dens Dele; imellem en Eenhed og det Mangfoldige, hvori den kan

oploses. osv. Saaledes kan jeg heller ikke her, i at betragte det

Naturskionne- soge at hæve mig til det hoieste speculative Standpunkt,

hvor Aandens Syn og Tænkningens Oploftelse ikke standser ved

de os nærmest omgivende jordiske Phænomener; men stiger op i

den hele synlige Skabnings, eller Universets Aabenbaring, og

hæver sig til en philosophisk eller physisk Verdensbeskuelse, ved

hvilken adskillige ældre og nyere Tænkere og Forskere paa for-

skiellige Maader have dannet sig Ideen om en kosmisk Harmonie,

eller om Universets Skionhed.*) Denne sublime Idee tilhorer

mere den speculative Physik og Naturphilosophie, end den egent-

lige Æsthetik eller Skionhedslære, der nærmest soger at oplyse

*) Det er bekiendt, at bl. a. Tyge Brahes Ven, den beromte Astronom Kepplcr

var tilboielig til at tænke sig og fremstille (i hans „Mysterium eosmographi-

r!im.a Tubingcn 1596) den hele Kosmos, eller Vcrdensbygningen, under For-

men af en æsthelisk Idee, eller saaledes, at der i densDimcnsioner ogForhold

maatte ligge en vis Skionhedsregel. Den nyeste Fortolker al kepplcrs astro-

nomiske Ideer („Johann Kepplers astronomischc YVeltansieht, von E. F. Apclt."

Lp*. 1849. 4. p. 44) siger navnligcn om hans Mening, at kunne absolut be-

stemme Himmellegemernes Gang cfler en apriorisk Lov: „at denne Kepplcrs

Vi rdensbeskuclse grunder sig i sidste Instants paa en Fortcxling af Naturlove

med tcstheliske Ideer."
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og forklare det Skionnes Egenskaber og Former, saaledes som

Konsten har oplaget og udviklet dem i deres forskiellige Hoved-

retninger; eller saaledes, som vi umiddelbart ville opdage deres

Præg og Skikkelser i den os omgivende organiske og uorganiske

Natur. Her maae vi allsaa vel antage det som afgiort, at der er

et indvortes Væsensslægtskab imellem det Skionne, som det synes

eller viser sig for vor ydre og indre Sands i Naturen — og som

det, for at kunne beskues og nydes, forst maa frembringes eller skabes

ved Konstnerens frie og bevidste Evne. Men ikke mindre afgiort

er Forskielligheden imellem det Skionnes Virkelighed i Natur-

Elementerne og i den ideale Konstform. Vi kunne sige om hiinl,

at det er til i Naturen som noget baade nodvendigt og tilfældigt

— nodvendigt, fordi det frembringes, som ethvert andet Natur-

product, efter uforanderlige Love, hvis Virkekraft i Materien vi

kunne eftervise, men ikke Aandcn, som har givet Lovene: til-

fældigt, fordi det Skionne i Naturen, omendskiondt det har en

objectiv Sandhed og Virkelighed, og ikke blot er Indbildning eller

Illusion, dog ikke udgior en absolut og væsentlig Betingelse for

Naturformernes organiske eller uorganiske Dannelse. Den menne-

skelige Skabning har sin naturlige Skionhed, ligesaa objectiv virke-

lig, som hvor den fra Konstnerens Haand fremgaaer med ideal-

skionne Former; men den menneskelige Organisme kan tænkes i

sin physiske Fuldkommenhed, i alle Organers Sundhed og fuld-

stændigt normale Tilstand, uden at hverken Legemet elle Ansigts-

dannelsen tilfredsstiller det Idealskionnes Fordringer.

Saaledes ogsaa med Naturens Farveskionhed. Dens Tilværelse,

Indtrykket eller Naturvirkningen, som den frembringer, er ingen

Illusion; Farvens Skionhed er til, uagtet den er usandselig og

evig skiult for den Blindfodte. Men hos saa mange skionne tro-

piske Fuglearter f. Ex., er det ikke deres rige, i de herligste

Virkninger straalendc Farvepragt, som udgior deres specifiske

Formdannelse og Charakteer. Der gives Fugle, som man, uagtet

deres Fiedres herlige Farveskionhed , snarest kunde lillægge en

styg eller uskion Form; og man vil derimod vel være enig i al

tillægge baade Ornen et Slags imponerende Skionhed, og finde

indlagende og smukke Former eller Egenskaber af anden Art, hos
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en Mangfoldighed af smaa Fugle, uden Hensyn til deres Fiedres

Farver. Jeg antager derfor vel, at man kunde danne sig et Slags

Natur-Æsthetik, som jeg vilde kalde »Naturens Skionhedslære";

men den vilde udentvivl aldrig blive meer, end empirisk og frag-

mentarisk. Vi kunne bringe visse Naturformer i et æsthetisk For-

hold; vi kunne med en udviklet og dannet Receptivitet opdage

og tilegne os de skionne Elementer og Phænomener i Naturens

Aabenbarelser, som aldrig tabe deres Virkning eller deres Slægt-

skab med Skionhedsideen i dens aandelige Væsen. Men det synes

ligesaa vel at ligge i Naturlærens og Naturphilosophiens viden-

skabelige Begreb, at Skionhedsideen, og dens Anvendelse paa

Naturgienstande, er fremmed for denne Videnskab: som det synes

uforeenligt med Skionhedslæren, at ville oprindeligen eller allene

grunde den æstheliske Theorie paa. Naturbetragtning, eller paa en

Efterligning af Naturgienstande og Naturformer — uden at ville, i

Formdannelsen efter Naturens Grundtyper, og i at stræbe efter at

tilegne sig deres Sandhed, ogsaa tildele Konstens ideale Principer

og Virken den Plads, som tilhorer dem.

Her synes det, som man især mangengang feiler ved at for-

vexle Sandhed i Naturens Aabenbarelse, med Skionheden i de fra

Menneskets frie Skaberkraft udgaaende Konstværker. At disse staae

i en æsthetisk Relation til Naturen, have vi erkiendt. Dersom

den ideale Skionhed er uafhængig af Naturens physiske og me-

chaniske Love — saa er den derimod ikke uafhængig af Natur-

sandheden. Det er ligesaa nodvendigt for Billedhuggeren, at

kiende det menneskelige Legemes naturlige Bygning, eller Ana-

tomie, dersom han vil bringe Sandhed ind i sine plastiske For-

mer; som det er for Landskabsmaleren, at studere Lysets Virk-

ning, Farvernes Overgang, Naturformerne i Bierge, Dale, Skove,

Indsoer, Havet, Atmosphæren o, s. v., naar han vil give sine Land-

skaber i Maleriet den Natursandhed, uden hvilken han forgieves

tænker paa at give dem pittoresk Skionhed. Der er et uoploseligt

aandeligt Slægtskab imellem de hoieste Ideer, som gior det umueligt

at lade dem træde i en Strid med hinanden, hvorved den ene

Idee skulde tilintelgiore den andens Væsen. En unaturlig Skionhed

kunne vi ligesaa lidt tænke os, som vi uden indvortes Modsigelse
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kunne tænke os det Skionne som noget usandt. Ligesom Sand-

heden i sin Idee er i evig Hannonie med Skionheden; saaledes

kan det Skionne i sit Væsen og i sine Ideebilleder ikke være i

Strid med Natursandheden, med det Virkelige og Væsentlige i

Naturens Skionhedselemenler. Dersom en Konstner endog med

den hoieste techniske Fuldkommenhed frembringer Billedet af en

vanskabt Skikkelse eller af en naturstridig Skabning: da vil det

ligesaa lidt kunne besidde Skionhed, betragtet som Konslproduct,

som en saadan Skikkelse kan have denne Egenskab, hvis den

findes i Naturen. Hvorvidt slige Phantasieskabninger af Konsten,

som Cenlauren, Sphinxen, eller Karyatiden, kunne tillægges ideal

Skionhed — er el Sporgsmaal, hvis Undersogelse og Besvarelse

Maalet for denne Betragtning ikke tillader.*-) Det maa være nok at

bemærke, at ogsaa i denne Art af Phantasiens Skikkelser gives

der en Skionhedsgrændse, som Konsten ikke ustraffet har kunnet

overtræde; og dette vidste Morals, da han skildrede et saadant

Uhyre, hvorom han meente, Ingen kunde see det i et Maleri,

uden at briste i Latter — snarere maaskee, uden at vende sig

bort med Modbydelighed.

Delte giver mig endnu Anledning til at slutte denne Betragt-

ning med nogle Ord, der skulle berore den Mening: at ligesom

man bor kunne soge og finde Skionhedens egentlige Udspring og

dens Forbillede i Naturen, saaledes kan der i den ikke gives noget

uskiont. Det Hæslige eller Uskionne i Naturen, siges der, er da kun

Phænomenet af en ufuldkommen Udvikling, en standset Form-

dannelse, en afbrudt Slræben efter en hoiere, ædlere Skikkelse.

Vi skulle fra dette Synspunkt betragte de ikke udviklede Over-

gangsformer, der f. Ex. findes hos endeel Havdyr (baade i mindre

Dyrformer, saasom Blæksprutten; og i colossale Vanskabninger,

som Hvalfiske, Solover, og fl.) og vi kunne saaledes ei engang

«) Det er jo bekiendi nok, at disse de Gamles plastiske Konst-Skikkclser have

Dele af den menneskelige Skabning, og for saavidl kunne decltage i dennes

Skionhed. Sphinxen og Karyatiden finde kun Anvendelse i Architekturen,

og den vil endog være sielden og problematisk i vor Tids Bygningskonst;

ligesom disse Skikkelser tildeels (Sphinxen og Ccntauren, tilligemed Fauner,

Satyrer o. fl.) egentlig ligesaa meget tilhore den archæologiskc og konst-

historiskc, som den reent artistiske Betragtning.
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kalde saadanne Dyr uskionne. — Men det forekommer mig, at

heri ligger en mindre sireng og noiagtig Beskuelse af Naturens

Formdannelse i de forskiellige Typer eller Charakterer. Dersom

vi antage, at der i endeel af disse findes naturlige Skionhedsele-

menter, da tor man ikke venle andet, end at disse heller ci savne

deres Modsætning. Men undersoge vi Formerne hos de mest

levende Naturskabninger, eller i Dyrverdenen: da ville vi dog

tillige blive overbeviste om, hvor langt det er fra at de blot

skulde vare udviklede under en Tendents til Skionhed, eller lige-

som ved en Skionhedsdrift hos Naturen. Denne Udvikling eller

Formdaunelse er væsentlig skeet, i Folge nodvendige Naturforhold

imellem Dyrformen og den uorganiske Materie, og i Folge For-

holdet til det Element eller den Sted-Egenhed, som visse Dyrclasser

og Dyrarter skabtes til. Dyrformernes Naturudvikling i det Store

har saaledcs sin Idee, sin Grundbetingelse i Dyrslæglens eller

Dyrclassens Bestemmelse for et vist udvortes Livselement, for en

Loealitet paa Jordkloden, hvortil dens Organisme svarer: og en-

hver Organisme er i sin Dannelseskraft. ikke yderlig, ikke bestemt

ved Skionhedshensyn og blot for Synet, eller det synlige Ind-

tryk; men den er inderlig, eller indenfra udgaaende. Saale-

dcs gaaer f. Ex. Fiskenes Organisme væsentlig ikke allene

ud paa den ydre Fiskeskabning med Hoved, Krop, sliimagtig Hud,

Finner, Kloflhale, o. s. v., men tillige paa Dannelsen af den hele

indre Legemsbygning, med sammes anatomiske og physiologiske

Indretning, skikket til at Fisken kan leve, bevæge, nære og for-

plante sig i randet. Det er, om jeg saa maa sige, Fiskcvæsenel,

som ligger til Grund for denne Art af Dyrskikkelse; og delte

Væsen er fælles for denne hele levende Skabningsclasse, uden

substantiel Forandring eller Afvigelse, ved de uendelig mange

Variationer, som Fiskeformen antager. Saasnart Væsenet skifter,

gaaer ogsaa den organiske Formdannelse over til et andet System.

Det i Havet levende Pattedyr har et fra Fiskenes grundforskielligt

Dyrvæsen. De anatomiske og physiologiske Beskaffenheder hos

Hvalen ere derfor hoist forskiellige fra enhver Fiskeart, man vil

nævne. Kun for en ufuldkommen og yderlig Betragtning har den

udvortes Legemsform hos de to dasser af Havels Hvirveldyr en
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Liighed, som forsvinder for den videnskabelige Naturforskers Be-

skuelse; ja endog for en lidt noiagtigcre Erfaringskundskab.

Jeg mener derfor, man er uberettiget til at betragte charak-

teristiske, men uformelige Skikkelser, som Hvalernes eller Sæl-

dyrenes, blot som Overgangsformer i Dyrverdenens Synlig-

hed , og i Pattedyrenes ydre Skabning. Det er i deres Art fuld-

kommen naturbetingede Dyrformer, svarende til disse Dyrvæseners

Livsclement og Livsvilkaar, der f. Ex. fordre umaadelige Fedt-

masser til at omgive de indvortes Livsorganer, for at disse hos et

Pattedyr kunne bevares og virke under Ophold i Polarhavet og

blandt dets lisbierge. Disse Former ere altsaa ligesaa fornuft-

svarende, som de ere uskionne. Dette ere de netop allermest,

jo fuldkomnere en Dyrart af hine Classer har opnaaet sit Væsens

Slægtudvikling. Vi maae vel f. Ex. blandt Sældyrene finde denne

hoiest hos de prægtige Solover, hvis umaadelige Kroppe synes i hoi

Grad dorske, ubevægelige, plumpe, liv- og formlose, naar de secs

hvilende paa Land- eller Hav-Isens Bredder; men som svommende,

parviis eller flokkeviis i Havet, med oploftede Hoveder, vise sig

langt meer til deres Fordcel, fordi de bevæge sig i deres Natur-

Element. Ja selv en saa uhyre og vanskabt Colos, som det storste

blandt Hvaldyrene, Kaskelotten, vilde vi, hvormeget endog dens

Skikkelse i Synligheden strider imod Alt hvad der i Aand eller

Foleise er beslægtet med Skionhed, ei kunne andet end beskue

med forbausende Beundring— hvis vi saae Jordens storste levende

Colos skyde sig med Stormfart giennem Verdenshavet, der maa

bolgc og skumme i Dyrels Spor, ligesom efter et seilende Skib.

Jeg har ved disse Exempler (maaskee kunde bedre og mere træf-

fende være udvalgte) aliene villet understotte min Mening: af

Formskionhed aldrig fremtræder som fuldstændigt eller herskende

Grundprincip i Naturen, hvis Plastik hviler paa en anden Idee,

end Konstens; og at de Elementer af det Skionne, som Naturen

aabenbarer os i rig Fylde, men hvis Æslhetik er en anden, end

Konstens ideale Skionhedslære, tilhore overhovedet kun Organis-

mens Yderside; og frembringes i Naturen, ikke som absolule Væsens-

skikkelser, og nodvendigc for Naturlegcmernes Organisme, Liv og
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Existents; men ligesom ved et Slags hemmelig, smykkende Skionheds-

drift, som vi ei kunne frakiende Naturen, da en saadan Drift ikke

engang er udslukt under Havels Flade, eller i Oceanets uudgrunde-

lige Dyb. Naar her visse Coraller antage deres ædle Purpurfarve,

eller naar saamange Skaldyr og Snegle under Bolgerne eller

i Sandet giemme deres rigt og symmetrisk farvesmykkede Boliger;

da kunne vi vel ei andel end tænke os: at ogsaa Naturen frem-

bringer det, som er udenfor Livets og Organismernes nødvendige

Fordringer, og som kun har' sin Betydning i Synligheden, eller

som et Skionhedssniykke for et efter andre Love, end det Skionncs,

formdannet Naturlegeme. Vi finde saaledes ikke blot et saadant

Farvesmykke hos Fuglene; vi finde ikke aliene hos denne Dyr-

classe, men i mange smaa Fiskearters Skikkelse, en vis Ynde og

Ziirlighed i de smekkre, lette, bevægelige Legemsformer. Endnu

mere overraskes og forundres vi over de herlige, stærke, i Metal-

glands skinnende Farver, hvormed Naturen har begavet mange,

især af den sydlige Halvklodes mindre Havfiske. Det er ligesom

den ogsaa ,har fundet Behag i at lade Farvernes Lysskionhed danne

sig til en skiult Prydelse for Skabninger, hvis Farvepragt ikke kan

blive synlig for del menneskelige Oie, for Dyret rives bort fra

dets Livselement, og bliver et Bytte, enten for Menneskets Kund-

skabsdrift, eller for dets Spiselyst. Saaledes kunde man sige, at

Naturens Aand, medens den i Lovene for den organiske Form-
dannelse folger Fornuftens og den levende Tilværelses Ideer og

Fordringer: lader den Elementer og Grundbetingelser for Skionhed

i Formen aabenbares i den synlige Verdens legemlige Skikkelser,

hvor disse have hævet sig til det ædelste og hoieste Trin (saaledes

i endeel Dyrs og Væxters Form ;) ligesom den har anvendt Lyset

og Farverne til at pryde hiin Verden med Skionhedsglands cg

Skionhedsvirken, af en fra Form og Lcgemlighed uafhængig og
forskiellig Charakleer.
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Eftcrat Selskabet havde modtaget Betænkning fra den histo-

riske Klasse angaaende et Andragende fra Mag. Allen om Udgi-,

velsen af Documenter til Chr. d. 2den og Fr. p. 1stes Historie

vedtog man, at subscribere paa 50 Exemplarer af Bogen, at ud-

betale til Mag. Allen i Aaret 1851 en Sum af200Bbdlr., til samme

efter iste Binds Udgivelse en Sum af 100 Rbdlr., og efter 2det

Binds Udgivelse endvidere en Sum af 100 Rbdlr.

Modet den 28de Marts.

Da Selskabet den 9de Marts ved Doden var blevet berovet

sit beromte Medlem og mangeaarige Secretair Geheimeraad H. C.

Orsted, og ligeledes havde mistet sin fortjenstfulde Kasserer Con-

ferentsraad Engelstoft den 14de Marts, foretog man i dette Mode

Valget paa disse 2 Embedsmænd. Til Secretair valgtes Prof.

Forchhammer, til Kasserer Prof. Engelstoft

Derpaa blev et Udkast til Selskabets Budget for 1851 forelag

af Kassecommissionen ved Admiral Schifter, og dette efter Discus-

sionen bestemt saaledes:
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Budget for 1851.

i.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Iiidtæ$ster.

Kassebeholdning ved Slutningen af 1850 . . .

Renler af Selskabets Fonds-)
Fra det Classenske Fideicoinniis

Etatsraad Schou's og Frues Legat

For Salget af Selskabets Skrifter

Udgifter.

Gager og Lonninger
Til Samfundet for den danske Literaturs Fremme
Præmier
Selskabets Skrifter

Ordbogen
Det magnetisk- meteorologiske Observatorium .

Regestum diplomaticum

De Besselske Soltavler .

Registrator Knudsens Bidrag til Danmarks To-
pographie i Middelalderen

Subscription paa 2det Bind af Saxo . . . .

Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer . .

Til Cand. Coldings Forsog
Til en Buste af Kong Christian den 8de . . .

Til antiqvarisk-geologiske Undersogelser . .

Til Collation af Haandskrifler i Rom ....
Til Literalus Erslevs Forfat terlexicon . . . .

Subscription paa d'Uerr. Brandt og Fengers Ud-
gave af Chr. Pedersens Skrifter

Mag. A. S. Orsled til naturhistoriske Tegninger
Mag. Allen til Samlinger til Christian den 2dens
Historie

Selskabels Folium i Banken
Gratifiealioner

Tilfældige Udgifter

Rbd.
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Regnskabs-Oversigt for 1850.

Indtægter.
1. Kassebeholdning- fra 1849
2. Renter af Selskabets Fonds
3. Fra det Classenske Fideicoinmis

4. Etatsraad Schous og Frues Legat

5. For Salget af Selskabets Skrifter

6. Porto-Godtgjorelse af nordisk Oldskrift-Selskab

Udgifter.

1. Gager og Lonninger
2. Til Samfundet for den danske Literaturs Fremme
3. Præmier
4. Selskabets Skrifter

5. Ordbogen
6 Det magnet, meteorologiske Observat. . . .

7. Regestum diplomaticum

8. Til anliqvarisk geologiske Undersogclser . . .

9. Til Literatus Erslevs Forfatterlexicon ....
10. Subscription paa Chr. Pedersens Skrifter. . .

11. Selskabets Folium i Banken
12. Gratificationer

13. Tilfældige Udgifter

14. Indkjobt en dansk -engelsk Obligation paa 100

£ Slerl. 5 pCt

Naar fra Indtægten. . . . 7,296 Rbd. 81 Sk.

drages Udgiften 4,160 — 30 -

udkommer Kassebeholdningen 3,136 Rbd. 51 Sk.

Ved Udgangen af 1849 var Selskabets Capital

125,462 Rbd. „ Sk.

200 £ Slerl. engelske 3 pCt.s

Obligationer indkjobte til . 1,542 — 16 -

Kassebeholdningen 1,958 — 63 -

Ved Udgangen af 1850 var Selskabets Capital

125,462 Rbd. „ Sk.

200 £ Sted. engelske 3 pCt.s

Obligationer indkjobte til. 1,542 — 16 -

100 £ Sterl. engelske 5 pCt.s

Obligationer indkjobte til. 914 — 16 -

Kassebeholdningen 3,136 — 51 -

Rbd.

1,958
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1851.

Af

Elatsraad Professor G, Forchhammer,
Ridder af Dannebrogen, Selskabels Secretair.

JWr. d.

Modet den 11 le April.

x rofessor Forchhammer holdt et Foredrag over Gronsandskilderne

i Sjelland og deres chemiske Sammensætning.

Videnskaben og de Fordringer, som det praktiske Liv har

gjort, have i de sidste 2 Decennier henledet Opmærksomheden paa

Kilderne, deres Oprindelse, og deres Vands Bestanddele og Be-

nyttelse. Hos os har man i lang Tid saa at sige stiltiende antaget,

at Kilderne ikkun skyldte deres Oprindelse til Lag, der dannes af

Overfladen og at den dybere Jordbunds Sammensætning ikkun havde

en forholdsviis meget ringe Indflydelse paa Beskaffenheden af det

Vand, der i Form af Kilder trænger op til Overfladen.

Opdagelsen af Gronsandet i Sjelland og den Forbindelse,

hvori dette Lag staaer med nogle af de vigtigste og vandrigeste
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Kilder paa vor O, har maatlet lede til den Overbeviisning, at Regn-

vandet ogsaa hos os trænger langt dybere ned i Jorden, end man

i Almindelighed troer, og at det forer Bestanddele op til Overfla-

den , som det skylder de Lags ejendommelige Sammensætning,

igjennem hvilke det flyder.

Disse Betragtninger have allerede for længe siden bestemt

mig til, ved mine geognostiske Undersøgelser, at anvende en stor

Opmærksomhed paa de Lag, der ere de egentlige Reservoirer,

hvorfra Kildevandet kommer. Under de Forhold nemlig, der finde

Sted her i Landet, kan man ubetænkelig antage, at alt Kildevand

hidrorer oprindelig fra Atmosphæren, og i Form af Regn, Dug og

smeltet Snee og lis har gjennemtrængt Lagene, indtil det ved en

eller anden Hindring er bleven standset i sin nedad gaaende Bevæ-

gelse, og trængt til Siden, hvor det da i Indskjæringer, der enten

ere naturlige, (egentlige Kilder) eller kunstige (almindelige eller

arlesiske Bronde) finder en Udvei til Overfladen.

Da vore dybere faste Lag ikkun sjeldent have store Klofter

og Huler, have vore naturlige eller kunstige Kilder deres egent-

lige Vandreservoirer næsten udelukkende i Sandlag og den Hin-

dring, der igjen bringer Vandet op til Overfladen, er hos os i de

fleste Tilfælde et Leerlag; ikkun under særegne Omstændigheder

er det faste Lag, henhorende til Kridtformationen. Man tor vel an-

tage, at Kildevandet ikkun optager meget faa Bestanddele af de

Dannelser, igjennem hvilke det flyder i en samlet Strom, da den

Overflade, hvormed Vandet kommer i Beroring, er forsvindende

i Forhold til det Vand, der flyder igjennem, og den ringe

Mængde af de fra Sidevæggene oploste Bestanddele er altfor ube-

tydelig til at den kunde udove nogen væsentlig Indflydelse paa Vandets

Beskaffenhed. Derimod bliver Vandet i Sandlagene saa fiindeelt

og kommer i saa mangfoldige Beroringer med de Mineralier, hvoraf

disse ere sammensatte, at man vel kan antage, at det mætter sig

med de chemiske Stofler, som det under de stedfindende Omstæn-

digheder kan optage. Skulle vi altsaa inddele vore Kilder, kan

denne Inddeling ikkun give os et virkeligt Billede af Kildens Na-

tur, naar vi tage Hensyn til de forskjellige Formationer, hvortil

Sandlagcne hore, og det forslaaer sig af sig selv, at ikkun saa-

i
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danne Sandlag, der have en slorre Udstrækning og Mægtighed og

forekomme mere almindeligen, kunne her komme i Betragtning.

I vore Formationer fra Overfladen ned til Kridtformationen

kjende vi 3 Sanddannelser, der have Krav paa særskilt at frem-

hæves. Disse ere Rullesteenssandet, Koralsandet af Rullesteensleer-

dannelsen, og Gronsandet af den Dannelse, som jeg har kaldet

nyere Kridt, og som er den samme, nogle nyere Geognoster, gjort

opmærksomme paa denne Dannelse ved vore Arbeider, have be-

tegnet som terrain danois.

Rullesteenssandet findes deels garn Sletter, deels som enkelte

Partier udbredt over hele LawføtT de allerfleste Kilder skylde denne

Formation deres Oprindelse, men endskjondt disse ere hyppige,

ere de sjeldent ret vandrige og jeg har endnu ikke gjort dem til

Gjenstand for mine Undersogelser, undtagen forsaavidt som Van-

det fra Gjentoftesoen maa regnes hertil. Hertil hore i Omegnen

af Kjobenhavn Kilderne, der forsyne Gjentoftesoen med Vand, Kir-

sten Piils Kilde i Dyrehaven, Kilderne i Ordrupskrat, Emilies Kilde

ved Soelyst, og mange andre. Underliden afsætte disse Kilder be-

tydelige Masser af Kalktuf, som hidrore fra den i Rullesteenssandet

undertiden forekommende kulsure Kalk.

Det næste kildeforende Lag er Koralsandet, et Sandlag, der

horer til den egentlige Rullesteensleerformation og indeholder en

meget stor Mængde smaa, af Kridtformationen udskyllede Koral-

brudstykker. Dette Lag er hyppigere paa Halvoen end paa Oerne,

og Kilderne, der i en saa stor Mængde fremvælde i Byen Flens-

borg selv og i dens Omegn, have deres Oprindelse i dette meget

vandforende Lag. Ogsaa disse Kilder afsælle underliden Kalkluf,

men forresten har heller ikke deres Vand været Gjenstand for en

nærmere chemisk Analyse.

Det tredie kildeforende Lag er det nyere Kridts Gronsand;

det er indskrænket til Sjelland og Oen Bornholm, og navnligen

kjende vi paa Sjelland en Mængde naturlige og kunstige Kilder,

der erholde deres Vandforsyning fra dette meget mægtige og

vandrige Lag. De forste Kilder, om hvilke jeg med Beslemtlied

har kunnet bevise, at de have deres Oprindelse i Gronsandet, ere

Kilderne ved Aashoi, som ifolge de Undersogelser, lir. Hof-
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til stærkt grusede Lag af Gronsand, der i denne Egn forekomme

afvexlende med Lag af Saltholms Kalk. Jeg har allerede tidligere

i Schouvv's Ugekrift bekjendtgjort en Analyse af Vandet fra disse

Kilder, som jeg skal gjengive, naar jeg siden omtaler de andre

nærmere ved Kjobenhavn liggende Væld af samme Beskaffenhed.

Senere have Boringsforsog, anstillede af Kjobenhavns Vandcommis-

sion paa Steder, der lipge nærmere ved Kjobenhavn, beviist, al

Kilderne ved Solhoihusene, i Taastrup-Valdby og i Brondbyoster

hidrore fra Sandlag, der ligeledes afvexle med Saltholmskalken og

ere yngre end Skrivekridtet. Midt i delte Parti af Kilder, hvis

Oprindelse er bekjendt, forekomme andre, som ikke have været

Gjensland for saadanne Undersogelser, der kunne bringe dette

Sporgsmaal til fuldkommen Vished, men deres hele Forekomst er

af den Beskaffenhed, at man neppe vil tvivle om deres Oprindelse

fra samme underjordiske Beservoirer i den yngre Deel af Kridt-

formalionen som de nylig omtalte. Af disse vil jeg blot her an fore

Kilden ved Thorsbroen tæt ved Kjogelandevei, og el nyt Beviis for

disse Kilders Oprindelse af Gronsandet vil siden findes i Resulta-

tet af mine Analyser.

Heller ikke de beromte Kilder ved Boeskilde kunne med be-

stemt Sikkerhed henfores til Gronsandlagone, idet der, saavidt mig

bekjendt, aldrig er foretaget nogen Boring eller ^rondgravning,

hvorved dette Sporgsmaal kunde blive oplyst. Men de ligge i den

Parallel, der stryger fra SO. til NV. , og hvori Gronsandet med

dets stadige Ledsager, Sallholmskalken, kan forfolges fra Kjogcbugt

indtil Odsherred, snart som faststaacnde Steen, snart som en stor

Mængde Rullestene. Ogsaa for dem vil den chemiske Analyse

godtgjorc, at de have deres Oprindelse fra samme underjordiske

Reservoirer. De andre til samme Belle horende Kilder fra Sonne-

rup og Vindekilde har jeg ikke chemisk undersogt, men deres

Oprindelse fra de dybere liggende Lag bliver sandsynlig saavel

ved deres Beliggenhed, som ved deres Vandrigdom.

Gronsandlagets Ilovcdbeslanddeel er Sand, og da Kiscljorden

i denne Form synes al være aldeles uoploselig i Vand, vil det

ligesaalidt i disse Lag som i andre Sandmasser have nogen væ-
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sentlig Indflydelse paa de chemiske Bestanddele, som del Vand

indeholder, der flyder igjennem samme; dernæst indeholder delle

Gronsandlag paa mange Steder Leer indblandet, hvilket heller ikke

synes at blive angreben af Vandet, og derfor vil heller ikke deltes

Bestanddele kunne overfores paa Kilderne. Dernæst indeholder

Gronsandet næsten overalt kulsuur Kalk i meer eller mindre stor

Mængde, og da denne kulsure Kalk er oploselig i Vand, naar

delte indeholder fri Kulsyre, som vel i en ringe Mængde , men

dog altid er tilstede i vort Brondvand, har man al Grund til at

formode en meer eller mindre stor Mængde kulsuur Kalk i dette

Vand. Den vigtigste Bestanddeel i Gronsandlaget er det Mineral,

der meddeler det dets gronne Farve, og som jeg har analyseret

i den Tilstand, hvori man kan udslemme det af Gronsandet i Bly-

kappeaaens Leie paa Bornholm, hvor Dannelsen paa store Stræk-

ninger ikkun beslaaer af reent hvidt Qvartssand og en stor Mængde

af det omtalte gronne Mineral.

Efter Slemningen har jeg udtrukken det fine opslemmede Pul-

ver med en Oplosning af kaustisk Kali, og efterat det var saalænge

udvasket, som Vandet endnu farvede det rode Lakmuspapir blaat,

har jeg udsat det for Saltsyrens Indvirkning, hvorpaa del atler

blev tilstrækkeligen udvasket og derpaa torret. Hensigten med

denne Behandling var forst mechanisk at bortfjerne alt Sand, der-

paa ved det kausliske Kali at bortfjerne den meget fiindelte Ki-

seljord, som kunde endnu være tilstede, og derpaa ved Syre at

oplose den muligen tilstedeværende kulsure Kalk og de basiske

Bestanddele af det gronne Mineral, hvis en ringe Deel deraf maa-

skee var bleven decomponerel ved Indvirkningen af det kausliske

Kali. Een Portion af det saaledes udvaskede Gronsand blev sva^t

glodel i en lukket Digel, for at bestemme dets Vandmængde; en

anden Deel deraf blev smeltet med kulsuurt Natron, behandlet

paa sædvanlig Maade med Saltsyre, for at udskille Kiseljorden og

den saaledes vundne Kiseljord fordampet med Flussyre for at vinde

den ringe Mængde Lecrjord og Jernille, som endnu findes deri.

Af den saltsure Oplosning, der indeholdt Leerjord, Jernilte og

Magncsia blev Leerjorden opliist ved kaustisk Natron, derpaa alter

udskilt, glodet og veiet. Ved Oplosningen i Saltsyre blev den
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ringe Mængde Kiseljord, som folger med Leerjorden, udskilt, Væd-

sken atter overmættet med kaustisk Kali, filtreret og nu bundfældet

med Barytvand. Bundfaldet er phosphorsuur Baryt, kiselsuur Ba-

ryt og kulsuur Baryt, det blev oplost i Saltsyre, inddampet til Tor-

hed for at udskille et Spor af Kiselsyre, oplost i Vand, filtreret

oar bundfældet med kaustisk Ammoniak. Det saaledes erholdte

Bundfald er phosphorsuur Baryt; undertiden endnu forurenet med

en ringe Mængde Leerjord. Det blev veiet, oplost i Saltsyre, og

provet med molybdænsuur Ammoniak. Jernilte og Magnesia, som

vare blevne uoploste ved kaustisk Natron, bleve adskilte ved rav-

suur Ammoniak, og Magnesia bundfældt med phosphorsuurt Natron

og et stort Overskud af Ammoniak.

Den anden Portion af det gronne Pulver blev oplost i en

riatinretort i en kogende Blanding af Flussyre og Saltsyre ; til den

kogende filtrerede Oplosning blev der sat en neutral Guldoplosning

og af det bundfældtc metalliske Guld blev Jernforiltet beregnet.

Den frafiltrerede Vædske blev blandet med Svovlsyrling for at bund-

fælde Overskuddet af Guldet, og inddampet med et Overskud af

Svovlsyre, indtil denne begyndte at fordampe, for derved at de-

componere alle Fluor- og Chlorforbindelser. Det tilbageblivende

Salt blev oplost i fortyndet kogende Saltsyre og Jernet derpaa

bundfældet som ravsuurt Jernilte. Saaledes blev den hele Mængde

Jernilte bestemt i Væglen af det oplosle gronne Mineral ogForille

og Tveilte af dette Metal beregnet af de i denne Analyse bestemte

Kjendsgjerninger.

En ny Portion af Minerallet blev oplost i en kogende Blan-

ding af Flussyre, Saltsyre og Svovlsyre, inddampet indtil Svovl-

syren begyndte at fordampe for ogsaa her at decomponere Fluor-

og Chlorforbindelserne. Efterat Saltmassen var oplost i Saltsyre,

bleve alle Baser, med Undtagelse af Alkalierne og Magnesia, bund-

fældtc ved en Blanding af kulsuur- og Svovlbrinte-Ammoniak. Den

frafiltrerede Vædske og det dertil horende Vadskevand blev ind-

dampet til Torhed og Ammoniaksaltcne bortfjernede ved en lang-

som Opvarmning; Saltet blev oplost i Vand, bundfældt med Baryt-

vand, filtreret, Overskuddet af Baryt bundfældt med kulsuur Ammo-

niak, Vædsken filtreret, inddampet og glodct; det var kulsuurt
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Kali med Spor af kulsuurt Nalron. De saaledes erholdte Bestand-

dele ere folgende:

Havre, af Gronsan- Henry Rogers; af Gion-
Bornholm , r . ,, ... • , c iv- ideteltcr Uerthicr. sandet fra ISeu Jersey.

Kiseljord 54,85 . . . 49,7 51,00

Leerjord 10,63 ... 6,9 7,05

Jernforilte 16,22 . . . 19,5 25,10

Magnesia 3,74 . . . „ „

Kali 7,20) ..... 9,30

Natron 1,76) „

Kalk „ . . . „ Spor

Vand 5,37 ... 12,0 6,50

Phosphorsyre 0,23 . . . „ „

100,00 98,7 99,40

Illforholdet i det bornholmske Mineral imellem

Kiseljord, Leerjord, Jernforilte, Magnesia, Kali-Natron, Vand

er 20 3 2 1 1 3

Forresten stoler jeg ikke ganske paa den quantitative Bestem-

melse i denne Analyse, da en Deel af det som Jernforilte Angivne

er i Mineralet tilstede som Tveilte, men dets quantitative Bestem-

melse blev forhindret ved et Tilfælde, og jeg har savnet tilstræk-

keligt reent Materiale for at kunne gjentage Analysen.

Jeg vil nu gaae over til at anfore den Methode, som jeg har

benyttet for at analysere Vandet. Den anvendte Vandmængde var

altid 2 5 = 1 Kilogram, som i Dampbadet blev inddampet i en

Porcellainskaal til Torhed. Den fuldkommen torre Masse blev ud-

trukken med Vand, saalænge dette endnu oploste noget, det Uop-

Ioste, forsaavidt som det hænger fast ved Skaalen, gnedet lost ved

Hjelp af en fiin Prop og derpaa det hele udvaskede Pulver svagt

glodet, befugtet et Par Gange med en Oplosning af kulsuur Ammo-

niak og derpaa atter svagt glodet. I det veiede Pulver, som nu

blev underkastet en videre Undersogelse, blev den hele Mængde

Kalk, forsaavidt som den ikke var forbunden med Phosphorsyre,

antaget at være forenet med Kulsyre, medens Magnesiaen antoges

at være reen. Efter disse Forudsætninger ere de senere Bereg-

ninger anstillede.
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Oplosningen blev provet med rodt Lakmuspapir og yiiste sig

ved alle rene Gronsandskilder at være alkalisk. Den blev derpaa

bundfældet med salpetersuur Baryt, Bundfaldet udvasket, samlet og

veiet. Dette bestod af svovlsuur og kulsuur Baryt, som derpaa blev

oplost i Saltsyre, hvorefter det Uoploste atter blev veiet, hvorved man

erholdt Mængden af den rene svovlsure Baryt, der, fradraget fra

Vægten af Blandingen af svovlsuur og kulsuur Baryt, gav Væg-

ten af den kulsure Baryt og dermed Vægten af det kulsure Al-

kali, som fandtes i Vandet.

Af den for Kulsyre og Svovlsyre befriede Oplosning blev Chloret

bundfældet ved salpetersuur Solvoplosning og den ringe Mængde

Chlorsolv var efter Forbrændingen af Filtret forvandlet til metallisk

Solv, hvoraf Chlormængden blev beregnet. Vædskerne bleve ind-

dampede, efter at Baryt og Solv vare udskilte ved Tilfoining af

Svovlsyre og Saltsyre, og der var tilfoiet nogle Draaber afChlor-

platin. Det tilbageblivende Salt blev udtrukken med Viinaand, hvortil

der var foiet et Par Draaber Saltsyre, og Chlorplatinkaliumet samlet.

Delte fra Filtrum skyllede Pulver blev under Tilsætning af Svovl-

brinte-Ammoniakinddampet til Torhed og dorpaa udtrukket med Vand,

atter inddampet til Torhed med et Par Draaber Svovlsyre og glodet

med et lille Stykke kulsuur Ammoniak. Dette Salt var neutralt svovl-

suurt Kali. Da Qvantiteterne af Kulsyre, Svovlsyre og Chlor saa-

velsom Kalimængden vare bestemte, blev efter disse Bestemmelser det

tilstedeværende Natron beregnet, idet der blev forudsat, at Saltene

havde været neutrale.

Det i Vand uoploselige Pulver blev oplost i Saltsyre og ind-

dampet til Torhed, hvorpaa det atter blev oplost i Vand, som var

svagt suurt af Saltsyre. Det Uoploste var Kiseljord; Oplosningen

blev overmættet med Ammoniak og Bundfaldet, der var phosphor-

sur Kalk og Jernilte, blev veiet og Tilstedeværelsen af Phosphor-

syre bestemt ved molybdænsuur Ammoniak. Der fandtes Phosphor-

syre i alt Vandet fra Gronsandskilderne. Af den ammoniakalske

Vædske blev Kalken bundfældet ved Svovlsyre og Spiritus, Vædsken

frafiltreret efter 24 Timers Henstand, og Magnesia efter Viinaandens

Fordampning bundfældet med phosporsuur Natron og stærkt Over-

skud af Ammoniak. Af disse Bestemmelser blev Kalken funden

ved Fradrag af de ovrige Bestanddele.
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h S af det samme Vand blev behandlet med nogle Draaber

manganoversuurt Kali; Oplosningen var af en bekjendt Styrke og

de organiske Bestanddele bleve bestemte paa den Maade, som jeg i

en tidligere Afhandling om Kjobenhavns Drikkevand har angivet.

Jeg har paa denne Maade undersogt Vandet fra Brondby-

oster, Thaastrup- Valdby , Kilden ved Thorsbroen, Maglekilde i

Roeskilde og Helligaandskilde ligeledes ved Roeskilde, og til Sam-

menligning dermed Vandet fra Gjentoftesoen, som kan antages

med Hensyn til sine uorganiske Bestanddele at Yære Vand fra

Rullesleenssandet, og Vandet fra Peblingesoen, som saagodtsom

udelukkende er Vand samlet fra Overfladen. Den borede Kilde

fra Brondbyoster hidrorer fra et Sandlag, der har folgende Be-

liggenhed.

Fra Overfladen Muldjord og Rullesteens Leermergel 17' 4"

Saltholmskalk 7' 3"

Gruus 3' 5"

Saltholmskalk 15' 9"

Gruus 0' 4"

Saltholmskalk 12' 6"

Flint 0' 4"

Saltholmskalk og Liimsteen . . .21' 7"

Salthomskalk med Flint 1' 10"

Saltholmskalk 5' 8"

Liimsteen 4' 1"

Saltholmskalk med Flint .... 5' 2"

Gronsand 3"

Saltholmskalk 31' 8"

Kridt — —
Den borede Kilde ved Thaastrup-Valdby hidrorer fra et Sand-

lag, hvis Forhold er folgende:

Fra Overfladen Muldjord 1'

Rullesteens Leermergel 6'

Sand 2'

Rullesteens Leermergel 12' 10"

Saltholmskalk 2' 2"

Gruus 1' 5"
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Saltholmskalk 12' 8"

Liimsteen og vandforende Gruus . .
4' il"

Flint O' 2"

Vandforende Gruus 2' 7"

Saltholmskalk — —

Kilderne ved Thorshroen og ved Roeskilde hidrore efter de

tidligere anforte geognostiske Grunde, sandsynligviis ligeledes fra

Gronsandet, men deres noiere Forhold er ikke bestemt.

2 5 Vand fra den borede Kilde i Brondbyoster indeholdt

Gran

0,354 Kiseljord.

0,015 phosphorsuur Kalk og Jerntveilte.

0,238 Magnesia.

2,752 kulsuur Kalk.

0,225 Svovlsyre.

0,353 Chlor.

0,155 Kali.

0,080 Kulsyre i Forbindelse med Kali beregnet af 0,355

kulsuur Baryt.

Ved Beregningen af Sammensætningen af dette Vand er an-

laget, at Magnesia har været i Forbindelse med Kulsyre, hvilket

folger af sig selv, da der var tilstrækkelig fri Kulsyre tilstede for

at oplbse den kulsure Kalk.

Den ved Barylsaltet fundne Mængde Kulsyre svarer til den

ved Platinsaltet fundne Mængde Kali, saaledes, at man maa antage,

at Saltet efter Inddampningen har været neutralt kulsuurt Kali, men

i denne Tilstand har det neppe existeret i det oprindelige Vand,

i hvilket det sandsynligviis var tilstede som kiselsuurt Kali. Kisel-

syrens Iltmængde er 7gange saa stor som Kaliets Illmængde. Jeg

har i tidligere Arbeider viist , at det kiselsure Kali kan uden at

tabe sin Oploselighed, eller at blive decomponeret med Vand, inde-

holde en Mængde Kiselsyre, hvis Ilt er 8gange saa stort som Kaliets Ilt,

og at dette kiselsure Kali danner sig ved Feldspathens Decompo-
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sition som den oploselige Deel. Det er meget sandsynligt, at det

er kiselsuurt Kali af samme Sammensætning, som er oplost i

Vandet fra Grondsandkilderne, og som hidrorer fra Decomposi-

tionen af dit gronne, for Gronsandet characleristiske Mineral. Hvis

dette er Tilfældet, da er der fundet omtrent 0,050 Gran eller 3

milligram Kiselsyre for lidt, enten nu denne Formindskning af

Kiselsyren hidrorer fra en Afsætning af denne Subslants i de Lag,

hvorigjennem Kildens Vand har fundet sin Vei, eller det er lige-

frem et i Analysens Gang fremkommet Tab, hvilket sidste er det

sandsynligste, da Kiselsyren som bekjendt med stor Kraft hænger

ved flere andre i Mineralvandet forekommende Stoffer.

Da Kaliet saaledes maa antages forst at have været i For-

bindelse med Kiseljord, siden med Kulsyre, er hele Mængden af

Svovlsyre beregnet som neutralt svovlsuurt Natron og Chlor-

natrium.

Efter disse Betragtninger er 1) Vandet fra Kilden i Brondbyvester

sammensat af folgende Bestanddele: I

2 %= 15360 Gran. 100000 Dele.

2,752 kulsuur Kalk 17,921

0,494 — Magnesia 3,219

0,512 kiselsuur Kali (°'356KiselSyre
l . 3,331

0,156 Kali

0,015 phosporsuur Kalk og Jerntveiltc . 0,098

0,402 svovelsuurt Natron 2,617

0,585 Chlornatrium 3,808

4,760. 30,994.

2) Vandet fra Thaastrup Valdby gav:

Kulsuur Kalk . . 2,190

Svovlsyre . . . 0,236, som optager 0,182 Natron.

Kulsyre i Alkalierne 0,026

Chlor .... 0,345 = 0,568 Chlornatrium.

Svovlsuur Kali . 0,161.

Herefter indeholder dette Vand folgende Bestanddele: I
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2 S = 15,360 Gran.

Kulsuur Kalk 2,190

— Magnesia . . . 0,423

Kali 0,086

Kiselsyre 0,437

Jernlveilte og phosphrs. Kalk 0,042

Svovlsuur Natron . . . 0,419

Chlornatrium 0.568

4,165.

100000 Dele.

14,257

2,755

0,563

2,846

0,274

2,729

3,696

27,120.

Sammenligner man Analyserne af disse to Kilders Vand, saa

finder man en stor Ovcreensstemmelse imellem dem, blot med den

Forskjel, at Vandet fra Thaastrup-Valdby er mindre rigt paa uor-

ganiske Bestanddele end det fra Brondbyoster, hvilket uden Tvivl

slaaer i Forbindelse med den forste Kildes store Vandrigdom og

den formodentlig deraf afhængige storre Hurtighed i Bevægelsen.

Vandet fra Thaastrup Valdbye indeholder en langt storre Mængde

af de ved Ammoniak fældelige Bestanddele, Jernlveilte og phos-

phorsuur Kalk, hvilket ogsaa viser sig derved, at denne borede

Kilde paa den forste Deel af sin Vei afsætter en Mængde Jernilte,

og farver alle Stene gule, hvorover det flyder.

3) Den naturlige Kilde ved Thorsbroen.

Den er ikke meget stærkt flydende, men flyder stadigen.

Jordbunden i dens Nærhed er ikke nærmere bekjendt, men Kilden

ligger i Gronsandsbeltet. og Analysen vil vise, at den ligner Gron-

sandskilderne i deres Sammensætning.

2 tt deraf gav ved den nærmere Bestemmelse:

Kulsuur Kalk 2,979

Magnesia 0,087

Phosphorsuur Kalk og Jernilte . . 0,090

Kiselsyre 0,533

Svovlsyre 0,252

Kulsyre 0,008

Chlor 0,240

Kali 0,077

Kalk 0,100.
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Herefter indeholder dette Vand folgende Bestanddele:

2 u Vand.

Kulsuur Kalk 2,979

— Kulsuur Magnesia 0,181

Kiseljord 0,533

Phosphrs. Kalk og Jernilte 0,090

Svovlsuur Kalk .... 0,243

Svovlsuurt Kali .... 0,143

Chlornatrium 0,396

4,565.

100000 Dele.

19,393

1,178

3,467

0,589

1,584

0,929

2,578

29,718.

Oplosningen af de efter Inddampningen oploselige Salte rea-

gerede umærkelig paa det rode Lakmuspapir, og den meget ringe

Mængde i Syre oploseligt Barytsalt, som erholdtes, hidrorer sand-

synligviis ikkun fra en ringe Desomposilion af den svovlsure Ba-

ryt ved Filtrets Kul og Brint. Den væsentlige Forskjel imellem

denne og de borede Gronsandskilders Vand er den ringe Mængde

kulsuur Magnesia, og den ringe Mængde Kali, samt at delte er

forbundet med Svovlsyre. Da Kildens Lob i sin ovre Deel ligger

i Bullesteensleer, finder dette sin Forklaring deri, at Leret til-

trækker Kali og Magnesia, medens Rullesteensleervand indeholder

Gips.

4) Vand fra Hellig Kors-Kilde ved Roeskilde.

Stærkt flydende, ligger i Gronsandsbeltet, men de Lag, hvor-

fra det kommer, ere ubekjendte.

Det umiddelbare Resultat af Analyse var i 2 Sb Vand:

Kulsuur Kalk 3,078

Magnesia 0,024

Phosphrs. Kalk og Jernille . . . 0,092

Kiseljord 0,352

Kalk 0,259 + 0,181 Svovlsyre.

Svovlsuurt Kali 0,125 = 0,057 Svovlsyre.

Svovlsyre 0,229

Chlor 0,188.

Herefter indeholder Vandet folgende Bestanddele: I
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2 S Vand = 15360 Gran.

Kulsuur Kalk 3,078

— Magnesia . . . 0,049

Kiscljord 0,351

Phosphsr. Kalk og Jernilte 0,092

Svovlsuur Kalk .... 0,441

Svovlsuurt Kali . . . . 0,125

Chlornalrium 0,309

4,445.

100000 Dele.

20,040

0,321

2,283

0,602

2,873

0,818

2,009

28,946.

Den vandige Oplosning af de efter Inddampningen tilbage-

blivende Salte reagerede neutral. Vandet indeholder intet frit

eller kiselsuurt Kali. Gipsmængden er slorre end ved det forrige

Vand, Kogsaltmængden mindre, Kiseljorden endnu meget betydelig,

men mindre end i det forrige Vand.

5) Vand fra Maglekilde i Roeskilde.

Meget stærkt flydende, ligger som den forrige i Gronsands-

beltet, men den dybere Jordbund i dens Nærhed er ikke undersogt.

Det umiddelbare Resultat af Analysen var af 2 H Vand:

Kulsuur Kalk 3,143

Magnesia 0,122

Phosphrs. Kalk og Jernilte . . 0,062

Kiselsyre 0,174

Svovlsuur Kalk 0,47-5

Svovlsuurt Kali 0,348

Svovlsyre 0,236

Chlor 0,277.

Herefter indeholder Vandet folgende Bestanddele: I

2 it Vand = 15,360 Gran.

Kulsuur Kalk 3,143

— Magnesia . . . 0,253

Kiseljord 0,174

Phosphsr. Kalk og Jernilte 0,062

Svovlsuur Kalk .... 0,475

Chlorkalium 0,296

Chlornalrium 0,200

~4,603

100000 Dele.

20,462

1,647

1,133

0,404

3,092

1,927

1,302

29,967.
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Vandet forholder sig i det Hele som det fra Helligkorskilde.

Til Sammenligning vil jeg nu tilfoie min Analyse af Vandel

fra Kilden ved Aashois som jeg tidligere har bekiendtgiort*) og

Analysen af den borede Gronsandskilde ved Grenelle i Nærheden

af Paris.
Aarshoi

i 100,000 Dele.

Kulsuur Kalk 15,42 .

— Magnesia .... 0,49 .

Kiseljord 3,22 .

Phosphrs. Kalk og Jernilte . 2,27 .

Leerjord 1,19 .

Svovlsuur Kalk ....
— Kali . . . .

— Natron . . .

Kulsuurt Kali

Chlorkalium —
Chlornatrium 1,33

1,36

1,15

1,99

Grenelle.

6,80

1.43

0,58

1,20

2,96

1,09

28.42. 14,32.

Naar man med disse Resultater sammenligner Overlærer John-

sirups Analyse af Kjobenhavns Brøndvand
-

**), saa vil man finde,

hvad man ogsaa kunde vente, at Brondvandet indeholder mange

flere uorganiske Bestanddele end Gronsandskildernes Vand.

Jeg har dernæst analyseret Vand fra Gientoftesoen, som vel

ikke er ublandet Vand fra Rullesteenssand-Kilder, men nærmer sig

dog meget dertil. Man vil see, at det er meget reent. De umid-

delbare Resultater ere:

i 2 u Vand.

Kulsuur Kalk 1,014

Magnesia 0,016

Phosphs. Kalk og Jernilte . 0,033

Kiseljord 0,089

Svovlsuur Kalk 0,306

— Kali 0,028

*) J. F. Schouw Danske Ugeskrift 2den Række, 8de Bind, Pag. 397 og følgende.

**) Triers Arcliiv for l'liarmacic og teclinisk Clieniie. 1847. Pag. 556.
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Chlor 0,132

Svovlsyre 0,315.

Beregningen heraf giver i:

2 <& Vand = 15,360 Gran.

Kulsuur Kalk 1,019

— Magnesia. . . . 0,033

Kiseljord 0,090

Phosphsr. Kalk og Jernilte 0,033

Svovlsuur Kalk . . .

— Kali . . .

— Natron . .

0,308

0,028

0,036

Chlor Natrium 0,218

100000 Dele.

6,632

0,215

0,586

0,215

2,005

0,182

0,234

1,419

11,488.

Tilsidst har jeg ogsaa undersogt Vandet fra Peblingesoen,

saaledes som det leveres til Stadens Vandforsyning. Det er saa

godt som udelukkende Vand fra Overfladen.

Analysens umiddelbare Resultater ere:

Kulsuur Kalk 1,840

Magnesia 0,115

Kiseljord 0,135

Phosphrs. Kalk og Jernilte . 0,048

Svovlsuur Kalk 0,505

- Kali 0,077

Svovlsyre 0,366

Chlor 0,377

som ved Beregning give i:

2 U Vand = 15,360 Gran.

Kulsuur Kalk ....
— Magnesia . . . 0,239 .

Kiseljord 0,135 .

Phosphrs. Kalk og Jernilte 0,048 .

Svovlsuur Kalk 0,502 .

— Kali 0,077.

— Natron .... 0,059 .

Chlor Natrium 0,618 .

3,512. 22,0037

1,840

100000 Dele.

11,979

1,556

0,879

0,312

3,296

0,501

0,384

4,023
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Det er delte sidste Vand, som ved at filtreres igjennem Rulle-

steensandet giver Vandet fra Gientofte Soen. Kiseljord, phosphor-

suur Kalk, de svovlsure Salte af Kalk, Kali og Natron, synes ikke

derved at lide nogen væsentlig Forandring eller Fonnindskning,

den kulsure Kalk derimod er derved formindsket til omtrent Halv-

delen, den kulsure Magnesia til f/s, Kogsaltet til £ og efter

tidligere Bestemmelser ogsaa de organiske Bestanddele til Vn.

For at kunne forklare sig denne Virkning maa man lægge Mærke

til Rullesteenssandcts Sammensætning, der foruden Sandet, som

er den overveiende Hovedbestanddeel, indeholder jernholdende

Leer. Den mechaniske Beskaffenhed tillader, at Luften let gjen-

nemtrænger disse Lag, hvorved de organiske Bestanddele for-

vandles til Kulsyre og Vand; den tillader endvidere, at Kulsyren

der holder Kalken oplost, fordamper, og derved foranlediger Af-

sættelsen af kulsuur Kalk, som man i Form af Concretioner saa

hyppigen finder i Rullesteenssandet. Delte forklarer den betyde-

lige Formindskning af Vandels Kalkmængde, frembragt ved denne

Filtrering igjennem Rullesteenssandet. Jeg har tidligere viist, at

Leret har en meget stærk Tiltrækning til Magnesia, hvorved kisel-

suur Magnesia-Leerjord dannes. Denne Tiltrækning er saa stærk,

at Soevandet, naar det indvirker paa Leermergel, ombylter en

stor Mængde af sin Magnesia med Kalk; Magnesia bliver i delte

Tilfælde ikke bundfældet som kulsuur Magnesia men indgaaer som

sagt Forbindelse med Kiseljord og Leerjord. At denne Virkning

endnu langt lettere maa finde Sted, hvor Magnesia bindes ved en

saa svag Syre som Kulsyren, er indlysende. Aarsagen, hvorfor

Kogsaltet derimod skulde aftage ved denne Filtrering, er ikke klar,

og senere Undersogelser maae vise, om denne Formindskning af

Kogsalt-Mængden er regelmæssig eller om den ikkun er tilfældig.

Jeg vil til Sammenligning slutte denne Fremstilling af de uorga-

niske Bestanddele i det Vand, der enten benyttes til Kjøbenhavns

Vandforsyning eller muligen kunde komme i Brug, med en An-

givelse af en udmærket fransk Chemiker, Deville, over Drikke-

vandet i Besancon, og hvorefter:

Vandet fra Doubs- Floden indeholder i 100000 Dele 23,02

faste Bestanddele, deriblandt kulsuur Kalk 19,10.

2
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Vandet fra Bregillc- Kilden indeholder i 100000 Dele 27,99

faste Bestanddele, deriblandt kulsuur Kalk 20,89.

Vandet fra Arcier-Kilden indeholder i 10000 Dele 28,31 faste

Bestanddele, deriblandt kulsuur Kalk 21,24.

Deville anseer Vandet fra disse 2 Kilder og Floden for sær-

deles skikket til Drikkevand, og ved en Sammenligning vil man

finde, at vort Vand ikke er slettere og i de fleste Tilfælde bedre

end dette for udmærket anseete Vand. Deville erklærer, at den kul-

sure Kalk, naar den ikke overstiger 25 Dele i 100000 Dele Vand,

hverken er skadelig for Sundheden eller atsætter sig i Rorene;

der er ikke en eneste Art af det af mig analyserede Vand , som

naaer denne Grændsc.

Efter at den meteorologiske Comitee havde andraget paa, at

der istedet for afdode Geheimeconferentsraad Orsted maalte ud-

nævnes et nyt Medlem af denne Comitee, valgtes Prof. Forch-

hammer til at indtræde i Comiteen.

Selskabet har modtaget folgende VaTker:

Fra det philosophiske Selskab i Cambridge : Transactions Vol. VIII.

p. 1—5.

„ det naturforskende Selskab i Danzig sammes Skrifter Vol. VI. p. 3.

Svanberg: Om Upmålning af Ledningsmodstandet for electriske

stromar.

Det zoologiske Selskab i London: Quarlcrly Journal Vol. VII. 1.

L'Academie des sciences, belles lettres et arts i Lyon: Memoires

Vol. I. & II.

Ilausmann: Beitråge zurmetallurgischeKrystalkunde. Goltingen 1850.

Videnskabernes Selskab i Goltingen: Nachrichten von der Georg-

August-Univcrsitåt und der Koniglichen Gesellschaft der Wis-

senschaftcn. 1850. Nr. 1— 17.

Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissensehaflen zu Goltingen.

B. IV. 1848-50.
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Academie Royale de Belgique: Comple rendu des sceances de la

commission royale d'histoire Vol. XVI.

Ram. Francisci Sonnii ad Yigliuin Zuichemum epistolæ. Bruxelles

1850.

Henri le Docte: exposé generale de l'agriculture luxembourgeoise.

Bruxelles 1849.

Samme: memoire sur la chcinie et la physiologie vegetales et sur

l'agriculture. Bruxelles 1849.

Modet den 25de April.

Etatsraad, Professor Molbech forelæste: En Meddelelse om

Bolta's og Layard's Opdagelser af assyriske Monumenter ved Ni-

nive, og om de i den Anledning reisle kritiske Tvivl.

Næst efter de store Opdagelser, som have giort Champollions

Navn udodeligt, og i hvis Folge det, i Aartusinder af Historien til

Sagnenes og Mythernes Uvished og Morke overladte, egyptiske

Folks Cultur og Civilisation af Gravhulernes Nat er bragt for Da-

gens Lys, har intet Foretagende af saadan Art vakt slorre Op-

mærksomhed og Forundring i den hele cultiverede Verden, end de

af Franskmanden Botla og Englænderen Layard i de sidste Aar

foretagne Udgravninger ved Bredderne af Floden Tigris, i det

gamle Assyrien. Dette Land., med det babylonisk-assyriske Rige,

som horer til de tidligste, hvis Navn 0»en heller ikke meget meer

end det blotte Navn) fra Menneskeslægtens forhistoriske Tider var

bevaret i nogle af det gamle Testamentes Boger, og i faa levnede

Steder hos langt sildigere græske Forfattere, er derved pludselig

blevet Gienstand for historisk og archæologisk Forskning. Det er

ikke allene Rigets for halvtrcdie tusinde Aar siden af Jorden for-

svundne Hovedstad Ninive, med de Assyriske Kongeborge, man

antager at have opdaget i nogle af de vidt udstrakte Jord- og

Giuusbankcr paa den venstre Bred af Tigris, til hvilke Landels

sildigere Folkestammer fra umindelige Tider have knyttet dunkle,
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usikkre Skygger af Traditioner, hvis levende Tilværelse har tabt

sig for meer end to Aartusinder. Den franske Consul Botta har

i Dybet af disse Banker, eller under kiobte og nedbrudte Huse og

Hytter i en beduinsk Landsby, ladet opgrave Grunden af store Pal-

ladser, og i disses Pragtsale fundet Væggene beklædte med Kalksloens-

tavler, og prydede med ophoiet Billedhuggerarbejde, i en Stiil,

hvis Liighed med Konst-Levninger og Monumenter, som tilhore de

gamle Perser i Monarkiets blomstrende Periode, snart og nærmest

maa falde Enhver i Oine. Man har endelig ogsaa paa de samme

Steder, i de samme Bygninger og Sale, hvor denne Skat af asia-

tisk Konst fra en ældgammel, for-europæisk Culturperiode er op-

daget, fundet en Mængde Inscriptioner i den saakaldte Kileskrift, hvis

ene Art, der er tillagt de gamle Persere, det er lykkedes den nyere Tids

dybere Forskeraand og Lærdom næsten fuldstændigen at fortolke —
endoff i lanse monumentale Indskrifter af historisk Indhold, der til-

hore det persiske Monarkies Tid under Achæmeniderne. Det er en

overraskende og mærkværdig historisk Skiebne, der har viist sig i

Tidsfolgen af disse asiatiske Opdagelser. Thi man har seet, at

tidligere, meer eller mindre lykkelige Bestræbelser for at udfinde

Læsningen og Betydningen af de tre Kileskrift-Arter, som Achæme-

niderne have anvendt i deres Inscriptioner, maalte ligesom forberede

eller gaae forud for Botta's og Layards store og vigtige Fore-

tagender. Disse have bragt Monumenter for Dagen, hvis historiske

Oplysning vilde have været fattig, usikker eller endog umuelig

uden de forudgaaende philologiske Studier og Fortolkninger af

persiske Indskrifter, hvorved man efterhaanden, i det mindste for

en stor Deel, har fundet Noglen til den hemmelighedsfulde persiske

Kileskrift, der siden Chardins Tid har været kiendt, men betragtet

som en Synet forvirrende, uoploselig Tegnskrift. Grolefends, Rask's,

Lassens, Westergaards, Rawlinsons og Andres, med udholdende

Iver og Begeistring fortsatte Forskning, og disses Resultaler, havde

allerede vundet betydelig Grund og Fasthed i Kileskriftens For-

tolkning, ved Hielp af de mærkværdige persiske Indskrifter fra

Cyrus', Darius Hystaspis', Xerxes' og sildigere Tider, da der plud-

selig aabnedes en rig, tilforn ikke ahnct Skat af Monumenter, ved

Bredden af Tigris, som i hoi Grad udvidede det allerede vundne
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Udbytte for Vestasiens tidligste Oldtidskundskab. Intet kunde ligge

nærmere, eller være mere naturligt, end at man, med Tanken

henvendt paa Ninivej fandt sig overbeviist om , at have bragt

Levninger af denne Assyrernes, sidste Gang (og det noget over

600 Aar for Chr.) af den mediske Konge Cyaxares erobrede, i

Bund og Grund odelagle Hovedstad, og af de assyriske Kongers

Palladser, for Dagen. Herpaa grundedes det Resultat, som Layard

bl. a. paa et Sted i sit Reiseværk, med afgiort Vished fremsætter:

„Al alle, hidtil i Assyrien opdagede Monumenter maa tillægges en

Periode, tidligere, end den persiske Erobring 1
).

Det var, som beskiendt, den franske Consul P. Botta, (en

Broderson lil den beromte italienske Historieskriver) der forste

Gang i Foraaret 1843, efterat have længe ladet grave i en af de

store Gruusbakker, i Nærheden af en Landsby, der forer Navnet

Niniouah, næsten uden noget Udbytte, heldigviis fik i Sinde at

sende sine Arbeidere til en anden Landsby i Nærheden, kaldet

Khorsabad, beliggende paa den venstre Side af Floden Tigris

(egentlig ved en lille Flod eller Aa — „la petite riviére, nommée

le Khauser" — som ikke langt derfra har sit Udlob i Tigris) 2
) 5

Caravan- Mile Øieures de caravane) nordostlig for Staden Mossul,

hvor Botta paa den Tid fungerede som fransk Consul. Ved at

begynde den lodrette Gravning i den vestre Ende af den store

Jordforhoining n
), hvorpaa denne af Kurder beboede Landsby er

anlagt, i en Kloft eller Fordybning, hvor formodentlig tidligere

Udgravninger ere skeete, stodte man, i en ikke særdeles betydelig

Dybde under Overfladen, paa Kanten af en nedbrudt Muur. Ved at

forfolge dennes Gang i horizontal Retning, naaede man omsider til et

Hiorne, og saaledes giordes den Opdagelse, at de her efterhaanden

udgravede Ruiner vare Grundbygningen af el stort Pallads, hvoraf

') Ninivch, and its Rcmnins, &c. by Auslcn H. Layard. Lond. 1849. II. p. 159.

2
) Lettres de M. Botta å J. Mohl a Paris, sur les decouvertes å Ninive. (Journal

Asiat. IV. Serie. Tome 2. p. 71—72. p. 201 — 214. og Fortsættelsen af disse

Breve, (som indeholder Bottas tidligste Beretninger om hans Udgravninger) i

Journ. Asiatique. T. 3. 4.

•'*) Dens Længde angives til 984 Fod, Breden til 492, og man blev snart over-

beviist om, at den havde Spor af en regelmæssig Form, og ikke kunde være

en oprindelig naturlig Jordbankc.
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man, efter 6 Maaneders Gravning havde bragt sex, tildeels meget

store Sale og Værelser for Dagen , og i dem fundet Væggene ved

Foden beklædte med hele Rækker af Billedhugger-Arbeider i Re-

lief, udhuggede i Plader af Marmorkalk, hvis Udstrækning i Længde

i det Hele udgiorde 459 Fod. Hist og her imellem disse Konst-

Arbeider forekom Plader med Kileskrift, og disse forhoiede na-

turligviis Opdagelsens Vigtighed.

. Efterat Consul Botta, hvis Pengemidler til at fortsætte Ud-

gravningen nu vare udtomte, efterhaanden havde giort Indberetning

til det Asiatiske Selskab i Paris, og til Academie des Inso'iptions, eller

den anliquarisk-historiske Afdeling af det franske Institut, om sine

mærkværdige Opdagelser, bevilgede Regieringen (efter Indstilling

af Ministrene Duchalel og Villemain) den fornodne offentlige Un-

derstøttelse til Arbeidets Fortsættelse; desuden sendtes den ved

sine Reiser i Orienten og som en duelig Tegner bekiendte lir.

Ed. Flandin, for at understotte Botta ved hans Arbeider og Under-

søgelser. Efter hans Ankomst til Mosul fortsattes disse med for-

oget Kraft og Iver; for ikke at mode Hindringer af Beboerne i

Landsbyen kiobte man dem ud af deres Boliger; og efter 6 Ugers

Forlob havde man udgravet hele Bygningens Grund og Omfang;

den var opfort paa en Terrasse eller Grundflade afTeglsteen, for-

bundne ved et Slags Cement eller Jordbeg; femten Sale og Galle-

rier vare bragte for Dagens Lys; og Nogle af disse havde en

Længde af 100—115 Fod. Ydermurene havde en Tykkelse af 10

til 20 Fod, og vare opforte af de her sædvanlige, grove Tegl-

eller Muursteen, slrogne af Leer, men torrede i Solen; hvorimod

Hiornestenene i^encoignures') i alle Værelserne bestode af en vin-

kelret huggen Blok af Kalksteen. Hvad der bl. a. • udmærkede

Bygningsmaaden i disse Sale og Gallerier var, at der ikke fandtes Spor

til Vinduer, hvorfor allerede Flandin antager, at de alle maa have

faaet Lyset ovenfra; ligesom og, at de Plader af tilhuggen Mar-

mor eller Kalksteen, hvori Figurerne vare udhugne og Kileind-

skrifler indgravne, ikke vare anbragte i nogen betydelig Hoidc,

men indsatte i Muren ved Foden af Væggene,, eller kun lidet over

Gulvet. Efter Flandins tidligste Beskrivelse (som han meddeelte

i Revue des deux mondes, T. XI.) ere Pladerne overhovedet hen-
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ved 10 Fod hoie, og fra 6* til 20 Fod brede. I nogle af Gal-

lerierne dele de sig i to Afsnit, hvert 3£ Fod hoit, med Figurer,

som have omtrent 3 Fod, 3 Tommer i Hoiden, og hvis to Rækker

skilles ad ved lange mellemlobende Inscriptioner med Kileskrift.

I andre Gallerier, og paa Ydersiden af Murene, hvor ligeledes

lange Rækker af Bas-Reliefs vare anbragte, ere Figurerne storre,

og indlage hele Hoiden af Marmorpladerne. Det synes at disse

ydre Billedhuggerarbejder paa Palladset ved Khorsabad maa have

været ikke mindre vidtloftige og betydelige, end de indvendige,

da Flandin angiver deres Længde til 400 Metres, eller 800 Alen.

Hvad der endog allerede bliver lydeligt ved den tidligste, ufuld-

endte Beskrivelse af Bollas Opdagelser ved Khorsabad er, at den

her under Jorden begravede Palladsbygning, med sin hele Storhed

og Pragt har lorenet meget Usædvanligt og Ejendommeligt i Byg-

ningsmaaden og i den architektoniskc Charakter — meget, som

er ganske modsat, baade den antike græske og romerske Skik og

Form, og Middelalderens. I Stedet for at vi, baade i det gamle

og nye Europa, ja selv i Egypten og Indien, pleie at finde Bas-

reliefs eller andre plastiske Ornamenter, indeni eller udenpaa

Bygninger, anbragte i Hoiden, og overhovedet de architektoniske

Prydelser i Templer, Haller og Værelser meer eller mindre hoit

oppe paa Væggen, eller endog anvendte paa Loftet selv, have de

assyriske Pragtbygninger deres Basreliefs lavt ved Gulvet; Deco-

ralioner og Indskrifter paa Væggene kunne neppe have været anbragte

i en storre Hoide, end en eller to Fod fra Gulvet; man kan af

flere Grunde heller ikke med Rimelighed antage, at Sale og Væ-

relser have været hoicre end 8 til 10 Alen; endelig fattes her i

det Overblevne af de staaende Mure ethvert Spor til Belysning ved

Vinduer; og der er al Grund til at antage, at Lofter, og Soi-

lerne, som have baaret dem, overalt i de assyriske Palladser kun

have været Træværk. Jeg kommer længere hen endnu til videre

at berore denne Gicnstand.

Da Boltas store Værk over hans Opdagelser af assyriske Monu-

menter, som paa Statens Bekostning udgives i Paris, her endnu ei

haves ganske fuldstændigt, og min Hensigt heller ikke er at beskrive

de fundne Ruiner og Monumenter, men kun at meddele nogle almin-
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delige Hovedtræk af deres Charaktcristik, vil jeg kun tilfoie:

at overhovedet de Gienstande, der forekomme i disse plastiske

Afbildninger, uden Tvivl deels ere af religios-symbolsk, deels af

monumental-historisk Art, og maa antages at finde Oplysning i de

vidlloftige Kile-Indskrifter, der fandtes saa hyppigt anbragte ved

og imellem de indvendige Basreliefs; men, som det synes, ingen-

steds udenpaa Murene. Det er overhovedet (ligesom paa en stor

Deel af Egypternes Monumenter og Gravmalerier) religiose Pro-

cessioner, Krigsoptrin og krigerske Triumphtog til Erindring om

Kongernes Seiervindinger og Erobringer, som her forestilles. Man

seer der, ligesom i Egypten, Kongens Person, udmærket ved

fortrinlig og pragtfuld Dragt, fulgt af sin Vizir, af Gildinger,

Vaabendragere, Rigets Store, og væbnede Mænd, m. m. Andre

Basreliefs forestille Stæders Beleiring og Indtagelse, med flere

Krigsscener, hvori Kongen personlig deeltager; nogle vise, hvor-

ledes fangne Fiender eller Oprorcre paa grusomme Maader straffes

eller aflives; og alter en anden Række indeholder Scener af et

prægligt, kongeligt Giæstebud, hvorved Flandin erindrer om Be-

skrivelsen i Esthers Bog over det store Gilde, som Ahasverus

giorde „paa Susan Slot for alle sine Fyrster og Svende, og de

Mægtigste af Persien og Medien." o. s. v. Jeg bemærker endnu

kun, at de i Palladset ved Khorsabad forefundne mythiske og sym-

bolske Figurer, eller Afgudsbilleder,, ikke ere mange; og at blandt

dem især udmærker sig menneskelige vingede Figurer med Hovedet

af en Hog eller Om, og Sphinx-artede Skikkelser, sammensatte

af Tyrens eller Lovens Krop i gaaende Stilling, forsynet med store

Vinger og et menneskeligt Hoved, stærkt skiægget og bedækket

med en Hue eller Tiara af charakterislisk Form.

Med Hensyn til Stilen i disse mærkværdige Konst-Monumenter,

da finder man ide tidligste Beretninger af Bofla se\v, og af Flandin,

for saa vidt en vis Afvigelse, som hiin, fra det forste Oieblik af,

i dem fandt en paafaldende og ganske nær Liighed med de længe

bekiendte gammel-persiske Billedværker i Ruinerne af Persepolis;

Flandin derimod synes, meer end Botta, at have seet Monumenterne

fra Khorsabad med et Slags Enthusiasme og Forkiærlighed, som

ikke er ualmindelig hos Opdagere. Efter hans Mening er „den as-



91

syriske Konst ikke aliene uendelig renere, end den indiske" („in-

finiment plus pur que Part Indien"); men han kalder den „ligesaa

fiin, men mere lærd i alle anatomiske Detailler, end den egyptiske

Konst, hvilken den betydelig overgaaer i Naturens Studium." Naar

han endnu gaaer videre, og antager, at den assyriske Billedhugger

ikke staaer saa langt under en Phidias og samtidige græske Konst-

nere, at man vel tor vove sig lil en Sammenligning imellem Ni-

nive's Basreliefs og „la celebre frise du Parthénon": da maatte det

vel fra Begyndelsen synes at være det sikkerstc og naturligste,

ikke at noies med Bottas tidligere Tegninger og Omrids (meddeelte

i Journal Asiatique) eller med de sildigere, med mere Konst efter

Flandins Tegninger udforte Afbildninger i det store franske Pragtværk,

men oppebie Konstneres og Konstkienderes Dom, grundet paa Be-

skuelsen af Monumenterne selv; hvoraf en betydelig Deel er bleven

transporteret til Europa, og nu ere synlige baade i Gallerierne i

Louvre, og i det britiske Museum i London.

I ovrigt har et saadant Omdomme, bygget saavel paa Opda-

gernes Beskrivelser og Tegninger af de udgravne Ruiner, som af

de til Europa bortforte assyriske Monumenter og plastiske Arbeider,

heller ikke længe ladet vente paa sig. En ved adskillige Værker

over den hoiere Bygningskonst, dens Grundsætninger og dens Hi-

storie, bekiendt Forfatter i England (/. Fergussori) har ganske nylig

med den lærde og skarpsindige Kienders klarede Blik giennem-

forsket og udviklet de konsthistoriske Erfaringer og Resultater,

som han vil have fundet i de assyriske Opdagelser (»The Palaces

of Nineveh and Persepolis restored, by James Fergusson. London

1851. 8.) Han er enig med Flandin og Layard i at finde en be-

tydelig Konstværdi og technisk Fuldkommenhed i de plastiske Mo-

numenter fra Ninive; han lægger for Dagen, hvor meget Slægt-

skab der viser sig imellem den persiske og den assyriske Konst

og Architektur, og hvormeget de giensidigen oplyse hinanden i

deres Værker. Han uddrager Resultater heraf, til at udlede Op-

rindelsen af den græske Konst (navnlig den joniske Stiil) fra den

assyriske, hvilke ved deres Nyhed og den afgiorte Overbeviisning,

hvormed de fremsættes, ei kunne andet end fremkalde Opmærk-

somhed og vække betydelig Interesse.
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Det varede kun meget kort, inden Boltas Opdagelser ind-

traadle i el nyt Stadium, der ikke blot bestyrkede deres archæo-

logiske Resultater, men meget udvidede deres Indhold. Englænderen

Layard havde i 1839 og 1840, i Selskab med en fortrolig Ven

og uden andet Folge, til Hest giennemreist .en stor Deel af Lille

Asien og Syrien. Han havde paa samme Maade fortsat Reisen

fra Aleppo over Uir og Orfa, giennem Mesopotamien til Mosul,

hvorfra han giorde sin forsle Udflugt til de forskiellige Steder,

hvor Sagnet og Aarhundreders Traditioner have tillagt store Gruus-

banker ogjordhoie, med nyere Arabiske Benævnelser, en ærværdig

Betydning som nogle af Jordens ældste historiske Mindesmærker.

Dertil horte ogsaa de store, under Navn af Nimrud bekiendle

Ruiner, der ligge nogle Mile nedenfor Mosul og Kojunschik eller

Ninives Ruiner, i en betydelig Afstand fra Khorsabad; men lige-

ledes paa den ostlige Side af Tigris og ikke langt fra Udlobcl af

Floden Zab (Zab-ala, den store eller ovre Zab) i Tigris. Andre

Formaal bragte Layard i Aaret 1842 paa ny til disse Egne, og

under et længere Ophold i Constantinopel 1843 og følgende Aar

erfarede han de heldige og glimrende Resultaler af Botlas Efter-

søgninger, hvorved hans egen, allerede tidligere vaagnede Lyst

til at prove et lignende Foretagende ved INimruds Ruiner, steg be-

tydeligt. Ikke forend i Efteraaret 1815 lykkedes det ham, ved en

liberal Understøttelse af den britiske Minister i Constantinopel, Sir

Siratford Canning, at kunne begynde Udforeisen af sin Plan; og

det er denne ved Duelighed, Indsigter, Smag og Dannelse udmær-

kede Diplomat, som England skylder Erhvervelsen af de vigtige

og rige Monumenter og Samlinger af ældgamle asiatiske Konst-

værker, der blev Udbyttet af Layards første Udgravninger. Disse

fortsattes med den utrætteligste Iver og Anstrengelse giennem hele

det folgende Aar (1846), og skiondt det omsider lykkedes Sir

Siratford Canning at udvirke Parlamentets Bevilgning af en Under-

støttelse til det Britiske Museum, for at kunne lade forelage Nim-

ruds Udgravning i storre Scala: vare de bevilgede Fonds dog

utilstrækkelige, og langt under det, som den franske Regicring

havde tilslaact til Bottas mindre betydelige Arbeider ved Khorsa-

bad. Ikke engang Bekostningen paa at sende en Tegner fra Eng-
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land vilde man tilstaae, og Layard, der ikke havde lært Tegnc-

konsten, maatte, ved at ove sig, soge at opnaae den fornodne

Færdighed i at aftegne saavel Indskrifter, som andre Gienstande,

paa saadanne Steentavler, der, ved Stenens Skiorhed eller ved ud-

vortes Indvirkninger, allerede ved Opgravningen vare i hensmuld-

rende Tilstand, eller ikke kunde bevares til at indpakkes og bort-

sendes.

Layard begyndte i Efteraaret 1845 sine forste Arbeider ved Udgrav-

ningen af den slorsle af de Hoie, der udgiore de saakaldte Nimruds-

Ruiner, hvilke i deres hele Omfang af Gruusbakker skulle ind-

befatte et Areal i det mindste 10 Gange saa stort, som Khorsa-

bads. Den storste, af Layard aabnede eller giennemgravede Hoi,

som efter hans Mening skulde være den af Xenophon beskrevne Pyra-

mide ved Staden Larissa, er tillige den hoieste. og udgior et endnu

nogenlunde kiendeligt Parallelogram, omtrent 1800 Fod i Længden,

900 i Breden og 60—70 Fod i Hoiden. — Al beskrive endog

kun i almindelige Grundtræk de Opdagelser af begravede Pallads-

bygninger, med deres Labyrinther af Sale, Gallerier og Giennem-

gange, som det lykkedes Layard i en Tid af henved to Aar at

bringe for Dagen: vilde langt overskride Maalet for disse Medde-

lelser. Jeg maa noies med at angive nogle faa Data, for i Al-

mindelighed at charakterisere den, som hans Fortælling udviser,

til et Foretagende af saadan Art i hoi Grad kaldede, med Aand

og Talent begavede Englænders vundne Udbylte. I den forste

Deel af Layards Udgravninger (eller ved Juletid 1846) havde han

endnu ikke aabnet meer end 6 Sale og Værelser. Efterat have

faaet mere rigelige Midler til at fortsætte Arbeidet, kunde han

udvide det saameget, at han, ved dets Slutning i Sommeren 1847,

havde i forskiellige Dele af Nirnruds -Palladsct aabnet i Alt nogle

og 20 tildcels ved deres Storrelse og Længde af 160—200 Fod

forbausende Sale og Gallerier, opfyldte med en saadan Mængde

af Sculptur-Arbeider, at det ikke blev mueligt at optage og bort-

sende meer end en Deel af samme; og forend Layard i Julii

Naaned 1847 forlod Nimrud, anvendte han sine talrige Arbeidcre

i flere Dage til atler at bedække de levnede Monumenter med et

tilstrækkeligt Jordlag for at bevare dem til en endnu meget rig
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Efterhost af et archæologisk Udbytte. At dette allerede har været

endnu meget storre og vigtigere, end det, som vandles ved Bollas

Udgravninger i Khorsabad, fremgaaer, som det synes, allerede

utvivlsomt af Layards beskrivende Værk over hans Reisc og

Foretagender paa denne 4
)? hvortil ogsaa horle et for Ethnographien

i hoi Grad vigtigt og interessant Besog, saavel hos de chaldæiske

Christne i Kurdistan, som hos de saakaldte Yezider, eller Diævle-

Tilbedere.

Hidtil mangle vi endnu her i Staden et Exemplar af det

store Layardske Kobberværk over Monumenter og Konstværker

fra Nimrud, som vil sætte os i Stand til en mere klar og fuld-

stændig Forestilling om disse, og deres Forhold til Monumenterne

fra Khorsabad. Vi kunne imidlertid allerede ved de Afbildninger

og Beskrivelser, som indeholdes i Reiseværket og andre Skrifter,

sættes i Stand til at skionne, at de i Nimruds-Palladset udgravede

Grundbygninger ere af langt storre Omfang, Pragt og Anseelse, end

Palladset ved Khorsabad; at de af Layard opgravede Steencolosser

af samme Art, som de, jeg ovenfor nævnede, vingede Tyre og Lover

med menneskelige Hoveder, forsynede med langt Haar og Skiæg,

og bedækkede med et Slags persisk eller medisk Hue, i Storrelse

langt overgaae, men i Arbeidets Fuldkommenhed ikke give lig-

nende Figurer, som forekom i Khorsabads Basreliefs, no,. t efter.

Disse uhyre Figurer vare deels opstillede inde i en eller anden af

Palladsets Sale (saaledes den vingede Mennesketyr, hos Layard,

Vol. I. pag. 127) deels vare de anbragte uden for samme ved

begge Sider af en Hoved -Indgang. De i umaadelig Mængde

fundne, med Basrelief bedækkede Steenplader, hvormed Salene i

Palladset vare prydede, udvise for en stor Deel de samme historiske

og mylhiske Figurer, som Bottas Monumenter fra Khorsabad; men

de indeholde desuden en Mængde andre Fremstillinger, som i be-

tydelig Grad udvide det hele archæologiske og antiquariske Udbytte

af Bottas Værk og berige Undersøgelsen af den gamle assyrisk-

persiske Konst og Cultur med mangfoldige nye og vigtige Mate-

A
) IN'inivch and its Remains, with — an Enquiry into tlic Manncrs and Arts o

thc ancient Assyiians. London 1849. 2 voll. 8.



95

rialier. Dertil horer ogsaa en ikke ringe Deel Oldsager og for-

skiellige Gienstande, fundne ved Udgravningen afNimrud-Palladset;

og vi kunne tænke os endnu meget af saadan Art begravet i Jor-

dens Skiod; da Layard, efter sin forstandige Plan, for at kunne

bringe saa meget mere af Bygningens Grund, og af de med

Konstværker prydede Vægge for Dagen, indskrænkede sig til at

lade ligesom Miner eller Gange udgrave, langs med Indermuren

eller Væggene i de slorste Sale og Gallerier, hvis hele, engang

frie og aabne, Rum, blev urort af Hakken og Spaden, og opfyldt

med den Jordmasse, hvormed det i Aartusinders Lob var over-

dynget.

Vilde man nu endog kun blive staaende ved Bygningsmaaden

af Palladserne i den mesopotamiske Tigris -Slette, da ere de Op-

lysninger, som Udgravningen af Nimrud have givet, hoist interessante.

Jordbundens Beskaffenhed, og Beliggenheden i Nærhed af den store

Flod, giorde det nodvendigt at sorge for konstige Hoider til An-

lægget af saa store Constructioner. Uhyre Grundværker eller Op-

muringer af Teglsteen og Leer, til en Hoide af 30—40 Fod, dan-

nede derfor den ophoiede horizontale Grundflade, hvorpaa man

opforte Bygningens Mure, og som man imellem disse bedækkede med

et Gulvlag, i Almindelighed af samme Slags soltorrede Steen („wn-

burnt brick".) Udgravningen behovede derfor aldrig at gaae dy-

bere, end til denne Grundflade („platform"); og hvor man naaede

denne, dannedes ved Gravning enhorizontalMinegang,indlilmanslodte

paa den forsle Muur, hvis Retning derpaa fulgtes ved Gravningen,

indtil man fandt Port- eller Dor-Aabninger, som forte ind i Væ-

relser eller Gallerier. Ved Indgangen til de storsle af disse Aabninger

fandtes, som Vogtere, et Par af de ovenfor omtalte gigantiske, af

Menneske og Love eller Tyr sammensalte Figurer; og Beskrivelsen

over Opdagelsen af den forsle, og som det synes en af de slorste

af disse Colosser, over Virkningen, som Synet af den giorde paa

Araberne, der flokkeviis ilede til Stedet fra en vid Omegn, da

Rygtet spredtes om „Nimrud selv", der var stegen op af Jorden,

og over Maaden, hvorpaa Colossen hævedes op af sin Grav, efter

halvtredic tusinde Aars Hvile — horer til de interessanteste Fortæl-

linger i Layards Bog. — Jeg vil endnu kun, blandt den uover-
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skuelige Mængde af mærkværdige Facla og Opdagelser, som Ud-

gravningen af Ruinerne ved Nimrud har bragt for Lyset, omtale en

eneste. Imedens man var i Færd med at grave omtrent i Midlen

de sydostlige Palladsruiner, giordes den Opdagelse, at dybt under

den nuværende Jordflade, men endnu 5 Fod oven over den

forste Levning af de ældste Mure, som her opdagedes, fandt man

ligesom en heel Kirkegaard, hvor en sildigere Folkestamme havde

begravet sine Dode, omhyggeligt nedlagte i Gravkister af de sæd-

vanlige bagte Steen, undertiden bedækkede med en Plade af Marmor-

Kalksten. I nogle Grave fandtes, foruden Leerkar, Perler, Smaa-

ting til Prydelse af Solv og Kobber, smaa Kobberspejle, m. m.,

ogsaa Levninger af Skeletter, der faldt sammen i Stov ved den

forste Beroring. Netop her, halvtredie Alen under delte med Grave

opfyldte Jordlag, stodte Graverne paa Mure og Grundvolde af en

Bygning, hvor man i et Rum af omtr. 50 Quadratalen fandt over

100 Steenplader med Billedhuggerarbejde, opstillede i Rader, og

i den Orden, hvori de forestillede Gjenstande fulgte paa hverandre.

Det var oiensynligt, at alle disse med Sculpturer og Kileskrift

forsynede Tavler, have været udtagne fra Væggene, hvor de i en

tidligere Tidsalder vare indsatte 5
), og at man havde bestemt at

anvende dem ved Opforeisen af et nyere Pallads; Layard mener

til Bygningen i det sydvestlige Hiorne af Nimrud.

Opdagelsen af disse, for Aartusinder siden til Jorden betroede

Grave og menneskelige Levninger, der fandtes i en ikke ubetydelig

Hoide (5 Fod) oven over ældre, odelagte Palladsruiner, er et af

de interessanteste Vidnesbyrd om den hoie Alder, som maa lil-

lægges disse Levninger fra forskiellige Tidsaldere og vidt fra

hinanden nemede Slægter. Det er som en i Jordens Skiod be-

varet Bog af den assyriske Historie, hvori en stor Begivenhed er

fortalt — men uden al Fortolkning af Tid og Omstændigheder,

hvilke vi maaskee engang skulle komme til at læse i Kileskrifterne.

s
) Vi kunne her, og i denne Anledning bemærke, at Layard har fundet over-

vciendc Grunde til -at antage, at overhovedet do tdhuggede Plader af Marmor-

Kalkstcen i Assyrernes Bygninger indfattes paa deres Sted i de aiTegl opførte

Mure, inden de af Billedhuggere og Steenhuggere forsynedes med deres

Sculpturer og Kileskrift,
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Imidlertid kunde man her ved Udgravningen ligesom see for sine

Oine, hvorledes i Fortiden en assyrisk Hersker havde været i

Færd med, fra det odelagte Pallads at lade bortfore Sculptur-

arbeider til en sildigere Bygning, og hvorledes man, maaskee ved

Krig og fiendtligt Overfald, er bleven forstyrret i Arbeidet, som

siden ikke er bleven fuldfort, og de tidligere Ruiner atter bedækkede

med beskiermende Sand- og Jordlag. Det horer til de historisk—

archæologiske Mærkværdigheder ved de sidsnævnte Opdagelser af

Layard, at man i disse Grave, hvor langt sildigere Generationer,

i et 5 Fod hoiere Jordlag, havde nedlagt deres Dode, finder i

Gravkar, Prydelser og andre Oldsager en kiendelig Forskiel i

Form og Stiil, ligesom tildeels i Materialet, hvorved en umis-

kiendelig Liighed med Oldsager fra de egyptiske Gravhuler kommer

tilsyne. I de samtidige eller hoiere liggende Ruiner af odelagte

Rygninger fandtes ligeledes, i de Basreliefs, som man her udgrov,

en kiendelig Forkiellighed fra Monumenterne i det nordvestlige

Pallads; andre Krigsscener foreslilles paa Tavlerne, deriblandt

Plyndringen af en erobret Stad, indenfor hvis Mure der voxer

Palmer og andre Træer; og nye Dyr Qf. Ex. Kameler med deres

Ryttere, og to Karrer, hvori Qvinder og Born, som trækkes af

Oxer), forekomme her, hvilke savnes paa Tavlerne fra en ældre

Periode. — Mangfoldigheden af de i archæologisk, konsthistorisk

og monumental eller palæographisk Henseende mærkværdige Op-

dagelser, som tilhore Layards forste Udgravninger, og som for-

modentlig endnu betydeligt ville udvides og beriges paa den nye

Reise til Assyrien, som han 1850 har tillraadt — er i ovrigl saa

stor, at jeg hellere opgiver, videre og noiere at berore Gien-

standen, end at forsoge paa en summarisk Fremstilling deraf, som

i den her fornodne Korthed, og uden et eller andet Grundrids af

de paa forskiellige Steder opgravede Bygningsruiner, let vilde

blive utydelig. Jeg vil saaledcs endnu kun berore et eneste i

Ruinen „Nimrud" fundet Monument, for den Vigligheds Skyld, som

dette Fund har faaet, ved Rawlinsons nylig bekiendlgiorte For-

tolkning af den assyriske Kileskrift paa et hissorisk Mindes-

mærke, der horer til de mærkeligste og interessanteste af alle

Layards Opdagelser.
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Nimruds -Ruinerne, saaledes som de ere beliggende paa den

store, af Tegl opmurede Grundvold eller Grundflade, danne en

Fiirkant. paa hvis tre Hiorner, det nordvestlige, sydvestlige og

sydostlige, særskilte Palladsbygninger have været opforte; det syd-

ostlige Hjorne er det, hvor Gravene ovenover de odelagte, med

et 5 Fods Jordlag bedækkede Muurlevninger bleve fundne. 1

Midten af Fiirkanten findes Ruinerne af Centralpalladset, („the Cen-

tral-Palace") som antages at være af de ældste Bygningsværker i

Kimrud; og her var det, hvorLayard (i Novbr. 1846) foruden en

Mængde andre mærkværdige Oldsager ChI. a. Levninger afVaaben

og Rustninger uf Jern, tildeels indlagte med Kobber) i en Dybde af

over 50 Fod opdagede en fuldkommen vel bevaret Monolith, i

Form af en liden Obelisk, omtrent 6 Fod 6 Tommer hoi, oventil

udhugget ligesom i 4 Trappetrin, og paa alle fire Sider bedækket

med i Alt 20 smaa Basreliefs, hvis ypperligt bevarede Figurer „ere saa

skarpe og vel tegnede, som om de vare udhuggede for faa Dage

siden." Her forestilles bl. a. Kongen, paa lo forskiellige Steder,

ledsaget af hans Folge; ved hans Fodder ligger en Krigsfange.

Hans Vizir og Gildinger fremfore Mænd, der bære Kar, Elefant-

tænder, Metalstænger og andre kostbare Sager, deels paa Skuldrene

og i Hænderne, eller lede forskiellige Slags Dyr frem for Kongen,

formodentlig som Tribut fra betvungne Nationer. Dyrene ere

Elefanter, Næsehorn, Lover, Hiortc, forskiellige Slags Aber,

m. fl. Saaledes antager man, at disse Basreliefs ere udgravede til

Erindring om den assyriske Konges Erobring af Indien, eller

andre ostlige Lande, og Kongens Navn paa Obelisken er det

samme, der findes paa de vingede Tyre, som ogsaa udgroves i

Central-Palladsets Ruiner. Ovenover, imellem og nedenunder disse

Basreliefs, der i 5 Rader lobe omkring Obelisken, er anbragt en

Inscription i Kileskrift, der i Alt udgior 210 Linier, og hvis Læs-

ning og Udtolkning af Major Rawlinson jeg nedenfor endnu vil

berore ). — Ligesom denne Obelisk, der nu findes i det britiske

6
) Aftegninger af Obeliskens fire Sider skulle findes i Layards „Monuments of Ni-

niveh" PI. 53, 54, 55 og 56. En mindre Tegning i Rciscværket. Vol. I. p. 347.

Indskrifterne paa Obelisken ere bekiendtgiorte i Layards „Inscriptions in the

cuneiform character from Assyrian Monuments." Fol. p. 87—98.
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Museum , horer til det vigtigste og kostbarsle Udbytte af Layards

Udgravninger i Nimrud , saaledes maae vi ogsaa dertil regne de i

Elfenbeen udskaarne Konstsager, hvoraf det lykkedes ham at

bringe en betydelig Mængde i nogenlunde bevaret Tilstand til

England, hvor man ved en sindrig Opfindelse (nemlig ved at koge

dem i en Oplosning af dyrisk Gelee) har været i Stand til al re-

staurere disse Konstsager, hvori Tiden havde udtorret og fortæret

den gelatineuse Deel af Elfenbenet 7
).

Det er let at tænke sig, hvor stor Overraskelsen maatte blive

i den lærde archæologiske Verden ved Opdagelsen af jorddækkede

Ruiner, Levninger af kongelige Paladser, og mærkværdige plastiske

Monumenter, Konstarbeider og Inscriplioner, ved hvilke pludselig,

som ved et Trylleslag, den ene af Vest-Asiens ældste, navnkun-

dige Stæder, det af Nimrod eller Assur anlagte Ninive, som

Moses eller Genesis forste Gang nævner i Fortællingen om Jor-

dens Bebyggelse efter Syndfloden, (X. 9. 10.) skal være frem-

kommet for Dagens Lys ; efterat man i halvtredie tusinde Aar kun

havde vidst af denne Stads Undergang eller totale Odelæggelse at

sige. Det er bekiendt, at foruden hos Moses nævnes Ninive hos

tre af det Gamle Testamentes smaa Propheter, Jonas, Nahum og

Zephania, om hvis Levetid (800, 5 eller 400 Aar f. Chr.) de forekom-

mende Angivelser eller Formodninger i den nyere bibelske Kritik og

Chronologie ere meget usikkre og afvigende. Spaadommene hos Alle

tre stemme overeens i deres Udtryk: at Ninive skulde lægges 6de,

dens Kongeborg bortskylles af Flodens Vande, dens Navn udslettes af

Menneskenes Erindring; den skulde forvandles til eneensom og tor

Orken, eller, som Nahum udtrykker sig (II. 9.) „Ninive er som en

Dam fuld afVand; men det skal bortflyde — Portene hos Vandet skulle

oplades, og Palladset skal forgaae"; o. s. v. Hvad man endog vil

sige om disse Prophetier, saa er deres Indhold blevet opfyldt, og

Ninive forsvundet af Jorden efter den Persiske Erobring. Om

denne finder man hos de Gamle en dobbelt Beretning; den ene hos

Diodor fra Sicilien, som har fulgt den aver 300 Aar ældre græske

7
) Ikke mindre end 44 Stykker af saadanne udskaarne Konstsager, eller Frag-

menter af samme, ere beskrevne af Mr. Birch i ,,Transactions of the Koyal

Soc. of Literaturc". New Series. Vo). I.

3
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Historieskriver, Ctesias, hvis assyriske og persiske Historie. i 20 Boger

er tabt, paa de Brudstykker nær, som erc bevarede hos Diodor og

nogle Andre. Det er hos ham, man finder den bekiendtc Fortælling om

den mediske Hovding Arbaces, og hans Opror mod Assyrernes

Konge Sardanapal, der efter et tabt Slag indesluttede sig i Ninive,

hvor han paa tredie Aar udholdt Medernes Beleiring, indtil Floden

Euphrat, ved en pludselig Stigen af dens Vande (et Phænomen,

der underliden endnu skal indtræffe) oversvommede Egnen, og

bortrev en betydelig Deel af Ninives Mure. Sardanapal, der nu

mistvivlede om længere at kunne modslaae sin Fiende, indesluttede

sig med sit Harem, sit Hof og alle sine Skalte i det Indre af sin

Kongeborg, lod slikke Ild paa Palladset og saaledes endte sit Liv;

efterat han allerede i Begyndelsen af Beleiringen havde bortsendt

sine Sonner og Dottre til en af sine troe Salrapcr i Paphlagonien.

Mederne trængte da giennem Aabningen paa Stadsmuren ind i

Ninive, hvis Indbyggere Arbaces vel behandlede skaansomt; men

nodte dem til at romme Staden, lod dem fordeles omkring i Lands-

byer, og sloifede Ninive aldeles*). — Delte maatte man saaledes

betragte som den tidligere Erobring og Odelæggelse ved Mederne

(en medisk Erobring af Ninive omtaler ogsaa Herodot. I. 185.)

hvorved er at erindre, at Ctesias hos de Gamle ikke havde noget

særdeles godt Lov for sin Troværdighed, eller historiske Kritik;

og at Beretningen om Sardanapal , der i (ivrigt i sine Grundtræk

har et historisk Præg, i hvert Tilfælde maa sættes tilbage i en

fiern og uvis Sagntid.

Langt mere historisk sikker er Erobringen og Ødelæggelsen

af Ninive ved den mediske Konge Cyaxarcs, der vilde hævne sin

Faders Nederlag og Dod; hvorom Herodot i stor Korthed fortæller

(1.102. 103. 106); i det han henviser til sin Historie af Assyrerne

og Mederne, som enten aldrig er skreven, eller er tabt. Dog

taler han endnu paa et andet Sted (I. 178) om Ninives Odelæg-

gelse, hvor han tilfoier: at efter den Tid blev Babylon det assy-

riske Riges Hovedstad. — Undtager man nu de faa, enten mythi-

ske eller eventyrlige, Sagn om Ninas, som den forste Stifter af

Ninive (henved 2300 A. f. Chr.), om hans Begravelse i Palladset

8
) Diod. Siculi Mist. Lil). II. cap, 24-28.
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og det uhyre Monument, Semiramis lod opreise over ham; om

denne Dronnings krigerske Bedrifter og deres uheldige Ende; og

om Sardanapals Undergang — da have vi omtrent Alt, hvad der

i den hele gamle Historie er at finde om det Assyriske Monarchie;

naar vi fradrage hvad der maa soges i den jodiske Historie,

og i det Gamle Testamente, om de sildigere assyriske Konger i

Babylon, efter Ninives Undergang. Saaledes indsee vi let, al det

vilde være af betydelig historisk Interesse, dersom man turde

vente sig, at ligesom et heelt Archiv for den gamle assyriske Hi-

storie, i en Periode , der ligger halvtredie til tre Aartusinder til-

bage i Tiden, kunde aabne sig for os i den Mængde af Tavler,

bedækkede med Kileskrift, som Botlas og Layards Opgravninger

ved Khorsabad og Nimrud have bragt for Dagen, og hvis Bigdom langt

overgaaer de skriftlige Monumenter af samme Art fra Persernes Tid

som hidtil ere opdagede. Vi ville dermed just ikke sige, at Ud-

byttet for den asiatiske Verdens politiske og Cultur- Historie kan

blive af meget stor Vigtighed, hvis endog Kile- Skrifterne fra

Khorsabad og Nimrud kunne blive tilfulde oplyste og fortolkede,

og hvis de da virkelig skulde findes at indeholde noget om flere

assyriske Monarkers Krigstog og Erobringer, end netop de Kon-

gers, som have opfort Palladserne; hvilket vel ikke er meget

rimeligt. Ja, Verdenshistorien maa uden Tvivl ogsaa egentlig

vinde langt mere ved Konst- Monumenterne selv, end om man i

Kile-Indskrifterne forefandt en eller anden Bekræftelse paa nogle

af de fragmentariske Kongerækker eller assyriske Dynastier, som

Ptolemæus og Eusebius have giemt; og i hvis Tidsfolge der findes

Afvigelser hos de fleste nyere Chronologer. — Hverken det endnu

ældre egyptiske Folk, eller Assyrerne og de gamle Perser, have

bragt det til den egentlig historiske Tilværelse, som forudsætter i

det Mindste en annalistisk Litteratur, og hvorved, blandt Jordens

ældste civiliserede Nationer, det jodiske Folk i Vestasien, og det

chinesiske i Ostasien, hvert paa sin Maade, udmærker sig. — Det

vil imidlertid være ganske afhængigt af hine vidtloftige Steen-

skrifters Læsning, hvorledes og hvorvidt enhver Uvished om,

hvilken Tidsalder og Folkestamme man bor tillægge dem og de

opdagede Ruiner, kan blive hævet — om de sidste alle skulle
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regnes at tilhore den i Bund og- Grund odelagle gamle assyriske

Hovedstad, eller om de maaskee for en Deel kunne være af sildigere

Oprindelse? — Hidtil har Udsigten til at opnaae fuldkommen sikkre

Resultater i den Henseende, ikke været ganske tilfredsstillende.

Vi skulle imidlertid forsoge, i stor Korthed at giore Rede for,

hvor vidt man omtrent for Oieblikket er naaet, saavel i at danne

sig en Forestilling om de udgravede Bygningers og Konst-Monu-

menters oprindelige Beskaffenhed, Indretning og Betydning; som i

at læse og forstaae de Inscriptioner i Kileskrift, hvormed baade

disse og hine rigeligt cre forsynede.

Mindst kunne vi dog her opholde os ved at forsoge at cha-

raklerisere de plastiske Monumenter eller Billedværker fra Ind-

holdets eller Fremstillingernes, og fra Konstens Side. Det forste

er, om ikke saa rigt som Scenerne af det offentlige Liv og af

Huuslivet, der fremstilles i de Egyptiske Gravmalerier, dog mang-

foldigt og forskielligt nok til at give os en Forestilling om mange

Dele af Assyrernes Cultur, Leveskik, Krigsfærd, Vaaben, Strids-

maade, Belejringer, hoilidelige Processioner, Kongernes Hof, deres

Deeltagelse baade i Krigen og i OfTringer og hellige Skikke, m. in.

Kongen synes paa de assyriske Monumenter at være forestillet,

enten som beklædt med guddommelige Altribuler, eller som en

Typus, en Repræsentant af den hoieste Guddom selv; og i hans

hellige Handlinger, eller hvor han bringer sine Libalioner af

Offerskaalen for Alteret med den hellige Ild, findes sædvanligen

iblandt hans Betiening de mylhiske, vingede Menneskefigurer med

Ornehoved. „Alle Kongens Handlinger", siger Layard, „baade i Krig

og Fred synes at staae i Sammenhang med den nationale Reli-

gion, og under umiddelbar Beskiermelse af Guddommen. Udsye-

ningen paa Randen af hans egen og hans hoie Tienestemænds

Klæder have mythiske Betydninger; hans Vaaben, Sværdfæstet, Dup-

skoen paa Sværdskeden, Armringene, ere prydede med Billeder af

de hellige Dyr, Loven, Oxen, Væderen. Hoveder eller Fodder af disse

ere anbragte paa Stole, Borde, eller andet Bohave. Frugten af Pinien

og Blomsten af Lonicera eller Caprifolium („honey-sucklc") forekom-

mer uophorligt, snart i Form af Friser, som Capitæl paa Soiler, eller

som Fryndser paa Kiorlelen." — Ogsaa paa Jagten og i Krigen finder



103

man Kongen afbildet i prægtig Klædning, paa Stridsvognen med

Kastespyddet i Haand, eller med den spændte Bue paa Lovejagten,

Hvad der især fortiener Opmærksomhed ved Krigsscenerne er, at

man oftere i disse seer den vingede Figur i en Cirkel , med

spændt Bue i Haanden, og Pilen rettet mod Fienden, svævende

over Kongens Hoved — som er den samme Ferver, eller

beskyttende Genius, der findes paa persiske Monumenter. — Af

de mange forskielligc Optrin, der forekomme paa Monumen-

ter, hvor Krigens Scener forestilles, vil jeg kun nævne den

Mærkværdighed i Landets Culturhistorie, at der hvor man seer

den kongelige Stridsvogn fores over Floden paa et Skib, finder

man Krigere, som ved Siden svomme over paa opblæste Huder —
en Skik, som efter maaskee 3000 Aar endnu den Dag er i Brug i de

samme Egne ved Euphrats og Tigris' Bredder. — Med Hensyn til

Stiil og Konst -Charakteer i alle disse udgravede, og for en stor

Deel til Beundring vel bevarede plastiske Billedværker, da maac

vi her noies med den almindeligt gieldende Bemærkning, at her i Nogle

vel til en vis Grad findes Slægtliighed med den egyptiske Charak-

teer, men i mennneskelige Ansigtsformer en afvigende og eien-

dommelig national Typus; derimod en stor, næsten identisk Liighed

med Stilen i de gamle persiske Konstmonumenler; hvorhos dog

den hele Gang og Udvikling i Vest -Asiens ældste politiske og

Cultur- Historie, og dets to store herskende Monarkiers Folge,

nodvendigen forer til, at vi, saafremt de opdagede Monumenter

tilhore Assyrerne, maa betragte disses Konst, dens Charakteer og

Stiil, som den ældre og oprindelige, ligesom de gamle Persers

Konst og Architeclur som en sildigere (men bl. a. i Folge det

forskiellige Bygningsmateriale anderledes modificeret) Udvikling af

den assyriske.

Ligesom nu adskillige af de faa, over Jorden bevarede Lev-

ninger af gammelpersisk Konst, som endnu findes i de pragtfulde

Ruiner af Persepolis (f. Ex. de udenfor en Hoved -Indgang an-

bragte, af Muren fremspringende siddende Love-Figurer) tydeligt

vise hen til Stiil og Charakteer i de assyriske Konst-Monumenter,

anbragte som Bygnings- Decorationer: saaledes maa, ved noiere

Betragtning og Studium af de architekloniske Forhold i Assyriens
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dugravedeP allads-Ruiner, enhver Tvivl om deres Slægtskab med

den gammelpersiske Bygningssliil forsvinde. Dog er, som vi have

sagt, Forholdet saadant, at den assyriske Architektur, som den

tidligere, desuden dannede sig i et Land, hvor man hverken

eiede Graniten, eller andre haarde Steenarter, men kun havde

Tilgang til den blode Marmorkalk , der vel var meget tienlig til

Sculpturarbeider, som kunde bevares under Tag, eller, tilhyllede af

Jord og Sand, kunde trodse Tidens Magt i Aarlusinder; men som

var langt mindre Henlig til Mure eller Soiler, der skulde udholde

Luftens og Veirligets Indvirkninger. Derfor finde vi hos Assy-

rerne næslen altMuurværk bygget af soltorrede Teglstene, og selv

deres storste Pragtbygninger savne aldeles Piller og Soiler af

Steen. At intet Spor og ingen Levning af saadanne fandtes ved

nogen af Bottas og Layards Udgravninger, saa lidt som nogen

Vindaesaabning var at finde i de over Jorden reiste indre eller

ydre Mure: kunde ikke andet, end sætte de forste Opdagere,

Maleren Flandin, hvem Aftegningerne til det store Kobberværk

over Bolta's Opdagelser skyldes, og Andre, som vilde oplyse disse

gamle Bygningers Construction, i Forundring og Uvished. Flandin

formodede vel allerede, at de assyriske Palladser have havt deres

Lysning ovenfra; men det var Fergusson forbeholdt, at sætte deres

hele Bygningsmaade i et klart Lys, ved skarpsindige Combina-

tioncr, og ved heldige Analogier og Oplysninger, hentede fra de

persiske Monumenter og andre osterlandske Bygningers Indretning.

Ligesom vi skylde denne Forfatters Indsigt i Archilekturen og

dens Tecknik en samlet og tydelig Beskrivelse over de forskiel-

lige Ruiner i Khorsabad , Kojunshik og Nimrud , saaledes som

deres Beliggenhed, Anlæg og Bestemmelse lader sig udrede og

oplyse efter de fundne Grundbygninger i Bottas og Layards de-

taillerede Afrids og Tegninger, naar disse underkastes den viden-

skabelige Kienders Studium og Betragtning: saaledes har Fer-

gusson ogsaa, som det maa forekomme os, med udmærket Held

bortryddet de allerfleste Vanskeligheder i at forklare alt det Sær-

egne i de assyriske Palladsers og Templers Construction. Hans

Grundtegninger og Restaurationer af Ruinerne bringe os disses

nærværende, ligesom deres oprindelige Beskaffenhed saa klart for
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Oie, som det vel er mueligt, hvor der handles om Monumenter

med en Alder af halvtredie til tre tusinde Aar.

Fergusson har bl. a. udviklet en Theorie, der synes at bortrydde

den Hovcdvanskelighed, som Botta, Flandin og Andre fandt ved

at forklare, hvorledes de overordentlig store og brede Rum til

Sale, Haller eller Gallerier, som Ruinernes fuldstændige Udgrav-

ning maa bringe for Dagen, og som for det meste adskilles ved

uhyre tykke Mellcmmure, kunde være lagdækkede; da her ikke

findes mindste Spor enten til Steen-Piller eller Hvælvinger, og de

sidste altsaa næsten overalt vare umuelige. Han antager, at en

stor Deel af det Rum, der saaledes nu ligger ubedækket imellem

Murene, har udgiort storre aabne Rum eller Haller og Gaarde, enten

uden anden Tagbedækning, end udspændte Telte, mod Sol og Regn,

som man endnu kan finde det i den persiske Shahs Thronsal i

Teheran; (Fergusson. Nr. 21. p. 184.) eller og, i de storre Haller

og Sale, med dobbelte Rader af Træ-Piller, som bare et Tag med

en hoiere Overbygning („Talar or platform") ). Murenes Hoide

(iKhorsabad) antager han, maalte i det mindste have været liigHoiden

af de slorsle vingede Mennesketyre, det vil sige 18—19 Fod; og

hoiere mener han heller ikke at de have været. Naar en saadan

Muurvæg tillige var forsynet med et lavt Brystværn, vilde dens

hele Hoide netop være det dobbelte af de sædvanlige, med Bas-

reliefs forsynede Kalksteens-Tavler, der fandtes indsatte i Murens

underste Deel, imedens den overste Halvdeel har været decoreret

med malede Prydelser, eller underliden forsynet med Inscrip-

tioner. Ovenpaa de af soltorrede Tegl opforle Mure — hvis umaa-

delige Brede eller Tykkelse 10
) tillige kan have giort dem skikkede

'•') Man finder en saadan forestillet paa to af Portalerne (the southern doorways)

til den colossalellalle (,, Xerxes' Hall of hundred Columns") i Ruinerne afPer-

sepolis, hvis Areal har været omtrent 50,000 (Jvadratfod. Her sees Kongen,

siddende paa sin Throne, der er reist paa en slig Overbygning, med en over

denne oploftet Himmel eller Baldachin („The lung, seated on a Talar, under

a Tabsar."). Fergusson. p. 180. 181.

I0
) I de 3 fornemste Sale eller Maller, i Khorsabads-Palladset, ere de to Yder-

mure rcsp. 16 og 21 Fod, de to Melleniure 12J og 13{ Fod tykke; imedens

Salenes Brede dog kun er rcsp. 33, 21 og 29 Fod, til en Længde af omtrent

105 Fod.
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til Opholdsteder, naar Murene til Beskyttelse imod Veirct og til Be-

qvemhed for Beboerne vare gulvlagte enten med brændte Steen,

eller snarere med et Plankegulv — forudsætter Fergusson to Rader

af lave Træsoiler; disse, tilligemed de hoiere, der reiste sig fra

Gulvet af de ved Murene omsluttede Gaarde eller Haller, have haaret

et 12—15 Fod oploftet fladt Tag af Leer, („a flat terrace roof

over each wall, composed of mud, and plastered on the surface.")

hvilket Tag altsaa maatte hvile paa et Lag af Bielker og Bræder. —
Paa denne Maade bestod vel de assyriske Kongeborge egentlig af

to Vaaningcr over hinanden: men indrettede paa en saa egen

Maade, at den overste, med sit flade Tag og halv aabne Sider,

baade kunde give koligc Opholdssteder efter Solens Nedgang, og

tillige for en stor Deel beskytte den nedre Vaaning, med dens

store Praglhaller og mindre Værelser, imod Solstraalcrne, og lade

Lyset falde ind i disse, uden Hielp af egentlige Vinduer, hvortil

intet Spor er at finde i nogen af de der udgravede Buiner. Hvor

det over Bygningen udstrakte horizontale Tag paa visse Tider

af Dagen hertil var utilstrækkeligt: havde man det ovenfor angivne

Middel, at hielpe sig ved udspændteForhæng eller Soltelte. — Desuden,

antager Fergusso;), have de assyriske Palladser i Midten, eller oven-

over flere af de storste Haller havt hiin endnu hoiere, over det flade

Tag oploftede Overbygning, (Talar^) som er en charakteristik Deel

af den assyrisk-persiske Bygnings iiaade, og hvortil man endnu i

sildigere Tiders orientalske Bygningsstiil kan finde Spor. Hos de

gamle Perser see vi af monumentale Levninger, at det formodentlig

var paa saadanne ophoiede Steder, hvor Kongerne, ved festlige

Leiligheder, eller ved store Hær-Syn, have viist sig offentlig og

i fuld Pragt for Folket. (Jfr. S. 105 og Anni. 9.)

Det meget usædvanlige og besynderlige, som vil forekomme

os at finde Sted i en saadan Architektur, naar vi betragte den

aliene efter de Forestillinger, vi have dannet os efter egyptiske,

græske, romerske, eller Middelalderens Bygningsværker, forsvinder

for en stor Deel, naar det oplyses, saaledes som Fergusson har

giort. dcels ved Undersøgelser over Ruinerne af Persepolis, deels

af andre østerlandske Bygninger, bl. a. Salomons Tempel og Pal-

lads, som de beskrives i det G. Test. og hos Josephus. Mange
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Omlændigheder ved Ruinernes Beskaffenhed blive os herved for-

staaelige; saaledes f. Ex. at man allevegne kun finder den underste

Deel af overordentlig tykke, men ikke meget hoie Inder- og

Ydermure, med deres udhugne Konstprydelser og Inscriptioner,

vel bevarede; men derimod intet Spor til nogen Overbygning,

af Tag eller Piller. Man veed , det horer overhovedet ikke til

Orientens Skik, at bygge i Hoiden; ikke at have hoie, men vidt-

loftigc Boliger; ligesom de flade, med Rækværk eller Brystværn

forsynede Tage, endnu ere almindelige hos Maurerne, Araberne,

Tyrkerne og andre østerlandske Nationer. Naar nu Alt, bvad der

i de assyriske Palladser reiste sig over Murene, var Træværk og

Soiler af Træ, og naar, som Spor vise, disse assyriske Kongeborge

for en stor Deel ere blevne odelagte ved Ild
11
): da bliver det saa

meget lettere forklarligt, at dennes Virkning paa det torre Træværk

maa have været pludseligt fængende og med voldsom Hast for-

tærende. Men hvorledes forklare vi da den for en stor Deel yp-

perligt bevarede Tilstand, hvori man har fundet de Konslmonu-

menter, hvormed Murene vare beklædte? Det synes jo uund-

gaaeligt, at baade det nedstyrtende Tag, og den mere langsomt

og efterhaanden nedfaldende Deel af Murene, ovenover Kalksteens-

tavlerne, maatte tilfoie de i disse opboiet udhuggede Figurer bety-

delig Skade. — Men her har Fergusson paa en sindrig Maade viist,

hvorledes netop en Bygningsmaade, som den af ham forudsatte,

har kunnet redde Konstværkerne fra Undergang ved og efter Bran-

den. Denne har nemlig i Hallerne og Salene slet intet Stof, ingen

betydelig Næring kunnet fmde; med Undtagelse af de smekkrc

Træ -Soiler, der bare Bielkeværket og Palladsets hele Over-

bygning. I denne har Ilden forst og især grebet fat; det

») Dette gielder bl. a. om alle de udgravede Pallads-Ruiner ved Khorsabad. Et

næsten sikkert Beviis paa at de efter en Erobring ere satte i Brand, efterat

være forst udplyndrede, har man deri, at der (som Bolta beretter) ved deres

Udgravning ikke i Gruset er fundet nogen Gienstand, enten af Metal, Leer,

eller nogen anden varig Materie. Anderledes forholder det sig i det mindste

med en Deel af, Nimruds-Iiuinerne, hvor mange og forskiellige Slags Oldsager

(bl. a. de ovenfor nævnte mærkværdige Elfcnbeensarbeider) efterhaanden

findes i Gruset.
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lette Træværk, tilligemed de store Forhæng og Tæpper 1-), har

givet den en oieblikkelig opblussende Næring, og snart bragt det

dertil, at med de hastig giennembrændte Piller, (saavel de hoie,

der naaede fra Gulvet, som de lave ovenpaa Murene), maatte

Loftet og Overbygningen styrte ned, og med sin Masse af Leer

og halvbrændt Tommer i el Nu fylde en stor Deel af det aabne

Rum imellem Murene t
'
!

), hvorved disses underste, med plastiske

Arbeider prydede Deel, saa meget snarere kunde faae et bcskier-

mende Dække. Dette maatte ogsaa snart, ved den eflerhaanden ned-

styrtende Overdeel af de ubedækkede, af soltorrede, ubrændte og

derfor snart hensmuldrende Tegl opfoiie Mure, og ved tilskyllet Jord

og Gruus i del tropiske Climas Regntid forhoies ; indtil del saa-

lcdes voxende Jordlag giennem halvtredie tusinde Aar har naaet

den Hoide, hvori man nu fandt det over Ruinerne 11
).

En anden viglig og væsentlig Omstændighed ved de hidtil

iværksatte Udgravninger og Opdagelser af assyriske Bygninger og

Monumenter, som her endnu med nogle Ord maa berores, er den

store og i Oine faldende Forskiel i Stiil og Udforelse imellem Mo-

numenterne i Khorsabad og Koyunshik, (Ninive) og i det nord-

vestlige Pallads i Nimruds -Ruinerne. Om Koyunshik, hvis Ud-

gravning for nærværende Tid er en Hovedgienstand for Layards

anden assyriske Reise , bor enhver Mening eller Hypolhese ud-

sætles, indtil Resultaterne af den utrættelige Opdagers nye Fore-

tagende ligge klart for Dagen: og det kan være nok at'bemærke,

hvad man allerede veed af Layards forelobige korte Beretninger

r-') Pet er vel ikke usandsynligt, at adskillige af de store Haller eller Gallerier,

der findes i de assyriske Ruiner, have været afdcclte i flere mindre Rum, enten

ved Skillerum af Bræder, eller ved ophængte Forhæng.

,3
) ,,If the sculptures had remained uncovercd after the fire, it is more than

probable, that t!iey would have shovvn traces of human, as well asofelemen-

tal violence. The falling Roof, with its halfburnt timbers and rub-

bish, would, as ncarly as may be, have filled the moms up to the hcight of

the top of the sculptures ; of course higher nearer the icalls, than in the centre.

Succeeding rainy seasons would consolidatc this, and also bring down the

uppcr portions of the now exposed walls." &c. Fergusson. 307. 308.

14) Rotta fandt dog, efter Sigende, ikke over 6 til 8AIcn („trois å qualre metres")

Jord over de bevarede Rasreliefs, og paa et Sted fandt man, i Landsbyen

Khorsabad, den overstc Top af Huen paa et Par af de hoicstc Tyre i Rui-

nerne at stikke frem af Jorden. (ISotta monuments de Ninive. p. 74.)
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i Breve: at Dimensionerne i disse colossale Ruiner i det mindste

ere 4 Gange saa store, som de ved Khorsabad udgravede Pallads-

ruiner. Voldstedet, eller den ophoiede Grundvold for Palladset

ved Koyunshik, skal nemlig have en Omkreds af henvcd 7800 Fod;

en af de senest her udgravede Haller eller Palladsgaarde har

en Længde af 180—200 Fod, til 45 Fods Brede, og er saa-

ledes meer end dobbelt saa stor som nogen Sal i Khorsabad-

Palladset. — Med Hensyn til hiint nordvestlige Pallads, da behover

man, efter Fergussons Mening, at gaae i det mindste hen ved 800

Aar længere tilbage i Tiden, end ved Ruinerne i Khorsabad , for

at bestemme den hoiere Alder, som med Rimelighed kan tillægges

det nordvestlige Pallads, i Sammenligning med de nyere Construc-

lioner, baade i Nimrud og i Khorsabad. Som Vidnesbyrd om denne

hoiere Alder fremhæver Fergusson i Særdeleshed den forskiellige

Stiil i Konsten, de mere omhyggeligt bearbejdede Figurer i hiint

Pallads, naar de holdes ved Siden af Konstværkernc fra en sil-

digere Periode i Khorsabad og Koyunshik. Saaledes er der f. Ex.

ogsaa en meget stor og i Oine faldende Forskiel paa Kongens

Dragt, Formen af hans Harnisk og Stridsvogn, af Thronen og an-

dre Gienstande, som forekomme i de ældre Basreliefs; ligesom

Folket, Krigerne, Fienden som bekæmpes og overvindes, synes at

være af hcelt andre Stammer, end dem, hvis Billeder forestilles

paa Tavlerne, der fandtes i Khorsabads Ruiner. Ligeledes er

Skikkelsen af de store Tyr- Centaurer, eller vingede Oxer med

Menneskehoveder, som man har opgravet i Nimrud-Palladset, be-

tydeligt forskiellig; og den her fundne vingede Love er eiendom-

melig for dette Pallads, og hidtil ikke andensteds opdaget. En-

delig kan det endnu tilfoies, at det var her, hvor Layard allerede

under sine forste Udgravninger i Nimrud, hvor han dog maatte

efterlade saa meget af det imellem Murene værende, med Jord og

Gruus opfyldte Rum uopgravet, giorde saa mange og vigtige Fund,

baade af de forhen omtalte Elfenbeenssager, Brudstykker afHielme,

Vaaben og andre Oldsager, hvoraf intet Spor var fundet i Khor-

sabads Ruiner.

Det er saaledes oiensynligt, at man forst ved Sammenlig-

ninger imellem de forskiellige Palladser og deres plastiske Billed-
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værker, vil komme til en mere klar og rigtig Forestilling om

Assyrernes Konst, og dens Forhold til Egypternes (maaskec

tidligere) og til Persernes sildigere. En sammenlignende Betragt-

ning og Undersøgelse af de foromtalte Hoved-Ruiner (Khorsabad,

Nimritd, og det endnu mindst bekiendte Koyunshik) er ligeledes

nodvendig, for at oplyse den eiendommelige assyiiske l'allads-

Arehitektur og fremstille dens Theorie, og dens historiske Forhold.

Fergusson har saaledes ikke aliene paa den heldigste Maade for-

klaret saa mange egne og besynderlige Omstændigheder i disse

Bygningers Anlæg og Indretning (hvoraf endeel ovenfor er om-

talt;) men han har tillige med sit ovede og klare Blik udviklet

den assyriske Architekturs særegne Stiil og Charakteer, og har viist,

hvorledes det er i den, vi maae soge de ældste, oprindelige Ele-

menter til alle semitiske Nationers Bygningsskik og Konst, saaledes

som den i Tidernes Folge cfterhaanden er forplantet til Perserne,

Syrerne, Israelitcrne, Araberne, og fra disse igien til Islamismens

Bekiendere, eller de mohammedanske Folkefærd i Asien, Afrika,

og lilsidst i Spanien ,5
). — Til de mest i Oine faldende og usæd-

vanlige af hine Egenheder ved de assyriske Palladser horer uneg-

telig Murenes uhyre, næsten utrolige Tykkelse (fra 12, 16 indtil

20—22 Fod) til en forholdsviis ganske ubetydelig Hoide; men

ogsaa denne Omstændighed forklarer sig selv, som vi ovenfor have

sect, ved Fergussons Theorie. Disse let opforte Mure vare indrettede

til Beboelse ovenpaa deres Flade, der dannede Gulvet til den ovre

Vaaning, hvis lave Træsoiler bare dens let byggede, flade Tag,

hvilket, med sit Brystværn og sin fra Midten til Siderne heldende

Flade, baade var indrettet til der at kunne nyde Aftenens Svale

og til at give Regnvandet Aflob. Murenes enorme Tykkelse gav

saaledes ogsaa Palladsets Portaabninger og Portgange en ligesaa

,5
) At den mauriske Architekturs flade Tage, den i Rummel udbredte Bygnings-

maade, med kun enkelte Stokværk, og de i l'alladserne indslullcde Gaarde,

der omgives af Sale og mindre Værelser (som man bl. a. finder i Alhambra)

have deres ældste Typus i den assyiiske Arehitcktiir — er vel oiensynligt.

Skulde man ikke ogsaa kunne soge Oprindelsen, eller det tidlidste Element

til Maurernes særegne Kuppelbygning, snarest i Assyrernes og Persernes Talar,

eller den over det flade Tag oploftede Overbygning — ligesom et Slags kalv-

aabent Lysthuus oven paa Taget?
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usædvanlig Dybde; men denne kan paa en naturlig Maade for-

klare, hvorfor man hos Assyrerne netop har valgt Portaabningen

til i sammes Sidevægge at anbringe de slorste og prægtigste

Sculplurarbeider, de mest colossale Figurer af vingede Tyre, Lo-

ver eller assyriske Sphinxer. Heri finder man den Forandring i

Persepolis, at siddende Love- Sphinxer der kun ere anbragte uden-

for Hoved-Indgangen; men Portgangens Sidevægge har man der-

imod i Persepolis prydet med Basreliefs, der forestille Perserkongen,

enten i hoilidelig Procession, eller siddende paa Thronen, o. s. v.

Vi kunne ikke videre forfolge den forskiellige Charakleer, som

Bygningskonst og Sculptur have laget i deres Overgang fra den

assyriske Stiil til den persiske; men maa noies med at fremhæve

den ene Hovedbemærkning af Fergusson, at ligesom Sculpturens

Konst, der indtog en saa betydelig Plads i Assyrernes Bygnings-

ornamenter, gik tilbage og blev langt mindre betydende hos Perserne:

saaledes har den egentlige Architektur i omvendt Forhold grad-

viis hævet sig i Storhed og Betydenhed under Overgangen fra

Assyrerne til deres persiske Overvindere og Erobrere; indtil

denne Konst i Xerxes' Kongehalle, med dens Skov af majestætiske

Steen -Soiler, frembragte et af de mest sublime og storartede

Bygningsværker, som Verden har seet — det hoieste og herligste

i det mindste, „som Asien nogensinde allene ved egne Kræfter,

ved egen Konst, har frembragt." (Fergusson, p. 363). Hvad

Assyrernes egen Bygningskonst angaaer, da betragter denne For-

fatter det som aldeles utvivlsomt og afgiort, at i de mindst 8

Aarhundreder, som ere forlobne imellem Opforeisen af det nord-

vestlige Nintruds-Pallads og Palladsel i Khorsabad , har en be-

tydelig Synken eller Forringelse i den assyriske Konst faaet Ind-

pas. Der er ikke allene en langt hoiere Grad af Fuldendelse,

Elegants og Værdighed i de Værker, som tilhore den ældre Konst-

periode i hiint Nimrudspallads; men baade menneskelige og Dyr-

figurer ere i Tegningen mere correcte i de ældre Værker i Nimrud,

end i dem, man har fundet i Khorsabad. Delte, tilfoier Fergusson,

kan ikke undre os; „thi gaae vi alter 800 Aar længere ned i

Tiden til vi naae Persepolis, da finde vi Sculplurarbeider, der

slaae ligesaa meget under dem fra Khorsabad, som disse ere



H3

ringere end Konslværkerne fra Nimrud." Vil man endog ligne de

sidsle med Arbeiderne i Persepolis, da. mener F. , vil Afstanden

ikke være mindre, end den kan være imellem Sculpturerne fra

Parlhenon , og en romersk Triumphbue (pag. 3G4.) Derimod

staaer Architekturen i Persepolis (uden engang at tale om dens

herlige Marmorsoiler med en Hoide af 60—65 FodJ i den Grad hoiere,

baade i Konst og i colossal Storhed, at blot den ene Xerxes'

Halle har under sit Tag dækket et storre Rum end hele det nord-

vestlige Slot i Nimrud; uberegnet endog den store Palladsgaard.

Det staaer endnu tilbage at meddele noget om det Stand-

punkt, som man hidtil har opnaaet i de assyriske Mindeskrifters

Læsning, og hvorvidt man altsaa, ved Hielp af den, er kommet i

at bestemme, hvilket Folk og hvilken Tidsalder de udgravede Pal-

ladsruiner tilhore; og navnligen, om de alle, eller hvilke af dem,

i Fortiden have udgiort Assyriens allerede for 2400 Aar siden

odelagte Hovedstad, Ninive. Det er bekiendt, at Major H. C.

Rawlinsons beromte Fortolkninger af de store persiske Minde-

skrifter i tre asiatiske Sprog over Darios Hystaspis (ved Bisutun

og Naksh i-Rustam) have været af ikke ringere archæologisk Vig-

tighed for Persiens Vedkommende, end Steenskriften fra Rosette

til Fortolkning af Egypternes forskiellige Skriftarter. Ved Hielp

af disse i hoi Grad interessante persiske Monumenter, og understotiet

ved Læsningen af de ovrige faa hidtil bekiendte persiske Inscrip-

tioner af lignende Art, fra Achæmenidernes Periode, har man ei

allene kunnet opnaae storre Sikkerhed i Læsningen af Kileskrift i

Almindelighed; men man kom allerede derved til Kundskab om

Brugen af en særegen Art af dette Slags Skrifttegn for det gamle

assyriske eller babyloniske Sprog. Grundvolden til denne vigtige

Berigelse af den asiatiske Palæographie lagdes derved, at Rawlinson

i de achæmeniske Indskrifter opdagede over 80 egne Navne, og

ved dem ikke allene kunde ledes lil Kundskab om Skrivemaaden

af disse Navne i den assyriske Text, men tillige om Brugen og

Lydbetegnelsen af omtrent 100 tilsvarende assyriske Elementer i
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Kileskriften. Det synes ogsaa allerede afgiort ved Ravvlinsons

Studium og Oplysning af disse ærværdige historiske Monumenter, at

Assyrernes, eller (som Ravvlinson sædvanlig benævner det) det

babyloniske Sprog, endskiondt det hverken er Hebraisk, Chaldæisk,

eller Syrisk, dog har saa mange Analogier med disse Sprog, at

det maa regnes til den semitiske Stamme, hvorved saaledes allerede

dets væsentlige Forskiellighed er afgiort fra de to Sprogarter (Zond

eller Gammel-Persisk, og Medisk , eller rettere Gammel-TatariskJ

i hvilke de to andre ligelydende Texter i de achæmcniske Minde-

skrifter ere affattede. Men uheldigviis lærte disse Opdagelser og-

saa, at den assyrisk-babyloniske Kileskrifter afsaadan Beskaffenhed,

at den vel, ligesom den persiske, er af phonetisk, eller lydbetegnende

Natur; men at den dog ikke har faste individuelle Tegn for hver

enkelt Bogstav- eller Stavelse- Lyd. Den har et betydeligt Antal

forskielligc, anderledes sammensatte Tegn af Kileskriften, der

kunne anvendes, og ofte sættes i Stedet for hinanden. Med andre

Ord, den assyriske Skrift har havt flere Tegn for de samme Lyd-

Elementer i Sproget; den bruger ogsaa stundom det samme Skrift-

tegn til at udtrykke forskiellige Bogstaver, eller undertiden Stavelser;

den har stundom ideographiske Tegn, og Forkortninger, i Stedet

for de phonetiske; stundom forekomme ogsaa virkelige Synonymer i

Ordenes Brug; grammatiske Suffixer og Affixer benyttes, eller ude-

lades; og Dialect-Egenheder ere ikke uden Indflydelse paa Skrifttegns

Anvendelse. Den storste Vanskelighed af alle disse maa dog frem-

staae ved en jævnlig Omvexling af Tegnskrift og Lydskrift, af Sta-

vclsetegn og Bogstavtegn , og ved Brugen af det selvsamme Tegn

underliden i alle disse forskiellige Betydninger.

Dette er saaledes Resultaterne af de sildigste Oplysninger,

Rawlinson har meddeelt om sine assyriske Skrift- og Sprog-

forskninger; og hvad Skrifttegnene nngaaer, da stemmer den lærde

Englænder ogsaa overeens med Botta, som et Par Aar tidligere

udgav en Afhandling „over den assyriske og persiske Kileskrift".

Bolla vil deri bl. a. have lagt for Dagen: 1. at visse assyriske

Skrifttegn kunne omvexle med hverandre, uden Forskiel i Betyd-

ning. 2. At der ikke findes nogen væsentlig Forskiellighed imel-

lem Skrifttegnene i de assyriske Inscriptioner i Van, i Persrpolis,
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og i Khorsabad. 3. At Sproget, hvori de assyriske Indskrifter

paa alle tre Steder ere affattede, efter al Sandsynlighed er det

samme; efterdi Pronomina, Artikler og grammatiske Tegn (les signes

grammaticaux) ikke ere forskiellige 10
). — Deler neppe mueligt for

den, som er ganske uindviet i Jlaaden, hvorpaa man efterhaanden har

ledet sig frem i Oplosningen og Fortolkningen ni Egypternes forskiel-

ligd Skrifter, at begribe, hvorledes der alt har kunnet giores saa bety-

delige Fremskridt i Kileskrifternes Læsning; thi ei allene har Rawlin-

son, som nylig bemærkedes, kunnet fortolke de to lange Indskrifter (i

det Persiske) over Darius; men han har været i Stand til, foruden de

hundrede assyriskelegn, som han tilsidst bragte frem, ved at sammen-

holde dem med de tilsvarende Ord i den persiske Text, ved andre

sildigere kritiske Undersogelser og Sammenligninger af assyriske

Indskrifter, at tilfoie omtrent halvtredsindstyve nye: „og til dette

Bekiendtskab (siger han) med den phonetiske Betydning af omtrent

i50 Tegn, indskrænker sig min nærværende Kundskab om de ba-

byloniske og assyriske Alfabeter." Ligesom Rawlinson overhove-

det erklærer sig for overbeviist om, at Kileskriftens Oprindelse

maa soges i Assyrien, saaledes antager han. at det hele assyriske

Skriflsystem har havt sit Udspring fra det Egyptiske; uden at han

vil afgiore , om Kileskriften er opkommen for eller efter Over-

gangen fra Billedskriften eller Hieroglypherne til Egypternes hie-

raliske eller demotiske Skrift; skiondt det sidste dog vel er rime-

ligst, hvad ogsaa R. synes at mene. Jeg vil her endnu tilfoie

den korte Charakteristik, han ved samme Leilighed giver over

Assyrernes Kileskrift: „Alphabetet er deels ideographisk, dcels

l(i
) Memoire sur l'écriture cuneiformc, par M. Bolta. Paris 1848. 197 p. 8vo.

(pag. 4. 5.) Han meddeler og giennemgaaer ' dette Skrift i Alt 125 Grupper

af ligegieldende assyriske Skrifttegn (charactércs homnphones) ; og meddeler

tilsidst sin Mening om Anledning os Aarsager til denne Beskaffenhed ved den

assyriske Kileskrift, p. 166—171; efterat han p. 166 tydeligt har fremsat det

let fattelige Forhold i den Henseende imellem Hieroglyphernc og de assyriske

Skrifttegn: („11 n'y a rien de. commun entre les homophones égyptiens & les

equivalents assyriens; le principe de ces deux écritures est évidemment dif-

férent; un charactérc hiéroglyphique représenle un objet, dont le nom dans

la langue égyptienne commence par la lettre que ce caractérc å représenle,

qnand il est employé phonétiqneinent ; dans récriture assyrienne les signes

ne reprcsentent pas des objels." 4c. p. 166.)
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„phonetisk; og Tegnene ere atter i nogle Tilfælde Slavelsetegn, i

„andre betegne de en enkelt Bogstavlyd. Hvor et Tegn udtrykker en

„Stavelse, gisser jeg, at Stavelsen har været det eiendommelige

y-Qspecific) Navn paa den Gienstand, som Tegnet forudsættes at

„skulle forestille; hvorimod i Tilfælde, hvor Tegnet har en alpha-

„betisk Betydning, denne synes at have den i Benævnelsen paa

„den vedkommende Gienstand herskende Lyd. Paa denne Maadc

„mener jeg, vi allene blive i Stand til at forklare det anomale

„eller uregelmæssige Forhold ved mange assyriske Skrifttegn, hvilke

„underliden phonetisk betegne en fuldstændig Stavelse; og paa

„andre Steder kun eet af de Lyd-Elementer, hvoraf Stavelsen be-

„staaer. Man kan ingenlunde paastaae, at den phonetiske Deel af

„Alphabetet er heelt igiennem en Stavelseskrift; eller at ethvert

„Lydtegn forestiller en fuldstændig Articulation , og allid den

„samme. Vi maae indromme, at der gives en betydelig Deel Sta-

„velsetegn (an extensive syllabarium) ; men det er ikke mindre

„vist, at mange Charakterer kunne allene forklares som enkelte

»Consonanter. Disse Charakterer kunne vel i Almindelighed ad-

skilles i saadanne, der begynde, og de, som ende et Ord (initial

„and terminal)-, eller den Vocallyd, som maa ledsage dem, gaaer

„i nogle Tilfælde foran en Classe af bemeldte Bogstavtegn, og i

„andre folger den efter samme; men i endeel Tilfælde anvendes

„den samme Charakteer i Kileskriften, baade til at begynde og

„slutte en Stavelselyd (articulation); og Skriftens hele phonetiske

„Structur er i en saa raa og elementår Tilstand, at man næslen

„maa mislvivle om at kunne bringe den i et bestemt og regelret

„System. Men en endnu mere afskrækkende Vanskelighed, ja saa

„stor, at jeg kun kan tænke mig en fiern Muelighed til at overvinde

„den, er, at visse assyriske Skrifttegn udtrykke to Lyd, som til

„den Grad ere forskiellige, at de hverken kunne bringes i beslægtet

„Forhold til hinanden; ei heller, naar det endog antages, at Tegnet

„oprindelig belyder en Stavelse, som ved given Leilighed kunde

„sammentrænges til dens herskende Lydelement, vil da den anden

„Betydning af Tegnet findes indeholdt i den fuldstændige og

„oprindelige Stavelselyd. (»nor — will the other power be
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„found to enter at all in the full and original arlicula-

tion/
,

)
1'0.

Major Rawlinson har ikke ladet sig afskrække ved Vanskelig-

heder, som undertiden i det assyriske Alphabet endog synes at over-

gaae dem, mod hvilke man har at kæmpe i det egyptiske; ved hvilket

man i det mindste har en betydelig Hielp i at kunne anvende

koptiske Ord til at bestemme Meningen af en stor Deel gamle

hieroglyphiske eller demotiske Skrifttegn. Han dolger, som vi

have seet, ingen af de Hindringer, som her blive at overvinde,

selv for den, der allerede har vundet Indsigt og Oveise i at læse

de persiske Indskrifter; og han taler med stor Beskedenhed om

de Fremskridt paa den tornefulde Vei, han hidtil har kunnet giore

i Fortolkningen af assyriske Kileskrifter. Et halvt Aarhundrede

er allerede forlobet, siden Rosetta- Stenen blev opdaget, og ved

den ]\6glen funden til Fortolkningen af en Deel hieroglyphiske

Figurer („a partial key to the hieroglyphics"'); og dog har dette

Studium, som en egen Deel af Sprogforskningen, „neppe giennem-

gaaet sit forsle forberedende Stadium af Udviklingen." Hvorledes

vilde man da kunne vente sig, at i et Sprog, som det assyriske,

efter Rawlinsons Mening „langt vanskeligere, end det egyptiske",

og med ingen Hielp, som den, man for Egypternes Mylhologie og

Kongerækker, kan have af Plutarch, Manetho og Eratosthenes,

skulde to eller tre Individer kunne udrette meer i et Par Aar, end

hele Europa har kunnet tilveiebringe i et halvt Aarhundrede? —
Den lærde engelske Orientalist har imidlertid giort noiaglig Rede

for, hvorvidt han paa den Tid (Februar 1850) var naaet i Ord-

kundskab (omtrent 200 assyriske Ord kiendte han med fuld Vished

i Betydningen, og nogenlunde (approximalely) i deres Lyd); lige-

som i at kiende Sprogets grammatiske Organisme, og dets Slægt-

skab eller Stilling til de nyere semitiske Sprogarter, blandt hvilke

Rawlinson vil henregne det — omtrent vel i et saadant Forhold, som

det, hvori Zend og Sanskrit staaer til andre Japetiske Sprog-

classer. Foruden de grammaticalske Antydninger, han har med-

n
) H. C. Rawlinson on the Inscriptions of Assyria and Babylonia. Jouni. of llie

Roy. Asiatic Socicty.. Vol. XII. (1850.) p. 404. 405.
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deelt, og som han selv anseer for tilstrækkelige til at vise de

stedfindende Analogier imellem det gamle assyrisk- babyloniske

Sprog paa den ene Side, og det Hebraiske, Chaldceiske og Cop-

tiske paa den anden: har han desuden bestyrket dette Sprog-

slægtskab ved endeel Exempler af Ordforraadet, hvorved Liigheden

med de semititiske Sprog maa komme endnu mere tilsyne; og

hvorved han betragter det som afgiort: at næsten alle assyriske

Rod-Ord i deres Grund-Element, eller i Consonantlyden, kim have

en tvefoldig Bogstavlyd („the roots are almost universally bili-

teral").

Imod Rawlinsons Fortolkninger over de assyriske Inscriptioner

(saavidt disse findes paa gammel-persiske eller achæmeniske Mo-

numenter), og imod hans linguistiske Resultater, har der næsten

samtidigen reist sig en Modstander i Tydskland , Hr. M. A. Stem,

som, efterat han (som han beretter) i Sommeren 1849 havde begyndt

sine Studier af den assyrisk-babyloniske Kileskrift, antager, at det

allerede i October Maaned varj lykkedes ham saaledes, at han havde

fortolket den assyriske Text i samtlige ham bekiendle eller til-

gængelige (15) achåmeniske Indskrifter, hvilke han derefter i Junii

Maaned 1850 har ladet trykke, efter sin Læsning, med Oversæt-

telser, grammatisk-kritiske Bemærkninger, et Glossarium, og en

Tavle med Aftegninger af 58 Lydtegn med deres Homophoner, i

den assyriske Kileskrift. Stem har paa den Tid allene kiendt

Rawlinsons Forskninger og Resultater af en Beretning i et engelsk

Tidsskrift (Athenæum) om de af ham i det Asiatiske Selskab 19.

Jan. og 16. Febr. 1850 oplæste Afhandlinger, der selv kun skulde

være Forelobere for et storre Værk, hvorpaa han i flere Aar har

arbeidet 19
). Imidlertid har den tydske Forf. fundet sig opfordret

til, saa hastigt som mueligt at fremtræde med sin bestemte Mod-

sigelse af Rawlinsons, Sætninger og Resultater „netop i de væsent-

ligste Elementer" af den assyrisk -achæmeniske Kileskrift. Stem

,8
) „Die drille Galtung der achamcnischcn Kcilinschriftcn, erlåutert von M. A.

Slern." GOllingen. 1850. 236 S. 8.

19
) „The memoir, which I liavc for many years been preparrng for publication;

and which will bc printed in the Socicly's Journal." Asiat. Journ. Vol. XII.

p. 416.
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paastaaer saaledes : det assyriske Alphabet er ikke deels ideo-

graphisk, deels phonetisk; det er tværtimod reent phonetisk og

indeholder aldeles ingen ideographiske Tegn; han henegter der-

for ogsaa aldeles de utvivlsomme Spor til egyptisk Oprindelse,

som R. vil have fundet; „hvis man ikke overhovedet vil fore alle

semitiske Alphabeters Oprindelse tilbage til Egypten." (Fort. p. VI.)

Ligeledes benegter denne tydske Forfatter, at den phonetiske, eller

lydbetegnende Deel afAlphabetet deels skulde være Slavelseskrift,

(syllabisk) deels Bogslavskrift (literal); og antager det modsatte:

at Assyrernes Alphabet kun beslaaer af enkelte Consonanter og

Vocaler, og aldeles ingen Stavelsetegn indeholder. Heller ikke vil

Stem vide af, at det samme Tegn kan have to reent forskiellige

Betydninger („zwei ganz verschiedene alphabetische Werthe.") „I

alle Indskrifter, som jeg kan læse", forsikkrer hun, „forekommer

ikke et eneste saadant Exempel; og jeg tager ikke i Betænkning

at paastaae: at aldrig har eet og samme Skrifttegn forskiellig Gyl-

dighed; men beholder uforandret sin bestemte Betydning." En-

delig modsiger han endnu ligesaa bestemt en viglig og „dybt ind-

gribende" Sætning hos Rawlinson, vedkommende Sprogets Struclur

;

nemlig, at der næsten ingen trefoldige („triliteralen") Rodder

gives i det babylonisk-assyriske Sprog; og at samme derfor endnu

er „i en mere primitiv Tilstand, end alle ovrige bekiendte semi-

tiske Dialecter." Stem paastaaer, at delle Sprog, i de achæme-

niske Inscriptioner, i enhver Henseende staaer de bekiendte og

uddannede semitiske Dialecter aldeles nær; og i de af ham be-

handlede faa Indskrifter, hvori forekommer SO til 90 Rodder,

finder han 12 afgiort triliterale. — Men delte er folgelig knap

\ af hele Antallet; og saaledes see vi dog ikke, at Stems abso-

lule og stærke Benegtelse i delte Tilfælde har en meget fast Fod

at staae paa. — Andre maa skille i denne Trætte; men ligesom

det ikke kan andet end vække betydelig Forundring, at Stern ikke

engang har oppebiet Trykningen af Rawlinsons oplæste Afhand-

linger, men bedomt og modsagt en Deel af deres Indhold blot

efter en Anmeldelse i et literair t Blad; og at han derfor heller ikke

med et Ord berorer Rawlinsons Læsning og Oversættelse af den

lange Obelisk -Inscriplion, m. m. : saaledes er det næsten ligesaa
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besynderligt, at han heller ikke nogensleds omtaler Botta's oven-

anforle tidligere Afhandling om den assyriske Kileskrift. Her

finder man dog, (p. 169, 70) at det bl. a. angives, som en af

Grundene til den hyppige Omskiftning af Bogstavtegnene, „at den

har været Stavelsekrift (syllabique)
?

for saa vidt i det mindste,

som hver Consonant har været udtrykt ved et forskiclligt Tegn, i

Folge af hvilken Vocal, der foiedes til den; saaledes f. Ex. at der

var eet Tegn for b, et andet for ba, for bi." o. s. v.

Vi maae saaledes kun endnu engang vende tilbage til Raw-

linson, for med nogle Ord at omtale den sidste Deel af de oftere

anfbrte Meddelelser, (i As. Journ. Vol. XII.), hvori han — for saa

vidt man vil tillægge den lærde Archæolog, der har indviet mange

Aar af sit Liv til fortsatte Studier og Forskninger i denne Retning,

nogen Troværdighed — har givet vigtige og afgiorende Beviser

for, at Kileskrifterne paa de assyriske Monumenter indeholde vir-

kelige historiske Data, og at vi tor vente os i dem at finde Op-

lysninger, baade om Kongerne, som have opfort de i Ruinerne

udgravede Palladser, og om disse Kongers Erobringer og andre

Bedrifter. Da Hensigten her ei kan være, at give et fuldstændigt

Udtog af bemeldte Meddelelser, noies vi med at anfore de vig-

tigste Resultater af Rawlinsons Meninger og Oplysninger, i en

Korthed, som aliene udtrykker det væsentligste Indhold.

1. Ruinen Mmrud kan vel have hort til „den Gruppe af

Stæder , som i Propheten Jonas' Tid, var bekiendt under Fælles-

navnet Ninive"; men har selv ingen egentlig Fordring paa dette

Navn. Dens Benævnelse, der forekommer i Stedets Inscriptioner,

er i sin Læsning tvivlsom. Det kan snarest enten være Levekh,

eller Halukh, der kunde være det Calah, der forekommer i Ge-

nesis, og Halah i Kongernes Bog.

2. Det virkelige og oprindelige Ninive, som oftere „omtales

i Inscriptioncrne", tor vel snarest antages at have ligget der,

hvor man nu seer den colossale Jordhoi, lige overfor Mosul,

paa hvis Top findes Prophelen Jonas' foregivne Gravsted. Rui-

nerne, der nu benævnes Koyunshik, (for hvilke et eget, op-

rindeligt Navn hidtil ei med Vished er fundet) bor da rettest

betragtes som en stor Forstad til Hovedstaden selv, og er efter
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al Formodning det af Xenophon saakaldté Mespila. Khorsabad

(„som man nu undertiden (siden Bottas Opdagelser) kalder det

franske Ninive") har vel ligeledes bort umiddelbart under Ni-

nive (?)"°) og havt sit eget Navn efter Kongen, der byggede delte

Pallads; men Navnet (maaskee Sargori) har hidtil ei med Vished

kunnet læses.

3. Saavidt man, ved at sammenholde enkelte Data i de

hidtil opdagede og læste assyriske Indskrifter, kan komme til

Vished, eller dog til en hoi Grad af Sandsynlighed, maa de

Kileskrifter, der ere fundne i det nordvestlige Nimruds Pallads,

antages for de ældste; og disse tilhore en Konge, hvis Navn

Rawlinson læser Assar-adan-pal , og som han antager for den

gamle, heroiske og krigerske! Sardanapal, som Grækeren Cal-

lislhenes omtaler, og hvis colossale Gravminder, udenfor Porten

til Assyriens Hovedstad, en anden gammel Græker, Amyntas Chos

Atlienæus) omtaler. Rimeligviis indeholder den store Jordhoi eller

Pyramide ved Nimrud, som Layard paa sin anden assyriske Op-

dagelsesrejse vilde stræbe at faae udgravet og undersogt, Rui-

nerne af dette Monument.

4. I bemeldte Indskrifter forekommer oftere Navnene paa

flere, (i det mindste 3) „Konger af Assyrien", ældre end Sar-

danapal, og nævnte som hans Forfædre; men hverken tor Raw-

linson med fuld Bestemthed angive Læsningen eller Lyden af

disse Navne; ei heller indeholde Indskrifterne meer om disse

Konger, end de blotte Navne. Om Sardanapal selv inde-

holder derimod en Indskrift fra det nordvestlige Pallads, der

gienlages over hundrede Gange, Navnene paa mange Landskaber

og Folkefærd, som paa den Tid vare skatskyldige til Assyriens

Konge. Andre og senere Indskrifter fra Sardanapals Tid nævne

hans Krigstog til Syrien, og de phæniciske Hovedstæder ved Ky-

sten, som han bragte under sit Herredomme.

5. Den langt udforligere historiske Indskrift paa den ovenfor

omtalte Obelisk, funden i Central- Palladset i Nimruds- Ruinerne,

vedkommer Sardanapals Son {Ternen-Bar II.), Opbygger af dette

Pallads, og indeholder, Aar for Aar, et Slags Annaler over hans

'-') „This City, although an immediate dependcncy of Ninivch." I. c. p. 419.
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Krige og Erobringer, i 31 Aar af denne Konges Regiering,

om hvilke (ligesom i de achæmeniske Indskrifter) der beredes

i hans eget Navn, eller i forste Person. Figurerne derimod,

som i 5 Rader strække sig omkring Stenen, ovenover den

lange historiske Inscription, foreslille Ydelsen af Tribut fra

fem forskiellige skatskyldige Fyrster og Nationer, hvis Navne

(hvoriblandt Misr, som R. antager for Egypten) angives i kortere

Indskrifter (Epigraphs), der ere] indgravne i Obelisken ovenover

Figurerne. Disse forestille dog langtfra ikke alle Gienstande af

Tributen, der opregnes i vedkommende Indskrifter; og heller ikke

har R. opnaaet nogen Vished i at kunne læse eller fortolke den

storste Deel af samme. Guld, Solv, Perler, Ædelstene, Ibenholt

og Elfenbeen , tilligemed Hesle og Kameler, ere de Ord, som

han antager med Sikkerhed at have læst.

Yi kunne blot til det Ovenanforte tilfoie, at Rawlinson i de

sidst omtalte Indskrifter fra Cenlralpalladset i Nimrud, der tilhore

det ældste her forekommende assyriske Dynastie (nemlig Assar-

Addan-Pals, eller Sardanapals Slægt), endnu vil have fundet

Navnene paa en Son og Sonneson af Ternen-Bar II. ; men at med

den sidste (hvis Navn kan læses Hevenk, og er det samme, som

tillægges Sardanapals Farfader) afbrydes denne gammel -assyriske

Kongerække. Et Mellemrum har fundet Sted imellem den, og det

sildigere Dynastie, som Opforeisen af Palladset ved Khorsabad

tilhorer; men om Længden af dette Tidsrum finder en Uliighed

Sted imellem Layards og Ratclinsons Meninger. Den forste gaaer

saa vidt, at han antager en fuldstændig Revolution i Staten, det

gamle Dynasties Omstyrtning, og Assyriens Erobring ved et frem-

medt Folk med andre Guder, eller en forskiellig Religion. Heri

er Rawlinson slet ikke enig; efter ham er bl. a. Sproget i In-

scriptionerne fra Nimrud og Khorsabad aldeles identisk; de samme

Guder dyrkedes af det nye og det gamle Dynastie; kun Astheroth's

eller Aslhera's Navn forekommer hyppigen som ganske nyt i

Khorsabad - Inscriptionerne, men slet ikke i de ældre fra Nimrud.

Man har ogsaa bl. a. fundet Inscriptioner, som beviste, at Kongen

fra Khorsabad har restaureret og beboet del nordvestlige Pallads i

Nimrud. — Da Rawlinson oplæste sine Beretninger i det asiatiske
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Selskab (Februar 1850) var han endnu ikke kommen til Vished og

Enighed med sig selv, om der var tilstrækkelige Grunde til at an-

tage Kongerne fra Khorsabad-Inscriptionerne for at tilhore det

sildigere assyriske Dynastie („the lower dynasty of Assyria") af

hvilket nogle Herskeres Navne forekomme i det gamle Testa-

mente, og i den jodiske Historie under Kongerne i Juda og Israel.

Han har med lige upartisk Noiagtighed anfort de vigtigste Grunde

for og imod denne Hypothese; men han slutter med den Til—

staaelse: at han dog endnu er lilboielig til at sætte den nye as-

syriske Konge fra Khorsabad i det mindste to Aarhundreder læn-

gere frem i Tiden, end de jodiske Konger Hosea og Ezechias.

De ovrige af Rawlinson meddeelte indholdsrige Oplysninger og

Resultater, vedkommende assyriske Konger fra det sildigere Dy-

naslie i Khorsabad, og deres Bedrifter og Erobringer, saaledes som

han indtil den Tid havde opnaaet disse Resultater ved sine Forskninger

i Monumenterne og Inscriptionerne fra Khorsabad, paa de assy-

riske Cylindre med Kileskrift, og andre Monumenter og Oldsager,

der hore til Udbyltet af Layards forsie Reise: maae vi her for-

bigaae. Vi kunne selv ei meer end nævne , at der af en fransk

Lærd (A. de Longperier) er fremsat nogle faa Erindringer an-

gaaende Læsemaaden af enkelte] Navne m. m. hos Rawlinson;

tilligemed en vel ikke ganske ugrundet Bemærkning om det

bnskelige i, at han kunde have udgivet den assyriske Text saavel

af Monumentet over Darius ved Bi-Sutun, hvoraf han er i Besid-

delse, som af Obelisken fra Nimrud, samtidigen med hans For-

tolkning af den sidstes Hovedindhold'- 1
)- — Men man indseer let,

at da den lærde engelske Orientalist kun har givet sine Meddelel-

ser til det asiatiske Selskab Formen af en Forberedelse eller Ind-

ledning til sit slorre, dybere gaaende Værk over de assyriske

Steenskrifter: saa har han til delte forbeholdt Bekiendtgiorelsen af de

to Hoved -Indskrifter, med hvis Text og Fortolkning han hidtil

især har været sysselsat. Vi slutte saaledes med en Erindring,

som i elhvcrt Tilfælde maa finde Anvendelse paa det af ham med-

- 1
) Jfr. Revue aichéologiquc. VII. Année. Oct. 1850, „Antiquitcs assyricnncs",

par A. de Longperier. p. 440—51.
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deelte Hoved-Indhold af den vigtige historiske Indskrift paa Obe-

lisken fra Nimrud. Rawlinson har ikke bekiendtgiort eller oversat

Inscriptionen fuldstændig og ordret. Han har vedgaaet og op-

regnet en Mængde Tilfælde, hvori han selv er uvis om Læsningen

af Navne , og andre Ord , med Hensyn til deres Lyd, deres Form

eller deres grammatiske Endelser, og derved motiverede Betydning.

Maa derved ikke overhovedet opslaae en almindelig Usikkerhed og

begrundet Tvivl om de af ham opstillede historiske Data og chro-

nologiske Beregninger? — Dette er dog ingenlunde nodvendigt.

Det er netop fordi R. ikke tiltroer sig at kunne læse Indskriften

paa Obelisken Ord for Ord, at han ikke saaledes meddeler den i

sin Oversættelse. Han har derimod ingen Vanskelighed fundet ved

at forstaae det meste af Indskriftens væsentlige Indhold ; og af

dette har han meddeelt hvad han, efter sin Overbeviisning , an-

tog at have læst og forstaaet med Vished; hvor denne, i Navne

eller andre Ord, endnu ikke var fuldkommen, der har han ikke

undladt at bemærke sine egne Tvivl.

Det kunde vel ikke være ganske uventet, om Bottas og Layards

Opdagelser, tilligemed Resultaterne for Assyriens Fortidshistorie,

som de selv og andre begrundede paa de fundne Monumenter

(tildeels inden endnu noget Forsog var giort paa at læse eller

fortolke Indskrifterne) vilde vække en eller anden kritisk Tvivl

eller Uvished; saameget mere, som Opdagerne, ja Rawlinson selv,

ikke have dulgt de overordentlige Vanskeligheder, der mode ved

Læsningen og Udtolkningen af den saakaldte 3die Art af den

achæmeniske Kileskrift, eller den assyrisk-babyloniske Steenskrift.

Endskiondt man ogsaa i England vel har yttret nogen Tvivl om

enkelte Punkter i de Resultater med Hensyn til Assyrernes Hi-

storie og Cultur, hvilke Layard har antaget som afgiorte, er der

dog ikke fremstaaet nogen Indsigelse imod den Forudsætning,

hvorfra baade Botta og Layard fra Begyndelsen ere udgaaede:

at de ved Khorsabad, Nimrud og Koyunshik udgravede Ruiner

allene ere assyriske, og mcer eller mindre maa henregnes at have
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udgiort det allerede i Verdens ældste historiske Erindringer ly-

sende, men som et Meteor igien forsvindende Ninive. — Man har

derimod i Fior seet et Slags kritisk Særsyn vise sig i Frankrige.

En der ikke ubekiendt Chemikcr og Archæolog, Dr. Ferd. Hoefer,

Oversætter af Diodorus Siculus, og Forfatter af en Historie af

Chemien, har i 1850, efterat Botlas og Layards Værker vare ud-

komne, men uden at tage Hensyn til Rawlinsons ovenfor ofle

anforte Afhandlinger, begyndt en Række af kritiske, til Academie

des Inscriptions indgivne Afhandlinger, hvori han opkaster Tvivl

imod Identiteten af de opgravne Ruiner og det gamle assyriske

Ninive, hvis fuldstændige Odelæggclse, i Folge mange overeens-

stemmende Yttringer i hellige og profane Boger fra Oldtiden, han

antager for utvivlsom. Uagtet man uden Tvivl snart maa blive

overbeviist om, at Dr. Hoefer meget har forhastet sig i at ville

omstode Slutninger af den franske og den engelske Opdager, som

i det Væsentlige vare grundede paa de fundne Monumenter, lige-

som paa Stedernes geographiske Beliggenhed og paa de til samme

fra umindelige Tider knyttede Traditioner, inden han endnu har

kiendt Rawlinsons allerede betydeligt fremskredne Forskninger og

Bestræbelser for at læse og fortolke de assyriske Kileskrifter:

kunne vi dog ei andet end meddele en Oversigt af Dr. Hoefers

to hidtil udgivne Memoirer (20. Februar og 24. Mai 1850), som

vel maatte overraske ved den Kiækhed, hvormed denne Forfatter

vil omstode den hele Grundvold for de assyriske Opdagelser.

Hans Hoved-Indvendinger ere geographiske, eller hentede fra

Ruinernes Beliggenhed paa den venstre Bred af Floden Tigris,

saaledes uden for Grændsen af det egentlige Mesopotamien, Landet

imellem de to Floder, hvor Ninive, efter hans Mening, nodvendigen

maa antages at have ligget. Clesias har, paa fire eller fem forskiel-

lige Steder, udtrykkeligt nævnet Euphrat som den Flod, ved hvilken

Ninive var anlagt, og hvis Oversvommelse var en Hovedgrund til

Stadens Erobring af Mederne og til Sardanapals Undergang. Dr.

Hoefer glemmer vel heller ikke Stedet hos Herodot, (I. 193) hvor

denne omtaler Tigris, „ved hvilken Flod Ninus' Stad (JSTrog nolic)

var bygget"; men han mener, at dette intet afgior, da Herodot ikke

tilfoier, paa hvilken af Flodens Bredder, den osllige eller vest-
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lige, Staden laae. Derimod mener han, maa Udsagnet om Ninives

Beliggenhed hos Ctesias — hvis lange Ophold som Læge hos Perser-

kongen Artaxerxes Mnemon, hvem han ogsaa fulgte i Krigen,

taler for hans Sagkundskab — bestyrkes ved Xenophons yderst

noiaglige Beskrivelse over de 10,000 Grækers beromte Tilbagetog.

Dette skeete efter Slaget ved Kunaxa, (401 f. Chr.) netop langs

med den venstre eller ostlige Flodbred af Tigris, hvor Xenophon

bl. a. nævner to store, den Tid allerede ode og forladte Stæder,

Larissa og Mespila, som, efter hans Beretning i ældre Tider vare

anlagte og befæstede af Mederne, med stærke Mure af brændte

Stene. Han beskriver ligeledes et stort persisk Slot, liggende paa

en Slette, og omringet af Landsbyer — Alt uden at omtale Ninive

med et Ord-). Delte, mener Hoefer, maatte give Vedkommende

Anledning lil en noiere Undersogelse, om de fundne Ruiner ved Khor-

sabad og Nimrud ikke snarere skulde have tilhort de odelagte mediskc

Stæder hos Xenophon, end det gamle, for halvtredie tusinde Aar siden

nedbrudte og sloifede Ninive. Havde der været saa betydelige

Ruiner af denne assyriske Hovedstad, som de, der nu ere opdagede,

netop i Egne, hvorigiennem den noiaglige historiske Fortæller

forte sine titusinde Græker: da havde han vist ikke kunnet forbi-

gaae dem, eller Ninives Navn, med Taushed. — Hoefer tilfoier

endnu de herhen horende Steder hos Diodor (XVII. 53) hvor

denne græske Historiker beskriver det afgiorende Slag ved Gau-

gamela, i hvilket Alexander den Store overvandt Kong Darius, som

rykkede ud med sin hele Hær fra Babylon, og bevægede sig frem

med Tigris paa sin hoire, og Euphrat, paa sin venstre Floi
;

„thi

han skyndte sig for at ville levere et Slag paa Ninives Sletter,

'-"-') Riller (Erdkunde, IX. 703. XI. 174) vil forklare Xenophons Taushed om Ni-

nive ved de Omstændigheder, under hvilke han paa Tilbagetoget med den

græske Hær drog igicnnem disse Egne, og som maatte give ham andet at

tænke paa. Denne Grund synes i det mindste temmelig svag. Hvis Xenophon

havde hOrt det verdcnsbeiomte Navn nævnes, da han drog igiennem Egnen,

hvorfor skulde han da have glemt det, meer end Stæderne Laiissa og Mes-

pila, hvis Ruiner han beskriver? — Ritter mener selv, (XI. 174) at der ikke

kan være Tvivl om, at Xenophons Mespila maa være de Ruiner, man nu til-

lægger Ninive (Koyunshik). Man maatte da ikke mere have kiendt dette Navn,

da Xenophon giorde sit Tilbagetog; thi Ninns eller Ninive (NinicwdQ kunde

han dog umuligcn giorc til Mespila.
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der vare saa vel skikkede til at udfolde en stor Hærmagt." Herefter

skulde det altsaa synes, at Ninive maalle soges paa den vestlige,

ikke paa den ostlige Side af Tigris. — Mindre betydende ere de

ovrige Steder hos de græske og romerske Classikere (Slrabo, Am-

mian, Plinius, Lucian, Philostralus , Ptolemæus m. fl.) som Hoefer

har samlet; blandt hvilke imidlertid Strabo og Ptolemæus - 2
) ud-

trykkeligt henlægge Ninive paa den ostlige Bred af Tigris, „paa

Aturiens Sletter, som ved Floden Lykos skilles fra Arbela, en

Landstrækning, der er en Deel af Babylonien." — I ovrigt kan

bemærkes, at Plinius tværtimod hensætter Ninives Beliggenhed

paa den' vestlige Bred af Tigris-4
), og at Lucian i en af sine

Dialoger omtaler Ninive, „Sardanapals Stad", med det Tillæg: „Den

er for længe siden odelagt; der er ikke Spor af den tilbage;

Ingen skulde kunne sige, hvor den fordum laae."

Af det Foregaaende seer man saameget, at de græske Hi-

storieskrivere og andre Classikere ikke have været indbyrdes

enige om det gamle Ninives geographiske Beliggenhed; at de snart

lægge Staden imellem Euphrat og Tigris; snart ved Bredden af

Euphrat; snart igien ved Tigris; og at, naar man vil blive ved den

sidste af disse Floder, er det, efter de Gamle, ikke tydeligt, om

man skal soge Ninives Sted ved den osllige eller vestlige Tigris-

Bred. Man kunde vel ogsaa især lægge Mærke til Stedet hos

Diodor, hvor han udtrykkeligt nævner Ninives Slette, imellem Eu-

phrat og Tigris, som den Landstrækning, hvorhen Darius togede

med sin Hær fra Babylon — der i ovrigt endnu i Ammianus Mar-

cellins Tid (4de Aarh. efter Chr.) regnedes til de prægtigste og

mest blomstrende Stæder i Assyrien. (Hist. L. XXIII. 7. Ed. Lug-

-,;i
) JIY. Rilter's Erdkunde, XI. S. 172.

-4
) „Fuit & Ninns imposita Tigri, ad Solis occasum »peetans, quundam claris-

sima." Hist. Nat. VI. 16. Vi kunne ved den Ledighed bemærke, at det er

Harduin, der, i hans Anmærkning til dette Sted, har yttret den Mening, som

Hoefer har afskrevet eller optaget: at naar Prophclen Jonas siger om Ninive,

at denne Stad var tre Dagsreiser stor, o. s. v. (III. 3.4) da mener han dermed

ikke Murenes Omkreds; men at man behovede 3 Dages Vandring, for at

komme overalt omkring i Staden. (Plin. II. N. ed. Franzius. Vol. II. p. 584.)

Harduin siger i ovrigt ogsaa ved dette Sted: at Diodor tager feil , naar han

lægger ISinive ved Euphrat; hvilket Dr. Hoefer ikke omtaler.



127^

dun. 1591. p. 303) Men Ammian nævner paa et andet Sted og-

saa Ninive, som „den store Stad i A diabene" 23
); man vilde da

hverken kunne sige, at Ninive, endog saa sildigt, var forsvunden

af Jorden, eller at den har været ham mere ubekiendt, end Baby-

lon; i Fald det kan antages, at Ammian's Ninive virkelig har været

den gamle assyriske Hovedstad - ,;

), som han selv paa et andet Sted

(L. XIV.) benævner „det gamle Ninus" (velus Ninus).

Dr. Hoefer lægger megen Vægt paa, at Alt hvad man hidtil

har kunnet bringe for Dagen af det stolte Babylon, der for 1500

Aar siden var en pragtfuld Stad, ikke er meer, end endeel sol-

lorrede Stene med Kileskrifter; hvorimod man mener, i disse Aar

at have fundet nogle af de slorstc og prægtigste, med mærkvær-

dige og ypperligt bevarede Konstværker opfyldte Ruiner, som

nogensteds i Asien ere opdagede, af det gamle Ninive , der for

2400 Aar forsvandt af Jorden; hvis Navn ei engang forekommer

hos Xenophon; hvis Sted i Assyrien intet Menneske kiendle, da

Lucian skrev (og han selv var fodt i Samosate, ved Euphrats

Bredder). Saadanne Ruiner, mener Hoefer, maatte dog vel, nogle

Aarhundreder efler Stadens Undergang, have været saa bekiendte

og erindrede, at man ikke skulde have været uvidende om Stedet,

hvor Ninive havde staaet; og hvordan forene vi den Tilstand,

hvori man har fundet de hidtil udgravede Palladser, deres Mure,

Sale og Gallerier, bedækkede med Indskrifter og ophoiet Billed—

huggerarbeide, de uhyre Colosser ved Portveicne, o. s. v. med

saamange Vidnesbyrd om Ninives totale Odelæggelse? — Man vil

sige: disse Ruiner have kunnet bevares i Aartusinder, da de vare

bedækkede med dybe Jordlag. Men umaadelig store Palladsers

Mure og Haller maatte dog i lang Tid have staaet over Jord-

fladen — hvorledes kunde her da allerede hos de Gamle tales

om en sloifet , af Jorden udslettet Stad ? — Der behovedes Aar-

2fl
) „Postquam reges, Ninive Adiabene ingenli civilate transmissa." &c. Ani-

mian. L. XVIII. 9. ibid. p. 152.

,Jf') At dette, i Folgc de ovrigc geographiskc Omstændigheder i Ammians For-

tælling om Perserhærens log imod Keiser Conslanlius
,
(A. 359 ^e. Clir.) har

varet el nyere Ninive, var allerede Manneris Mening (Geogr. der Gr. und Rø-

mer. V. 2, p. 441. 444.) Hoefer (Premiere Mcmoire, p. 27) antager ligeledes,

ut Ammiau forudsætter og antager et dobbelt Ninive.
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hundreder, for at Ruinerne kunde overdynges med Jordlag, som

reent skiulte dem, naar det ikke var skeet ved saadanne Natur-

begivenheder, som de, der i faa Timer aldeles begrov Herkulanum

og Pompeii under Vesuvs Lavastrom og Askeregn. — Skulde da

Herodot og Ctesias, neppe to hundrede Aar efter Stadens Under-

gang, ikke have kiendt eller omtalt dens prægtige Levninger, ja

ikke engang med Sikkerhed have kunnet angive dens Beliggenhed?

Disse og flere af Dr. Hoefer fremforte historiske og geogra-

phiske Tvivl synes ved forste Oiekast at kunne vække endeel kri-

tiske Betænkeligheder imod den afgiorte Vished , hvormed man

umiddelbart efter Bottas og Layards forste store Udgravninger

ved Kliorsabad og Nimrud erklærede disse Ruiner for Levninger

af Ninns' og Sardanapals Stad, og de fundne Billedhuggerarbejder

for Værker af Assyrernes Konst. — Hvorledes, sporger han, kunde

man soge Ruinerne af Assyriens Kongestad paa hiin Side af Ti-

gris, da man, lige fra det ældste Sled, hvor Assyrien nævnes i

det G. Testamente (Genesis, II. 14) har vidst, at Tigris var Assy-

riens Grændse mod Osten? — „Det er," siger han, „ligesom hvis

man om el Par tusinde Aar vilde soge Paris paa hiin Side af

Rhinen." — Uheldigviis har Dr. Hoefer ikke giorl sig noie nok

bekiendt, hverken med den hebraiske Grundtext, med Sepluaginla,

ja ei engang med Vulgata, paa det Sted, han paaberaaber sig som

et af sine Hoved-Argumenter. Ordene i Grundtexten om Floden

Tigris eller Khidekel, bemærke ligefrem: „ipse vadens ante Assur";

eller som der staaer i Vulgata: „ipse vadit contra Assyrios"; ikke,

som hos Hoefer: „Le Tigre coule å VEst de l'Assyrie"- 7
).
—

Ligesaa tydeligt bliver det paa flere andre Punkter af Hoefers

Fremstilling, at han, med sin kritiske Hypothese for Oic, har

været alt for hastig og alt for lilboielig til at oversee meget, der

stærkt taler imod denne. Hans archæologiske og historiske Grunde

ere endnu meget svagere, end de geographiske. Han har ikke

kiendt, eller ikke taget Hensyn, hverken til mange Oplysninger af

Monumenterne, som allerede Layard i sit Reiseværk har givet;

eller til Rawlinsons Fortolkninger af Obelisk-Inscriptionen. Maa-

27
) Jfr. de herom meddeclte Oplysninger i Hevne archéologique. 7mc Année,

Oct. 1850. p. 430. 31.
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den, hvorpaa Hoefer vil bevise den gammelpersiske Oprindelse og

Stiil i de af Botta tilvejebragte assyriske Konstværker fra Palladset

i Khorsabad, er saa svag i sine Argumenter, at selv den korte

og ufuldstændige Giendrivelse, man i det anforte franske archæo-

logiske Tidsskrift (Arlikelen „Antiquitcs assyriennes", af A. de

Longpérier. Oct. 1850) har anvendt imod Hoefer, kan være til-

strækkelig til at vise, hvor overilet denne har været i sine Slut-

ninger. Jeg vil ikke tale om, at Hoefer ikke har kunnet kiende

den hele Udvikling af Assyrernes Architektur og Konst, som Fer-

gusson har givet, og hvorved vi sættes i Stand til for en stor

Deel at forklare Alt hvad der forekommer Hoefer utroligt og

usandsynligt i Beskaffenheden og Bevaringen af de udgravede

. Palladsruiner og assyriske Konst-Monumenter fra meget forskiel-

lige Tidsaldere. Den sidstes Indvendinger, hentede fra Ruinernes

Beskaffenhed, og fra den Forudsætning, at Ninives Palladser, der-

som Staden ikke skulde være sloifet og tilintetgjort, inaalle i

mange Aarhundreder have viist sig over Jorden, og dens Navn

og Beliggenhed saaledes ikke kunde have undgaaet en saa noiaglig

Forfatter som Xenophon: bortsvinde for slorste Deel, naar vi med

Fergussoii undersoge deres ganske særegne architektoniske Be-

tingelser. Vi finde det da meget naturligt, at Palladser og

Templer, af saa ringe Hoide som de assyriske, uden Steenpiller,

uden Hvælvinger eller andre Conslructioner af hugne Steen , med

Tagværk, Lofter og Soiler af Træ — i en Ildebrand hasligt maatle

styrte sammen, bedækkes af Gruus, og dolge sig under Jord-

hoiene, hvor man i et Par Aartusinder, eller mere, lod dem være

urorie; eller i alt Fald kun opforte nye Boliger ovenpaa de be-

gravede Ruiner.

Hvad Ruinernes Beliggenhed og Identitet med det gamle Ni-

nive angaaer, da bor her endnu bemærkes, at den i nyere Tider,

siden Tavernier, (1643) almindelige Mening, at Ruinerne af det

gamle Ninive maatle soges i de store Jordhoie og Voldsteder ved

Bredderne af Tigris, lige overfor Mosul, eller ikke langt oven-

for denne Stad: uden Tvivl har været traditionel igiennem hele

Middelalderen. Saaledes beskriver den navnkundige Rabbi Ben-

jamin fra Tudela (f. omtr. 1170) i hans Rciseværk over Orienten,
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Staden Mosul, som ved en Bro har Forbindelse med det daværende

gamle Ninite, „paa hvis Ruiner endeel smaa Landsbyer ere op-

forte." Otte hundrede Aar tidligere omtaler derimod Moses fra

Khorene, (f. omtrent 370 efter Chr.) i hans beromte armeniske

Kronike, et nyere Ninive , som Perserkongen Arbaces' Residents;

og denne regierede fra A. 173 til 136 for Chr. 98
). Dr. Hoefer,

(som dog ikke nævner den armeniske Historieskriver) berorer vel

ogsaa meget kort (I<e Memoire, p. 27. 28) Materien om et nyere

Ninive, der omtales af Tacitus, Ptolemæus, Ryzantincren Theo-

phanes, Cedrenns, Abulfaradschi og Andre; men han har, saa

lidt som Ritter, indladt sig paa videre kritiske Undersogelser af

et saadant Steds geographiske Forhold. -Talen er jo ikke ved

denne Leilighed", siger Hoefer, „om det nyere Ninive, som He-

raklius erobrede; men om den gamle Stad, som Cyaxares indtog

og'odelagte over 600 Aar for Chr." Det er ogsaa kun denne Stad,

eller det egentlige Ninive. vi kunne tænke paa, overalt, hvor der

handles om noget, som vedrorer eller staaer i Forbindelse med

Bottas og Layards Opdagelser. Om disses Resultater for Assyriens

Historie vil Ingen kunne domme, efter Forudsætninger eller kri-

tiske Bemærkninger, der ikke have andet Udgangspunkt, end de

faa og adspredte geographiske Noticer om Ninive, der forekomme

hos de Gamle. Det forste og nodvendigste Hielpemiddel, her be-

hoves, og som vi maa oppebie, inden alle Forhold i denne Sag

kunne klares: er et paalideligt Udbytte af den fuldstændigere og

sikkrere Færdighed i Læsningen af den 3die, eller assyriske Classe

af Kile-Indskrifterne, som vi tor vente os af Rawlinsons fortsatte

Forskninger, og hvortil det er at formode, at Layards nye Ud-

gravninger ville give Bidrag af hoi Vigtighed.

Inden disse Meddelelser sluttes, vil jeg endnu kun omtale de

store geographiske Betænkeligheder, med Hensyn til Ninives Iden-

titet, som man har villet finde i de forskiellige udgravede Ruiners

Beliggenhed i fiern Afstand fra hinanden. Der horer vist nok en

stærk Indbildningskraft, og en ikke svagere Tro paa de uden

Tvivl enten paa Misforstaaelse grundede, eller meget overdrevne

2S
) Jfr. Rittert Erdkunde. XI. Th. S. 564.
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Angivelser hos de Gamle om Babylons og Ninives uhyre Omfang,

for at forestille sig: at samtlige Pallads- Ruiner paa den venstre

Tigris-Bred, enhver Gruusbanke, ethvert Voldsted imellem Khor-

sabad og Koyunshik, skulde have udgiort Dele af Sardanapals

Ninive. Vi have seet, at Ruinen Nimrud, Scenen for Layards

forste Udgravninger, ligger i lige Linie „en stærk Dagmarsch", en

halv Bredegrad , eller 7 til 8 geographiske Mile, fra Khorsabad.

Her overgaaer det al Forestillings -Evne, at tænke sig det hele

mellemliggende Rum udfyldt ved den eneste Stad Ninive, hvis man

endog vilde holde sig bogstavelig til Ordene hos Propheten Jonas,

om de tre Dagsreiser, som Ninives Storrelse udgiorde; eller hvis

man ved Prophelens Ord vilde lænke paa Byens Omkreds, i Stedet

for, efter Harduins rimelige Formodning, al forklare dem om

Tiden, som man kunde bruge til at giennemvandre Staden. At der

ved Bredden af Tigris efterhaanden er opslaaet, hvad Fergusson

kalder „en Gruppe af Stæder" — med andre Ord nærliggende,

skiondt ikke umiddelbart forenede Grupper af ringe Leerhylter, eller

Huse af sollorrede Steen — omkring de mægtige, pragtfulde assy-

riske Kongeborge, hvis Ruiner det var vor Tid forbeholdt at

bringe for Dagen: delte synes at være en saa let og simpel Op-

losning af det Vanskelige eller Uforklarlige ved Sagen, at den

maaskce netop af denne Grund ikke slrax er bleven anvendt.

Den historiske Klasse meldte at den i et den Ilte April af-

holdt Mode har valgt Herr Etatsraad Petersen til sin Formand,

istedelfor afdode Conferentsraad Engelstoft.

Selskabet modtog folgende Værker:

Det philosophiske Selskab i Cambridge: Transactions Vol. IX. p. 1.

Jahrbuch der Kaiscrlich-Koniglichen geologischen Reichsanstalt.

Vol. I. Nr. 2.
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Dullelin der Koniglichen Bairischen Academie der Wissenschaftcn.

IS 50.

Det liarlcmskc hollandske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Vol. VU.

Quelelet: Nouvelles tables de population pour la Belgique. 1850.

Det baicrske Videnskabernes Academi:

a. Abhandlungen der philosophischen Gasse Bd. VI. I.

b. Gelehrte Anzeigen. Bd. 30-31. (4).

c. Holters : Reformbewegungen. (4).

d. Schul- und Lehrwesen der Muhamedaner im Mitlel-

aller v. Henneberg.

e. Annalen der Koniglichen Sternwarte zu Miinchcn. IV. Bd.

f. Rudhardt: iiber Wallensleins Schuld.

Quelekl: Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles. 1850.

Samme: Raport sur l'état des traveaux de l'observatoire royal

pour 1849.

Det belgiske Academie royale des sciences: Histoire naturelle des

polypes composes d'eau douce par Dumortier et Van Beneden. II.

Samme: Compte rendu de sceances de la Commission royale d'hi—

stoire. T. XVI. Nr. 3.

L'Academie royale de Bruxelles: Programme des queslions pro-

posées pour 1845.

La societé nationale d'agriculture, histoire naturelle et arts utilcs

dans Lyon: Skrifter T. XI. 1848.

T. I. n. serrie 1849.

T. II. n. serie 1850.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1851.

Af

Elatsraad, Professor G, Forchhammer,
Ridder af Dannebrogen, Selskabets Secretair.

Wr. S.

Modet den 9de Mai.

Professor E. A. Scharling meddeelte Selskabet Underretning

om flere Forsog, som tjene til nærmere at oplyse Nytten af over-

hedede Vanddampes Anvendelse ved chemiske Undersøgelser. Da

disse Forsog endnu ikke ere sluttede, indskrænker man sig til

folgende Meddelelser. Ved tidligere Forsog paa at fremstille det

saakaldte Cinnamein og Metacinnamein har man anvendt saadanne

Rensningsmidler, at det erholdte Cinnamein neppe kan antages

for at have været reent. Ved at anvende en Oplosning af kul-

syret Natron for at befrie Cinnameinet for den i Perubalsamen

værende frie Kaneelsyre og Harpix, samt ved derpaa at under-

kaste det endnu stærkt farvede Cinnamein en Destillation ved Hjælp af

overhedede Vanddampe, hvis Varme ikke oversteg 170° C, erholdtes

r
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Cinnameinet, som en aldeles ufarvet, men noget melket Vædske.

Befriet fra det vedhængende Vand ved Chlorcalcium er Cinnameinet

aldeles vandklart; stærkt lysbrydende; har en svag Lugt, som

ligner den af fiin Chocolade; udsat for samtidig Indvirkning af

Atmosphæren og Sollys omdannes det meget langsomt, uden at

antage nogen morkere Farve. Ved rolig Henstand under Vand

omdannedes efter nogle Dages Forlob en Portion Cinnamein til

en fast Masse af Krystaller. Disse smeltede ved en Varme af 12

til 45° C, men slorknede alter ved at afkjoles. — Ved Behand-

ling med svag Salpetersyre omdannes Cinnameinet blandt andet

til en hvid, krystallisabel, i reent Vand temmelig let oploselig

Syre. Ved at behandle Cinnamein paa passende Maade med Kali-

lud dannes, som Fremy har angivet, kaneelsyret Kali og Peruvin.

De elemenlaire Analyser, Professor Scharlmg hidtil har foretaget

med Cinnamein og Peruvin , leder til Formlen C 30 H 15 O 4 eller

C 18 H 7 O 3 + C 12 H 8 O for Cinnameinet, enten det er i krystal-

liseret Tilstand eller flydende; og til Formlen C 12 H9 O 2 eller

C 12 H 8 O -j- HO for Peruvinet. Herefter kan Cinnameinet be-

tragtes som kaneelsyret Peru-æther, og Peruvin som den til Peru-

ætheren svarende Alkohol. Den Vædske, som S. tidligere*) antog

for Kaneelæther, fandt han ved nærmere Undersogelser at være en

Blanding af Cinnamein og Peruvin. — Ogsaa til Fremstilling af

Styracin anbefaler S. Anvendelsen af overhedede Vanddampe.

Forst behandles den flydende Storax paa sædvanlig Maade med

kulsyret Natron og Styrolet bortdestilleres; senere behandles den

tilbageblevne Rest med mere concenlreret kulsyret Natron- Op-

losning, og endelig efter passende Henstand skilles mechanisk

det mindre vægtfulde, guulbrune Styracin fra det mere væglfulde

og morkebrune Harpix. Det urene, guulbrune Styracin udsætles

derefter for Indvirkningen af overhedede Vanddampe (180° C);

herved overdestilleres da en hvid, melket Vædske, som synker i

det medoverdestillerede Vand. Befriet fra Vand ved Chlorcalcium

eller passende Opvanning i el Vandbad, kan det saaledes erholdte

Styracin henstaae i flere Dage uden at krystallisere, men lidt efter

') Oversigt over det K. d. 0. Selskabs Forh. 1849. Sideli.
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lidt storkner hele Massen til krystallinske Grupper. Oploses det

destillerede Styracin i kogende Alcohol (97V2) dannes ved Afkjol-

ning to Lag, af hvilke det underste i Lobet af nogle Dage om-

dannes til krystalliseret Styracin.

Styracinet forholder sig altsaa Iiig Cinnameinet deri, at de

begge let destrueres ved ligefrem at ophedes, hvorimod de rives

udecomponerede over ved Hjælp af Vanddampe, hvis Varme ikke

behover at overslige 180° C.

Hcrr Prof. Bendz forelagde sit nyligen udkomne Værk Icones

anatomicæ vulgarium danicorum mammalium.

Secretairen forelagde Selskabet det Sporgsmaal, om det for at

hædre et af de meest beromte Medlemmer det har havt, der tillige

var een af dels meest fortjenstfulde Embedsmænd, Geheimeraad

H. C. Orsted, enten vilde foranledige en Medaille slaaet, eller

hans Buste opstillet i Selskabets Værelse.

Selskabet bestemte sig for at den Afdodes Biisle, udfort i

Oronce af Bissen, skulde opstilles i dels Forsamlings-Værelse.

Paa den meteorologiske Comitees Forslag besluttede Selskabet

m en Gave at tilstille et Exemplar af sin Ordbog til Skole-

lærer Aagaard i Stadil, der i en Række af Aar med megen Noi-

agtighed og Vedholdenhed har anstillet meteorologiske Iagttagelser

for Comiteen.

Selskabet modtog folgende Værker:

Rendeconto della Reale Acad. delle science. Neapel 1 847. Nr. 34, 35, 36.

„ „ „ „ 1848. Nr. 37, 38, 39,

40,41,42.

. . » , .
~ 1849. Nr. 43, 44, 45,

46,47,48.

n n r, v
- 1850. Nr. 49, 51.
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Méraoires couronés et mémoires des savants étrangers, publ. par

l'Academie Royale des se, des lettres et des beaux-arts de

Belgique. Tome XXIII. 1848—50. Bruxelles 1850.

Mémoires de l'Academie Royale des sciences , des lettres et des

beaux-arls de Belgique. Tome XXIV. Bruxelles 1850.

Bulletins de l'Academie Royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique. Tome XVI. lime Partic. T. XVII.

Ime Partie. Bruxelles 1849 & 50.

Introduction a la Zoologie générale ou Considérations sur les ten-

dances de la nature dans la constilulion du regne animal, par

H. Milne-Edvvards, membre de l'Institut &c. Premiere Partie.

Paris 1851.

Overordentligt Mode den 19de Mai.

Selskabet besluttede at sende en Deputation for at lykonske

dets Præses Geheimeconferentsraad A. S. Orsted til hans 50aarige

Embedsjubilæum. Det valgte derlil Etatsraad Petersen , Admiral

Schifter, Professor Eschricht, Professor Martensen og Secretairen

Etatsraad Forchhammer.

Da Deputationen havde indfundet sig paa Hoitidsdagen den

29de Mai hos Jubilaren, holdt Etatsraad Forchhammer folgende

Tiltale.

Deres Excellence!

„Videnskabernes Selskab sender igjennem os sine Lykonsk-

„ninger paa denne hoitidelige Dag til sin Præsident, der saa vær-

„digen fylder den Plads, som en Thott, en Luxdorph, en Bcrnstorf,

„og den af Danmarks Konger indlog, ved hvis Minde som Viden-

skabens Ven og Dyrker vi saa gjerne dvæle."

„Deres Excellence vilde smile, hvis jeg forsogte paa at om-

„tale de Fortjenester, som De har af den Videnskab, hvis theore-

„tiske og practiske Udvikling en saa stor Deel af Deres Liv har

„været helliget. Men der er et Baand, der forbinder alle Viden-
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„skaber, det er Philosophien, og vi see med Beundring og Tak-

nemmelighed hen til den philosophiske Aand, der i længere end

„et halvt Aarhundrede lysende og ledende har virket imellem os,

„og nu igjennem sit Livs Historie forer os tilbage til en forsvunden

„Tids grundige, alvorlige Stræben og trofaste Hjertelighed."

„Der er et Baand, som knytter alle Videnskabsmænd sammen,

„det er den ægte Humanitet, og hvo har ikke folt sig tiltrukken

„af denne venlige Aand, saaledes som den fremtræder hos Sel-

skabets ædle Præsident."

„Naar jeg nu slutter med det Onske, at endnu en lang Række

„af Vintre regelmæssigen maa fore Deres Excellence i vor Midte,

„at endnu mange Værker, Resultater af Deres dybe Tænkning og

„rige Erfaring, maae pryde vore Skrifter, da veed jeg, at jeg ikkun

„udtaler Selskabets og dets Medlemmers Forhaabninger."

Af Præsidentens Svar, hvori han takkede de forskjellige De-

putationer, der havde lykonsket ham, fremhæves her den Deel der

nærmest vedkommer Videnskabernes Selskab.

„Ved Siden af hans Taknemmelighed til Gud" sagde han, „ligger

„en dybtfolt Tak til hans Medmennesker, der have viist ham saa

„megen Godhed og Velvillie, og i Særdeleshed til den ædle Kreds,

„hvis Kjerlighed har villet berede ham saa skjon en Dag. Der

„ere saa Mange, som han isærdeleshed havde at tolke sin Tak,

„at han maa frygte for, at Meget heraf i delte Oieblik vil blive

„forsomt. Han havde modtaget en venlig Hilsen fra Viden-

skabernes Selskab, der i sin Tid har hædret ham ved at vælge

„ham til sin Formand. Af alt, hvad der af Hæder er faldet i

„hans Lod, har der intet været, hvorom han i den Grad har folt,

„at det var ufortjent, som da dette hoit anseete Selskab satte ham

„paa denne Hædersplads, og hans Folelse heraf blev forstærket,

„da Selskabets værdige Ordforer nævnte nogle af de store Mænd,

„der forhen havde indtaget denne Plads. Han har altid folt, at

„det ikke var Det, han har udrettet eller kunde ventes at ville

„udrette for Selskabets Formaal, der har bestemt Samme til delte

„Valg, men at det kun skyldes Selskabets Erkjendelse af den

„ærlige videnskabelige Stræben, som han, ved Siden af en udstrakt

„Virksomhed i Statens Tjeneste, har lagt for Dagen."
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Modet den 23de Mai.

Prof. P. Pedersen meddelte en Oversigt over Resultatet af de

meteorologiske og magnetiske Iagttagelser, som er anstillede under

Corveltcn Galalheas Togt i Aarene 1845—47.

Professor Jurgensen gav folgende Meddelelse:

De Forsog, som Leon Foucault har anstillet for at gjore Jor-

dens daglige Omdrejning synlig, have foranlediget forskjellige Be-

tragtninger over den tilsyneladende Bevægelse af et frithængende

Pendels Svingningsplan. En analytisk Undersogelse af Binet (comptes

rendus 1851 Nr. 6—7) synes mere sammensat end nodvendigt er,

idet Sporgsmaalet, — som Liouville og Poinsot ogsaa have [be-

mærket (compt. rend. Nr. 7) — blot beroer paa Bestemmelsen af

den tilsyneladende Bevægelse af et Plan, der gaaer igjennem et

Steds Vertical og ellers ikke deeltager i Jordens daglige Bevæ-

gelse. Men for at gjore Forestillingen om denne Bevægelse ganske

tydelig, synes det hensigtsmæssigt, ikke at blive staaende ved den

bekjendle Oplosning af Rotationsbevægelsen i hvert Oieblik, men

at forfolge den igjennem en heel Omdreining. Dette har været

tilsigtet ved en geometrisk Betragtning, grundet paa den succes-

sive Skjæring af Planet med en Række af Meridianplaner. Denne

synes imidlertid ikke saa aldeles stræng. En temmelig simpel

Fremslillingsmaade, der ikke synes at mangle behorig Strænghed,

er folgende.

Forelobig kan bemærkes, at Opgaven er den samme, som al

bestemme den omdreiende Bevægelse, som en materiel og over-

alt lige tung horizontal Linie, der kan dreie sig om sit Tyngde-

punkt, eller Midtpunkt, ifolge Jordens Omdreining vil ved sin Iner-

tie udfore omkring dette Punkt og betragtet med Hensyn til Meri-

dianen som en fast Linie. Det er da for det Forste klart, at hvis

denne Linie dreiede sig i et Plan, parallelt med Æqvator, istedet-

for horizontalt, saa vilde den udfore en Omdreining i 24 Timer

i modsat Retning af Jordens, d. e. den vilde bevæges, som om
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Jorden var i Hvile, og dens Endepunkter bibragtes en Hastighed

= rcø naar r er dens halve Længde og w Jordens Vinkelhastighed.

Finder man ikke denne Sætning umiddelbart indlysende, saa kan

man let bevise den ved Hjelp af Kræfternes Parallelogram. —
Bevæger Linien sig nu cirkulairt i et Plan, der danner en Vinkel

med Æqvalors Plan, saa tænke man sig den Cirkel, hvori den be-

væger sig, projiceret paa et med Æqvator parallelt Plan. Projec-

tionen bliver da en Ellipse

og Liniens Projection til et givet Tidsmoment være AB. Bevæ-

gelsen vil da ligeledes være den samme, som om Endepunkterne

bibragtes en Hastighed = OB. <w, lodret paa et Plan, lagt igjen-

nem Linien og dens Projection AB. Denne Hastighed, multipliceret

med cosinus af den Vinkel, som en paa OB lodret Linie i B

danner med Cirkelens Tangent i det Punkt, hvis Projection er B,

er Hasligheden i Cirkelen selv. For at bestemme denne cosinus

kan man antage, at Cirkelen skjærer sin Projection i en med den

store Axe parallel Linie igjennem B. De tre Linier, Cirkelens

Tangent BT (der ikke er tegnet), dennes Projection BC og den

paa OB lodrette BD ville da paa en Kugle om B som Centrum

bestemme en sphærisk Triangel, retvinklet i C, altsaa bliver

cos DBT = cos TBC. cos DBC.

Men cos DBC = sin q>, naar g> er Vinklen mellem de to con-

j ugerede Halvdiametre OB og den med Tangenten parallele OE,

og efter en bekjendt Sætning er

ab
tf
=

naar o og li ere Halvaxerne.

sin «) = —

-

CfjJ
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Endvidere cos TBC — — , hvilket sees ved i Cirkelen at drage

en Radius parallel med Tangenten.

Allsaa cos DBT = —. — «= —

,

ap a (i

og folgelig Hasligheden /}<» cos DBT = beo, d. c. Cirkelen beskrives

med en jevn Hastighed, der forholder sig til Jordens Omdreinings-

hastighed som cosinus af Horizontens Helding mod Æqvator ejler

som simis af Bredden til Eenheden.

Efterat Selskabet havde modtaget den historiske Klasses Be-

tænkning over et Andragende fra Insp. Worsaae , bestemte man,

at understotte en af Inspecteuren paatænkt Reise til Normandiet

med 300 Rbdlr. . og tillige at gjore ham opmærksom paa , hvor

onskeligt det vilde være at udstrække disse Undersogelser til

Bretagne.

Den i Anledning af Rector Simesens Afhandling udnævnte

Comitee afgav sin Betænkning.

Ifolge Beslutning i Videnskabernes Selskabs Mode den Ilte

April d. A., meddeelt os ved Secretairens Skrivelse af 15de s. M.,

have vi Undertegnede faaet det Hverv, som Medlemmer af den

under Ilte Juni 1815 i Anledning af Rector Simesens Afhandling

om den noiagtige Bestemmelse af Hovedets Slorrelse og Form

udnævnte Comitee, at afgive Betænkning over en ny Afhandling af

samme Forfatter om samme Gjenstand. I den Anledning undlade

vi ikke med Afhandlingens Tilbagesendclse at meddele Folgende.

Afhandlingen indeholder, efter vort eenstemmige Skjon, en

Række Iagttagelser anstillede ved Hjelp af det i den forcgaaende

Afhandling beskrevne Maalcredskab, vigtige i Henseende til Alders-

og Kjonsforskjellighedernc i Hjerneskallens Form, men især maa-

skee i Henseende til Begrundelsen af et fastere Omdomme om

Kranioskopiens Værd og Væsen. Hjerneskallerne af visse Forbry-

dere og af Regncmesleren Hase, tidligere maalte af flere bckjendle,
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Phrenologer, ere blevne underkastede denne [strengere Melhode,

og Resultatet har vist sig meget afvigende, navnlig ingenlunde til

Gunst for de Gall-Spurzheimske Tydninger af Hjerneskallens Form.

I det Hele har Afhandlingen sikkerlig tilstrækkelig videnskabelig

Betydning for, navnlig i Lighed med den foregaaende Afhandling

af samme Forfatter, at være berettiget til Optagelse i Selskabets

Skrifter. Sporgsmaalet kan, efter vor Formening, kun være om,

hvorvidt den i Henseende til de tilhorende Figurers Antal (21)

ikke maaskee vilde komme til at indtage en uforholdsmæssig Plads

blandt de saa kostbare Tavler. Vanskeligheden i denne Henseende,

formene vi dog, vilde kunne hæves derved, at

1) Farvestregerne udfores med forskjellige Slags Puncteringer,

og at

2) Aftrykkene tages paa samme Papir, hvorpaa Texten af Skrif-

terne trykkes,

og skjondt vi vel maae indromme, at flere af Figurerne derved

ville tabe i Tydelighed, troe vi dog at maatte indstille disse For-

holdsregler af oeconomiske Hensyn.

Kjobenhavn, d. 22. Mai 1851.

Eschricht. D. H. Bendz. Hoffmann.

Selskabet modtog folgende Værker:

Fra polyt. Cand. Lieutenant Grove: Horrens Produclion &c. &t.

Kjobenhavn 1851.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. For

the year 1850. Part II. London 1850.

Observations on days of Unusual Magnetic Disturbance. Printed

by the British Government under the superintendence of Lieut.-

Colonel Edward Sabine. Vol. I. Part. II. 1842—44. Lon-

don 1851.

Fallows' Cape Observations.

Catalogue of the specimens of Amphibia in the collection of the

British Museum. Parte II. London 1850.

Proceedings of the Zoologicai Society of London. Part XVII

1849. Jan., Febr., Marts & April 1850.
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Reports of Ihe council and auditors of the Zoologicai Society of

London, read at the annual general meeting. April 29, 1850.

London 1850.

Le Repos du monde. Projet Auguste Fabius, on Plan pour l'amé-

tioration du sort des ouvriers en general. Lyon 1*51.

Annuaire de PAcademie Royale des sciences, des lettres & des

beaux arts de Belgique. 1850. Seiziéme année. Bruxelles

1850.

Catalogue des livres de la bibliothéque de l'acad. Royale des se,

des lettr. & des beaux arts de Belgique. Bruxelles 1850.

Mémoire sur le paupérisme dans les Flandres par Ed. Ducpetiaux,

lnsp. general des prisons & des etablissements de bienfaisance.

Bruxelles 1850.

Aanteckeningen van het verhandelde in de Sectie- Vergaderingen

van het Provinciaal Utrechtschs Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen .... gehonden in het jaar 1849 & 1850

Utrecht 1850 & 51.

Geschiedenis der ondekkingen in de Ontleedkunde van den Mensc.h

Door A. van der Boon, Cz. Utrecht 1851.

Verslag van het verhandelde in de algemeene Vergadering van

het Provinciaal Utrechtsch Genovtschap van Kunsten en Vetens.,

vor het yaar 1849 & 1850.

Geschiedkundige Onderzoekingen aangaande van het verblijf der

Heidens of Egyptiérs in de Nordelijke Nederlanden door Mr.

J. Dirks. Utrecht 1850.

Akademische Sternkarten. Zone T. Uhr. Blalt 2. Von Prof. C. F.

R. Olufsen, Dir. der Copenhagener Sternwarte. Berlin 1849.

Med et Stjernekort.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1851.

Af

Etatsraad, Professor G, Forchhammer,
Ridder af Dannebrogen, Selskabets Secretair.

Ær. 6.

Modet den 7de November.

Decretairen anmeldte, at den ifolge Selskabets Beslutning allerede

for flere Aar siden bestilte Buste af dets afdode kongelige Præsi-

dent Christian VIII. nu var færdig, og opstillet i Selskabets Locale.

Den er udfort af Saaby efter Thorvaldsens Marmorbuste. Ogsaa

den ifolge Selskabels Beslutning af 9de Mai 1851 efter Bissens

Marmorbuste udforte Bronce-Biiste af H. C. Orsted var opstillet i

Selskabets Forsamlingssal. Den manglede endnu den sidste Over-

arbeidclse fra Professor Bissens Haand, som vil blive foretaget

saasnart Kunstneren kommer hjem.

Dernæst oplæste Secretairen folgende Mindeskrift over Sel-

skabets afdode Secretair, Geheimeraad H. C. Orsted.
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„Den store Videnskabsmands ydre Liv tiltrækker sjelden ved

Mangfoldighed i Begivenhederne og en rig Afvexling i Forholdene.

De samme Forandringer, som træffe de fleste Mennesker, træffe

tilsyneladende ogsaa ham; men disse Begivenheders Virkning paa

Aanden, og den deraf fremkaldte indre Udvikling er det, der er

eiendommeligt og bestemmende; og hvad der uden Virkning gaaer

forbi de fleste Mennesker, kaster maaskee en Gnist i den store

Mands Sjæl, som bestemmer hans senere Udvikling. Saaledes var

det ogsaa med Orsted, og ikkun lidet er at berette om hans ydre

Liv. Han er fodt den 14de August 1777 i Rudkjobing paa Lange-

land, og var i sin Ungdom med Hensyn til Kundskabers Erhvervelse og

Aandens Udvikling langt mere overladt til sig selv end de Fleste, der

have belraadt Videnskabernes Bane. Hans forste Underviisning hos en

gammel tydsk Parykmager var tarvelig, men vækkende, og selv de

meest almindelige Kundskaber i Regning maatle han i Forening med sin

beromte Broder, vor ædle Præsident, erhverve sig ved egen An-

strengelse uden synderlig Hjælp af Andre, Allerede i sit HteAar

satte Faderen, der var Apotheker, ham i sit Apothek, og snart

udviklede sig her hans Lyst til Studium af Naturens Kræfter. Ogsaa ved

de paafolgende Studier var han og hans Broder, ikke mindre end ved

de tidligere, henviste til dem selv, og forst efter at de i Foraaret

1794 vare komne til Kjobenhavn, node de Underviisning i de clas-

siske Sprog hos en duelig Lærer. H. C. Orsted bestod i 1794 den

akademiske Optagelsesexamen med bedste Charakteer, og ved

anden Examens to Afdelinger erholdt han Udmærkelse i alle

Fag. 1 Aaret 1796 vandt han en akademisk Præmie ved Be-

svarelsen af Opgaven: at vise hvorledes det prosaiske Sprog

fordærves ved altfor meget at nærme sig det poetiske; og i 1798

vandt han ligeledes Universitetels medicinske Priis ved at besvare

Opgaven om Modervandets Oprindelse, Natur og Nytte. I Efter-

aaret 1799 erholdt han den philosphiske Doclorgrad; hans Dispu-

tals handlede: de formå metaphysices elementaris naturæ externæ.

I Aarct 1800, medens han bestyrede det Mantheyske Apothek i Kjoben-

havn, holdt han sine forste Forelæsninger over Chcmien ved det

chirurgiske Akademi, og Aaret derefter tiltraadte han sin forste

Udenlandsreise, paa hvilken han besogte en stor Deel af Tydsk-
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land, Frankrige og Holland, og vendte tilbage til Danmark i Januar

1804. Endskjondt han endnu ikke blev ansat i det paa den Tid ledige

Professoral i Physiken, erholdt han dog forelobig, som Docent, paa 3

Aar en aarlig Indtægt af 300 Rbd., og ligesaameget til Experi-

menter. I 1806 blev ban ansat som overordentlig Professor i

Physik ved Kjobenhavns Universitet. I Aaret 1812 og 13 foretog

han sin anden Udenlandsrejse, som gik over Berlin til Paris, hvor

han opholdt sig indtil han i Sommeren 1813 atter vendte tilbage

over Holland. Denne anden Udenlandsrejse benyttede han, efter den

yngre Niebuhrs Opfordring, til at udgive en Bog, som er meget

vigtig med Hensyn til Orsleds hele Udvikling, nemlig hans Ansich-

ten der chemischen Naturgesetze , som han senere ogsaa udgav

paa Fransk, oversat af Marcel de Serres, under Titelen: Recher-

ches sur l'idendité des forces électriques et chimiques. I Foraaret

1814 giftede han sig med Jomfru Birgitte Ballum, Dalter af den allerede

dengang afdode Pastor Ballum i Kjeldbye paa Moen; dette

hans Ægteskab var meget lykkeligt og blev velsignet med tre

Sonner og fem Dottre, hvoraf to- Sonner og tre Doltre over-

levede Orsted. Paa denne Tid falder hans Stridigheder med

Grundtvig, som vi ikke her nærmere skulle omtale, da de vel ere

Tegn paa Orsteds Anskuelser i Almindelighed, men forresten ikke

have havt nogen væsentlig Indflydelse, hverken paa Begivenheder-

nes Gang, eller paa Orsteds senere Udvikling. I Begyndelsen af

1815 valgte dette Selskab Orsted til sin Secrelair efter den for-

tjenstfulde Bugge's Afgang. I 1817 blev han Professor ordinarius,

og i Aarene 1818 og 19 udforte han i Forening med afdode Etals-

raad Esmarch og mig Reiser til Bornholm, for at undersoge denne

Oes geognostiske Forhold med Hensyn lil Kullenes og Jernmal-

menes practiske Anvendelse. Dette var den forste Begyndelse lil

en geognostisk Undersogelse over Danmark, bygget paa nyere

videnskabelige Grundsætninger, en Virksomhed, hvorfra Orsted

senere trak sig tilbage, medens jeg uafbrudt har fortsat den. I

1820 opdagede han Elcctromagnetismen , og siden den Tid

har han over hele Europa fundet almindelig Anerkjen-

delse af sit store Værd som Naturforsker. I 1822 og 23

gjorde han atter en storre Udenlandsrejse over Berlin og Munchen til



148

Paris, og derfra til London, Edinburgh og de vigligste engelske

Fabrikstæder og Universiteter. Aaret derpaa stiftede han Sel-

skabet for Naturlærens Udbredelse, hvis Directeur han vedblev at

være indtil sin Dod. I Begyndelsen af 1829 lykkedes det ham,

i Forbindelse med flere andre Videnskabsmænd, at bestemme Regje-

ringen til at indrette den polytechniske Læreanstalt, hvilken han

som Directeur foreslod indtil sin Dod.

Siden den Tid har han gjort mange Reiser især i Norge,

Sverrige og Tydskland , og i Aaret 1846 foretog han sin sidste

storre Reise, da han og jeg i Forening besogte Frankrige og

England, især for at deeltage i Naturforskermoderne i Southhampton,

og senere i Kiel. Denne Reise var et sandt Triumphtog for Or-

sted, der især i England blev optaget af de Forste baade i Viden-

skaben og Staten med en Udmærkelse, som sjelden er bleven en

Udlænding og endnu sjeldnere en Videnskabsmand tildeel. Allerede

tidligere havde han overværet Nalurfors>kermoderne i Berlin og

Hamborg, og han var meget virksom ved alle Skandinaviske Na-

turforsker-Forsamlinger fra det forberedende Mode i Golhenborg

(1839) indtil det andet Kjobenhavnske Mode i 1847.

Hans Fædreland hædrede ham med mange Agtelsestegn.

I 1815 blev han Ridder af Danebrog og i 1824 Dane-

brogsmand; i 1828 udnævntes han til Etatsraad; i 1836 blev han

Commandeur af Danebrog; i 1840 udnævntes han til Confe-

rentsraad; i 1847 til Storkors af Dannebrog, og paa hans Jubi-

læum i 1850 blev han udnævnt til Geheime-Conferentsraad, hvilket var

forste Gang denne Titel er tillagt nogen Professor ved vort Universitet.

Ogsaa fremmede Lande hædrede ham; saaledes blev han forst Ridder,

siden Commandeur, og derpaa Storkors af Nordstjerneordenen; han

var Officeer af Æreslegionen, og en af de faa Medlemmer, som den

preussiske Orden pro meritis tæller. Lærde Selskaber kappedes

om at vælge ham til deres Medlem, og endskjondt den Fortegnelse som

jeg her giver, er rig, frygter jeg dog for, at den ikke er fuldstændig*).

*) Selskabernes Navn:
1800: Det Skandinaviske Litteratur Selskab.

1801 : Det mineralogiskc Selskab i Jena (coircsponderende Medlem).
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H. C. Orsted havde det Held, at leve i en aandelig meget

bevæget Tid; og under hans tidligere videnskabelige Udvikling

1804

1807

1809

1811

1811

1815

1819

1821

1822:

1823:

1824:

1826:

1827

1829

1830

1832:

1833:

1835:

1836:

1838:

1841:

1842:

1843:

1845:

1846;

Det medicinske Selskab i Kjobenhavn.

Det kgl. danske Videnskabernes Selskab.

Videnskabernes Selskab i Antwerpen.

Naturforskerselskabet i Halle.

Det mineralogiske Selskab i Jena (Æresmedlem).

Det physiographiske Selskab i Lund.

Det pharmarceutiske Selskab i St. Petersborg (Æresmedlem).

Videnskabernes Akademie i Munchen.

Det Londonske Selskab for Videnskabernes Fremme.

Apotekerforeningen i det nordlige Tydskland (Æresmedlem).

Det Amerikanske Naturforsker-Selskab i Philadelphia.

Nalurforskerforsamlingen i Danzig.

Naturforskerselskabet i Basel (corresponderende Medlem).

Det Senkcnbergske Naturforskerselskab i Frankfurt a. M.

Den physiske Forening i Frankfurt (Æresmedlem).

Selskabet for Natur og Lægekunst i Dresden (Æresmedlem).

Det Physiske og Medicinske Selskab i Bonn.

Det Asiatiske Selskab i Calcutta (Æresmedlem).

Det svenske Videnskabernes Akademie i Stokholm.

L'Institut de France (corresponderende Medlem).

De naturforskende Venners Selskab i Berlin.

Royal institution of great Britain (Æresmedlem).

Det meteorologiske Selskab i London (corresponderende Medlem).

Videnskabsselskabet i Gdttingen.

Det medicinske og botaniske Selskab i London.

Det Neapolitanske Videnskabs Selskab (Æresmedlem).

Videnskabernes Akademie i Padua.

Det kejserlige Videnskabernes Selskab i Petersborg (corresponderende

Medlem).

Naturforskerselskabet i Moskou.

Det hollandske Videnskabernes Selskab i Haarlem.

Kunstselskabet for Skotland i Edingburg (Æresmedlem).

Det Lineesko Selskab i Stokholm.

Det medicinske Selskab i Kjobenhavn (Æresmedlem).

Videnskabernes Selskab i Palermo.

Det medicinske Selskab i London (Æresmedlem).

Videnskabernes Selskab i Lissabon.

Videnskabernes Selskab i Upsala.

Associé étranger de l'Institut de France.

Videnskabernes Selskab i Brussel (corresponderende Medlem).

Det phalziske Selskab for Pharmacic og Technik i Kaiserslautern.

Det medicinske Facultct i Erlangcn (Doctordiplom).

Det islandske litteraire Selskab,! Kjobenhavn (Æresmedlem).

Videnskabernes Selskab i Washington.

Det kgl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem.
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omgikkes han i en fortrolig Kreds med A. S. Orsled, Øhlenschlæger

og Steffens, Mænd, hvis Navn og Beromthed strækker sig langt ud

over deres Fædreland. Med sin beromte Broder deelte han Inter-

esse for dyb philosophisk Granskning, med Øhlenschlæger et af

Poesien let grebet Gemyt, med Steffens Lyst og Evne til ved

Tænkning at udforske Naturbegivenhedernes dybere Sammenhæng;

men som experimenterende Naturforsker stod han ene og hoit

over de fleste Samtidige paa hele Jorden. Det varede imidlertid længe

forend han som saadan naaede det Standpunkt, der har skabt en ny

Udviklingsretning i Physiken, og banet Veien for hine store practiske

Anvendelser, som altid ville blive et af vor Tids Særkjender, og deri var

Orsted netop meget forskjcllig fra flere berornte Naturforskere,

der anvendte deres hele Liv for at udvikle een heldig Idee, eet

lykkeligt Greb, som de i Ynglingsaldercn have gjort, at han forst som

moden Mand sendte sin store Opdagelse tilsyneladende næslen uden

Forarbeider, men ikke desmindre fuldfærdig ud i Verden, og han

har ikke behovet at tage noget tilbage af det, hvormed han udrustede

den fra Begyndelsen.

See vi hen til hans tidligste Arbeider, da iagttage vi, hvorledes han

hælder snart til den ene, snart til den anden Side afVidenskabeligheden,

og foler Lyst og Evne til at forsoge sin Kraft paa de meest forskjellige

Gjenstande. Paa hans forste akademiske Priisskrift om det poetiske

og prosaiske Sprog fulgte et Priisskrift om Modervandets Oprin-

delse, Natur og Nytte, og derpaa en Doctordispulats „de formå

metaphysices naturæ externae."

Med delte sidste Værk begynder hans forste bestemt udprægede

videnskabelige Periode, som culminerede og paa en vis Maade sluttede

med hans „Ansichten der chemischen Naturgesetze". Af denne Bogs

Hovedafdelinger handler en om Rækkerne af de cheniiske Sloffer.

Forfatlcren viser heri, atCharacteristiken af de forskjellige Rækker maa

1846: Det italienske Videnskabernes Selskab i Modena.

— Det naturvidenskabelige Selskab for Canton Vaud i Lausanne

— The british association (coi responderende .Medlem).

1848: Det philosophiske Facilitet i Prag (Doctoi diplom).

1850: Videnskabernes Selskab i Madrid (corresponderende Medlem).

1850: Studenterforeningen i Kjobenhavn (Æresmedlem).
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tages fra de Forbindelser, som de indgaae, og at man i Rækkerne selv

vel kan danne Underafdelinger, men at disses Begrændsning er

meer eller mindre vilkaarlig, da Rækkernes Endepuncler ved

Overgange ere forbundne med hinanden. Han har 3 Rækker af

Stoffer: Elementer, Ilter eller Oxyder, og Salte; en Inddeling,

der i det Væsentlige er vedbleven, endskjondt unegteligen meget

udvidet og tildeels modificeret.

Langt vigtigere ere de andre Afhandlinger over de chemiske

Kræfler, chemisk Kjædevirkning, electrisk- chemiske Kræfter, over

Varmens, Lysets og Magnetismens Sammenhæng med de electriske,

og altsaa ogsaa de chemiske Kræfter.

Den Modsætning, siger Orsted, som vi finde mellem de ydre

Led af Elementernes Række, og som han betegner med Udirykkene

Tændkraft og Ildkraft, finder ogsaa Sted i den anden Række,

hvor de gjengives ved Suurhed og Alkalitæt, som igjen er den samme

Modsætning, som vi see mellem den positive og negative Electri-

citet. Enhver af disse bekjendle electriske Kræfter er i og for sig

expansiv, men de frembringe formedelst deres gjensidige Tiltrækning

en contractiv Virkning. Her er Pundet, hvor de chemiske og

mechaniske Kræfter mode hinanden; thi for at et Legeme kan

beslaae, udfordres der en udvidende Virksomhed, hvorved det udfylder

Rummet, og en sammentrækkende, hvorved Legemet begrændses.

Legemet beslaaer altsaa ikkun ved electriske Kræfter, det er ikkun

el Udtryk af samme, men de to som Kræfter betegnede Virknings-

former, hvorved man tænker sig Legemets Bestaaen, svare ikke til

de electriske Kræfter umiddelbart, men til den Virksomhed, som disse

frembringe, enten hver for sig: Udvidelse, eller i Forening: Sam-

mentrækning. Al Cohæsionsforholdenes Forskjellighed hidrorer

ikkun fra disse Virksomheders forskjellige Grader, al chemisk For-

skjellighed fra Grundkræfternes forskjellige Mængde og deres For-

eningsmaade; men i det meest brændbare, saavelsom det meest

ildnærende Stof ere begge electriske Kræfler tilstede. Han viste

den ogsaa af tidligere Forskero anerkjendte Analogie imellem

Magnetisme og Eleclricilet. Dette er Begyndelsen til Læren

om det electro-chemiske System, som Berzelius senere udvik-

lede med saa stort Held. Orsted var den forste; men Systemet
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blev ved ham ikkun antydet, ikke udviklet. Berzelius kom senere, som

det synes upaavirkct af Orsted, men en stor Deel af den svenske Che-

mikers Livs rasllose Virksomhed var dette Systems Udvikling helliget.

Forresten fremkaldte Orsleds Bog i Begyndelsen ikke liden

Interesse, som dog snart tabte sig, sandsynligviis især paa Grund

af de store politiske Omvæltninger i 1813—1815 og den blev

uden synderlig Indvirkning paa Videnskabens senere Udvikling.

Naar Orsted i denne forste Periode af sin videnskabelige selv-

stændige Udvikling mere blev betragtet som Naturphilosoph, end

som Naturforsker, saa har denne Mening en vis Berettigelse i den

hele Maade, hvorpaa han behandlede sin Videnskab, idet han sogte

at udfylde de erkjendte Mangler i vore Kundskaber ved Raison-

nement og Folgeslutninger, medens han som Naturforsker vilde

have sogt at lose Gaaden ved nye Erfaringer samlede ved Forsog

og Iagttagelser. Det være langt fra at jeg skulde paastaae, at

han i denne Tid aldeles forsomte den experimentale Vei, men den

var underordnet, og traadte kun lidet frem i hans Værker. Men

med detArbeide, hvoraf jeg har givet nogle Hovedtræk, afsluttede

han denne Retning, og nu belraadte han den Bane, der skulde

fore ham til den hoieste Udmærkelse, og sikkre hans Navn en

Plads i Videnskabens Historie saa længe Menneskeslægtens Cullur

ikke gaaer aldeles tilgrunde.

Orsted havde alt tidligere beskjæftiget sig med experimentale Un-

dersøgelser o\er Klangfigurerne, som bleve meddeelte delte lærde Sel-

skab, og hvorfor han modtog dets Solvmedaille, men forst efter at han

havde udtalt, hvad han kunde og vilde udtale over de dybere Aarsagcr

tilNaturphænomerne fra hans daværende Standpunkt, begyndte han for

Alvor og med samme Aand og Skarpsindighed at dyrke den expe-

rimentale Side af sin Videnskab. Da jeg 1818 gjorde hans Bekjendt-

skab, fandt jeg ham ivrigen beskjæftiget med Forsog over Vandets

Sammentrykning. 1 Begyndelsen var hans Apparat ufuldkomment,

men efterat han ved fortsatte Experimenter var bleven nærmere

bekjendt med Gjenstandens Vanskelighed, construerede han det

Apparat, som nu findes i alle physiske Samlinger og udmærker sig

lige saa meget ved sin Elegance og ved den Lethed, hvormed man

foretager Experimenterne, som ved sin Noiaglighed. Sporgsmaalet
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om Vandet er sammentrykkeligt eller ikke, har beskjæftiget Phy-

sikcrne i lang Tid, og er bleven besvaret snart for, snart imod,

indtil for omtrent et Aarhundrede siden Englænderen Canton

bekjendtgjorde Forsog, der udmærke sig baade ved Noiagtighed og

Omsyn. De have givet Resultater, som paa en mærkværdig Maade

slemme med Orsteds senere Resultater, der give en Sammentryk-

ning af 45. 5 Milliondele for hver Atmosphæres Tryk. Disse Re-

sultater blive let forandrede ved 2 Indflydelser, deels nemlig ved

forandret Varme, deels derved, at det Kar, hvori man sammen-

trykker Vandet ikke gjor fuldkommen Modstand med sine Side-

vægge. De forste Apparater, Orsled brugte, havde denne sidsteFeil,

men senere havde han ved sit nyere Apparat undgaaet denne

Aarsag til Fejltagelser derved, at det Vand, hvis Sammentrykning

skulde maales, findes i et Glaskar, der er udtrukket i etfiintllaar-

ror, hvorigjennem Trykket virker, og Sammentrykningen iagttages

ved Vandels Overflade i Haarroret, hvis Sammenflyden med det

ovrige omgivende Vand forhindres ved en lille Glasklokke, som sæltes

omvendt over Enden af Haarroret, og forhindrer Vandets Indtræn-

gen, da det er fyldt med Luft. Det Hele staaer i et andet Kar

med Vand, som udsættes for det Tryk, hvis Virkning man vil prove.

Da det hele Tryk saaledes overfores paa det omgivende Vand,

og Karret, hvori Vandets Sammentrykning skal maales, fra

alle Sider, indvendig saavelsom udvendig fra modtager samme

Tnk, saa er den væsentlige Grund til Feiltagelser derved afhjulpen.

Disse Forsog optoge ham forholdsviis en meget lang Tid, da han

lidt var nodsaget til at afbryde dem formedelst en Mængde andre

Forretninger. I Oversigterne over Videnskabernes Selskabs Arbei-

der fra Mai 1817— Mai 1818 findes den forste Notits om Forsogene,

og en Angivelse af Resultatet er indrykket i Oversigten for Aaret

1821 —1822. Men endnu mange Gange vendte han tilbage til disse

sine Yndlingsbeskæftigelser. I Oversigterne fra 1826—1827 med-

deelle han sine Erfaringer over Varmens Indflydelse paa Vandets

Sammentrykning, der ved 0° er 50 Milliondeel for een Atmosphære

og ved 10" ikkun 45 Milliondele, og aflager stadigen ved stigende

Temperatur indtil 30°, hvilket er den hoieste Varme han har pro-

vet. Ogsaa Qviksolvels Sammentrykning blev bestemt; den er
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Pa Milliondele for een Atmosphæres Tryk. I det folgende Aar

optog han atter Sagen, da imidlertid et Arbeide af CoUadon og

Slunn over samme Gjenstand var udkommet, hvori de vel i det

Hele bekræfte Orsteds Forsog, men dog erholde Sammentryk-

ningen til 50.5 Milliondeel. Der opstod i Anledning af disse Forsog

en Meningsforskjellighed med Hensyn til Beregningen af Glassets

Sammentrykkelighed, idet Colladon og Sturm beregnede den

efter Glaslængdernes Sammentrykning ved trykkende Kræfter,

medens Orsted sogte at bestemme den ved directe Forsog i sit

Apparat.

Der viste sig herved nogle ganske mærkværdige Forhold, idet

Sammentrykkeligheden af Vand, hvori en Mængde smaa Glasstykker

vare kastede, fandtes langt storre end man af de enkelte Massers

Sammentrykkelighed kunde vente. Orsted meente, at dette Forhold

var afhængig af en Tiltrækning mellem Glasstykkernes Overflade

og Vandet, og vilde have fulgt dette Phænomen; men andre Ar-

bejder forhindrede ham i at udfore dette.

En anden af Orsteds Undersogelser, som staaer i noieste Forbindelse

hermed, er over den ved Vandets Sammentrykning udviklede Varme.

Allerede i 1833 foretog han en Række Beregninger over sine

dertil horende Forsog og kom, under den Forudsætning, at der

ved denne Sammentrykning udvikler sig for hver Atmosphæres

Tryk en Varme af V« af en Grad Celsius, til det Resultat, at Van-

det sammentrykkes 46 Milliondele for hver Atmosphæres Tryk.

I 1845 provede han denne Varmeudvikling ved Vandets Sammen-

trykning ved Hjælp af den thermoelectriske Varmemaaler, hvorved

han erholdt Varmeudviklingen for hver Atmosphæres Tryk = V49,2 C.

Ogsaa over Luftens Sammentrykning har Orsted foretaget For-

sog, i Forening med Capitain Suenson, hvortil de benyttede, deels

en Quiksolvsoile af 19 Fods Hoide, hvor man bestemte Sammen-

trykningen ved Maal, deels Vindbosser, hvor man bestemte denne

ved Vægt. Disse Forsog gave det Resultat, at den Mariotteske

Lov gjælder for Tætheder, der ere noget over hundrede Gange

storre end Luftens Tæthed er ved Atmosphærens sædvanlige Trykfor-

hold, og at der ikkun ved Overgangen til den draabeflydende Til-

stand indtræde andre Forhold. Senere Undersogelser, især af
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Despretz ogRegnault, have viist, at der selv ved de Luftarter, som man

hidtil ikke har kunnet sammentrykke til Vædsker, Gnde Uregelmæs-

sigheder Sted, som blive endnu langt stærkere for de Luftarter,

der kunne fordraabes.

I den lange Tid fra 1818 til 1833, som disse forskjellige,

tidt afbrudte, og igjen optagne Forsog indtage, beskjæfligede Orsted

sig med mange andre experimentale Arbeider, og idet jeg grup-

perer disse efter deres indre Sammenhæng, er jeg hyppigen nod-

saget til at vende tilbage til tidligere Tider. Jeg vil nu omtale

hans store Opdagelse, den, der egentlig begrunder hans Navn som

en af Verdens storsle Opdagere i Physiken.

Electriciteten havde allerede tidlig tiltrukket ham, og nogle

af hans forste Smaaarbeider henhore til denne Retning, saaledes:

en Afhandling: „om Liigheden imellem de electriske Figurer og de

organiske Former'-' i Skandinavisk Selskabs Skrifter; „om Ritters

Ladningsslotte; i Delamelheries Journal; om „Loven for de elec-

triske Virkningers Svækkelse ved Afstand"; om galvaniske Trug-

apparater. Denne sidste lille Afhandling fortjener nærmere Om-

tale. Ikke længe efter at Galvani havde opdaget den Form af Elec-

tricitet, som efter ham forer Navn af Galvanisme, forekommer der

en storre Opdagelse, som vi skylde Volta, der construerede Stotten,

som forer hans Navn. Herved lykkedes det at forstærke den

Slrom, som et Par forskjellige Metaller og en fugtig Leder frem-

bringe. Senere blev man opmærksom paa, at en Slrom, derudgaaer

fra store Metaloverflader, frembringer udmærket kraftige Virkninger,

og da Constructionen af den Voltaiske Stolte medforte mange

Ubehageligheder og Formindskninger af Virkningen, formedelst den

Hinde af Vædske, der ved Metalpladerne udpresses af de fugtige

Papskiver, som benyttes ved Construclionen af Stotten, saa modtog

Physikerne Trugapparaterne med stor Interesse. De forste af

disse bestod af Celler af en slet Leder, brændt og glasseret Leer,

som man fyldte med Vædsken, og hvori man ved Siden af hinan-

den ophængte Pladerne af de 2 forskjellige Metaller; men Celle-

apparatet af Steentoi eller Porcellain var vanskeligt at fabrikere,

og derfor kostbart.
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Orsted faldt nu paa den heldige Tanke, at danne Karret af

det ene Metal, hvortil han valgte Kohberet, og at hænge Zink-

plader i Vædsken, hvormed han fyldte dette. Herved bortfaldt den

Vanskelighed, som Trugapparaternes Construction havde frembudt,

og det blev let at danne Indretninger baade med stor Overflade

og mange Pladcpar. Med dette Apparat udforte Orsted mange

meget interessante Forsog; dog skal jeg her ikkun anfore eet, hvor-

med jeg i 1818 som hans Amanuensis var ham behjelpelig,

nemlig det at sprenge Miner ved at bringe en i Krudtet indbragt

fiin Metaltraad til Glodning formedelst en fra Apparatet udgaaende

galvanisk Strom. Forsogene lykkedes ganske udmærket, men de bleve

ikkun bekjendte i en snevrere Kreds, og forst senere, optagne i

andre Lande, have de faaet Betydning, og have nu fundet en fieer-

sidig Anvendelse, hvoraf jeg her ikkun vil anfore den ogsaa hos

os benyttede Sprengning af sunkne Vrag.

I 1820 gjorde han sin store Opdagelse over den sande Sam-

menhæng imellem Electricitet og Magnetisme, og siden den Tid er

Læren om Eleclromagnelismcn bleven en væsentlig Deel af Physiken.

Man har i Begyndelsen paastaaet, at et Tilfælde havde foranlediget Op-

dagelsen af denne Deel af Naturvidenskaberne; hvis dette var saa-

ledes, vilde Opdagerens Fortjeneste ikke være mindre stor, da den.

der forstaaer at gribe hvad en heldig Omstændighed byder, og

bringe det ikke blot til sin egen, men til hele Verdens Bevidsthed,

sandelig viser en stor Aands-Overlegenhed. Sagen forholder sig

alligevel ikke saaledes. Orsled sogte at udfinde denne Sammen-

hæng mellem de to store Naturkræfter; hans tidligere Skrifter

vidne derom, og jeg, der i Aarene 1818 og 1819 dagligen om-

gikkes ham, kan af egen Erfaring bekræfte, at den Tanke, at ud-

finde denne paa den Tid hemmelighedsfulde Sammenhæng, stadigen

opfyldte hans Sjæl. Han venlede maaskee dengang ikke at finde den

saaledes som den senere viste sig, men desmere fortjener det An-

erkjendelse, at han, uhildet af forudfattede Meninger, opfattede Phæ-

nomenet i dets hele Simpelhed, og fremstillede det saaledes for

Verden.

1 Juli 1820 vare hans Arbeider sluttede, eflerat han allerede

i Begyndelsen af samme Aar i sine Forelæsninger havde viist
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heldige Forsog i denne Retning. Under 21 Juli 1820 sendte han

et lille paa Latin skrevet Arbeide omkring til de beromteste Na-

turforskere og naturvidenskabelige Selskaber i Europa, og fra disse

„Experimenta circa effeclum Conflictus electrici in acum magneti-

cum" dateres Electromagnetismens Historie. Orsted fandt, at Mag-

netnaalens Pol blev afviist imod Vest, naar han sluttede sin galva-

niske Kjede med en Leder, der laae horizontalt over, og parallel

med Magnetnaalen, naar den er i sin naturlige Stilling, saaledes at

den mod Vest afviste Magnet-Pol ligger nærmest ved den Deel af

Lederen, der svarer til Kjedens negativ-eleclriske Pol.

Naar Lederen ligger under Naalen, finder den samme Virkning

Sted, blot med den Forskjel, at Magnetnaalens Pol afvises imod

Ost. Han udtrykker det korteligen saaledes, at den af Magnet-

naalens Poler, over hvilken den negative Electricitet indtræder, afvises

imod Vest; den, under hvilken den indtræder, afvises imod Ost.

Dersom Lederen ligger i samme horizontale Plan som Mag-

netnaalen, da bliver den Pol, ved hvilken den negative Electricitet

indtræder, nedtrykt, naar Lederen ligger paa Magnetnaalens vestlige

Side, og loftet naar den ligger paa dens osllige Side. Han fandt,

at Lederens Natur ikke har nogen Indflydelse paa Resultatet, naar

den ikkun er en god Leder, og at selv en Afbrydelse af Lederen

ved en kort Strækning Vand ikke aldeles forhindrer Virkningen.

Han iagttog endvidere, at Virkningen af Lederen paa Magnetnaalen

neppe aftog, naar Metaller, Træ, Vand, Harpix, brændt Leer, Glas,

Gummi-Lak, Steen bragtes imellem dem, at derimod en Naal af

Messing, Glas, Gummi-Lak, benyttet i Stedet for Magnetnaalen, ikke

led nogen Forandring. Han slutter med den Bemærkning, at denne

Indvirkning kan tænkes frembragt ved en omkring Lederne hvirv-

lende Bevægelse. I delte Udtryk ligger Grundtanken til den

Fremstilling af Electromagnetisme, som man i Almindelighed beteg-

ner som den Orstedske Theorie; men som han selv mere betrag-

tede som et Udtryk, hvori han sammenfattede Grundphænomenerne,

end en egentlig Theorie. Hans i denne Anledning opstaaede Strid

med Ampere forekommer mig derfor ogsaa mere at være en Bestræ-

belse efter at belyse de svage Puncter i hiin Theorie, end et For-

svar for hans egen.
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Stor var den Virkning, som disse Opdagelser frembragte i

den naturvidenskabelige Verden. Physikerne og Chemikerne have

i Almindelighed det store Fortrin fremfor de andre Dyrkere af

Naturvidenskaberne, at deres Opdagelser let kunne proves og

derfor ogsaa let finde Indgang i Videnskaben. Dette var nu i hoi

Grad Tilfældet med Orsteds Opdagelse; thi den kan proves med et

meget lille galvanisk Apparat og en Magnelnaal, der er i enhver

Physikers Hænder, og denne Omstændighed i Forbindelse med den

unegtelig allerede dengang meget-udbredte Formodning om Electrici-

tetensogMagnelismens Sammenhæng kan forklare, hvorfor denne Los-

ning af Gaaden fandt en saa almindelig Gjenklang i Europa. Forfatteren

af denne Fremstilling, som var i Udlandet da Opdagelsen skeete,

og i Breve fra Orsted blev underrettet om samme, havde hyppigen

Leilighed til at iagttage den forskjellige Virkning, som Bekjendt-

gjorelsen gjorde, idet Nogle, mindre fortrolige med Videnskabens

Tilstand, i de simple Experimenter ikkun vilde see længe bekjendte

Kjendsgjerninger, medens Andre deri saae Losningen af Opgaver,

som længe havde beskjæftiget Videnskaben. Snart fandt Orsted

alligevel den fulde Anerkjendelse, som han fortjente; maaskee

hurtigere end nogen anden Opdagelse blev denne indlemmet i

Videnskabens Samling af velbegrundede Erfaringer, og snart

begyndte dens store Indflydelse paa Forklaringen af Naturphæno-

nierne og paa Physikens hele Udvikling at træde frem. Enkelte

vilde i ældre Skrifter finde Spor til denne Opdagelse, og jeg anseer

det for meget rimeligt, at een eller anden Physikrr har seet der-

hen horende Phænomener og optegnet dem; men ikke den Mand

er Opdager, der seer et Phænomen og hverken forstaaer dets

Sammenhæng eller Betydning, men derimod den, der brin-

ger sin Iagttagelses Betydning til sin egen og Videnskabens

Bevidsthed. Saaledes gjorde Orsted, ingen har gjort det for ham,

og han er den ubestridte Opfinder af Eleclromagnetismen. Man

har med Rette beundret den Sikkerhed, hvormed Orsted gik frem

i denne Sag, han havde her ingen i denne Videnskab Ligeberet-

tiget, med hvem han kunde raadfore sig, og hans nærmeste Publi-

cum havde ikkun en lidet vægtig Stemme i denne Sag, men den

hele Form af hans latinske paa samme Dag over hele Europa
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udsendte Program viste at han vidste, hvad denne Opdagelse havde

at betyde.

Det kan ikke her være min Opgave at skildre denne Læres

senere Udvikling, hverken den theoretiske fra Orsleds Opdagelse

indtil Faraday's Magneto-Electricitet, og den dermed i Forbindelse

staaende Diamagnelisme, hvortil Orsted ligeledes leverede interes-

sante Bidrag, eller den praktiske indtil de electriske Telegrapher

og den bevægede Magnets Anvendelse til at frembringe en gal-

vanisk Strom, og det maa derfor være her tilstrækkeligt at

bemærke, at han fulgte denne Udvikling med den Glæde, hvormed

en Fader seer en Sons selvstændige og uafhængige Udvikling i

Livet. Man har undertiden beklaget, at Orsted ikke senere igjen

tog kraftig Deel i denne Udvikling, men man maa betænke, at Op-

dagelsen med mere eller mindre Livlighed og Interesse blev provet

og udvidet af enhver Physiker i Europa, og at Opdageren selv,

efter at han havde indtaget sin hoie Plads, vel kunde frygte for, at

smaa Tilfoininger og mindre betydelige Iagttagelser vilde synes

trivielle og intetsigende imod det, -han allerede havde udrettet.

Iblandt de Arbeider, som her komme i Betragtning, bor

der dog endnu særlig fremhæves hans i Forening med

Fourrier udforte Undersogelser over den af Seebeck opdagede

Thermoelectricitet. Orsted læste paa sin tredie Udenlandsrejse

den 31. Mai 1823, i det franske Akademie en Afhandling om disse

Undersogelser, og de vigtigste Resultater af de to beromte Phy-

sikeres Arbeide ere : at man kan construere thermoelectriske Slotter,

men at disses Indvirkninger ikkun for saa vidt tage til, som man

paa samme Tid gjor Strommenes Vei kortere, eller som Orsted

udtrykker det „Elementer af lige Længde danne Kjeder, som frem-

bringe ligestore Afvigelser hvor stort endog Elementernes Antal,

„kan være".

Jeg vilde ikkun svække Indtrykket af Orsleds vigtigste Arbei-

der, hvis jeg vilde omtale en Mængde mindre Undersogelser, som

han siden udforte ; dog maa jeg ikke forbigaae tvende Arbeider,

der have en langt storre Betydning end de andre.

Det forste er en chemisk Undersogslse, hvorved det lykkedes

ham at fremstille en Forbindelse af Chlor med Lecrjordens Metal
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Aluminium. Chemikerne kjendle paa den Tid mange Methoder til

at tilvejebringe Elementers Chlorforbindelser, men »den af Orsted

angivne var ny, og den er bleven meget viglig, fordi den har lært

os at frembringe Chlorider af mange Stoffer, som vi ellers enten

slet ikke, eller ikkun med stor Vanskelighed og Bekostning kunde

fremstille. Med væsentlig Nytte kan den ikkun anvendes, hvor

Chlorforbindelserne ere flygtige. Methoden var denne: han blandede

Leerjord med Kul, opvarmede Blandingen til Rodglodheden i et Por-

cellainsror, og ledede tor Chlorluft over samme; Kullet træder her i

Forbindelse med Leerjordens Ilt, medens Chloret forener sig med

Leermetallet. Begge Forbindelser ere flygtige, men Chloraluminium

fortætter sig ved Afkjoling til et fast Legeme, medens Kulilte gaaer

bort som Luft. Orsted tilberedte paa samme Maade Chlorkisel, og

andre Chemikere have senere brugt Methoden for at frembringe

Chlorforbindelser af mange andre GrundstofFer. Orsted sogte alle-

rede at udskille Grundstofferne selv af disse Forbindelser, og valgte

dertil det Middel, som senere med saa meget Held er bleven

benyttet, nemlig Kalium. Men dengang (1824) var dette Metal i

det mindste hos os meget vanskeligt at erholde, og han anvendte

derfor Kaliumamalgam, som gav ham ikkun meget utilfredsstil-

lende Resultater.

Den anden Undersogelse er af physisk Natur og vedkommer

Haarrorskraften, som han prover derved, at han dækker den ene

Ende af et boiet aabnet Glasror med en gjennemboret Dækplade

af forskjellige Stoffer, hvis Haarrorskraft skal proves. Da nu Haar-

rorskraften ikkun er afhængig af den Substants, hvori Aabningen

er anbragt og dennes Diameter, vil Hoideforskjellen i de 2 Ror

udtrykke Kraftens Indflydelse i Pladens Aabning, en Forskjel, der

som bekjendt forsvinder, naar det flydende Legeme er af den Be-

skaffenhed , at det fuldkomment befugter Haarrorets Sidevægge.

Resultaterne af Forsogene med dette smukke Apparat ere uheldig-

viis ikke bekjendlgjorte.

Jeg kommer nu til den sidste Periode af Orsleds videnskabe-

lige Virksomhed, den, som jeg foler mig mindst skikket til at

bedomme; jeg mener den Periode, der kan betragtes som repræ-

senteret i hans „Aanden i Naturen". De hertil horende Arbeider ere
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ikke alle nye; mange af dem gaae langt tilbage i Tiden, men i de

senere Aar vendte hans hele Virksomhed sig mere og mere til

denne reflecterende Side. Grundtanken i denne hele Anskuelse er

den: at Naturlovene ere Fornuftlove, at vi i Folelsen for det Skjonne

og Ædle kunne eftervise Sammenhængen med hine Naturlove. Han

staaer ved denne Reflection bestandig paa Erfaringens brede Basis,

og vinder derved en Sikkerhed i sin Betragtning, som virker vel-

gjorende paa Læserne. Oversat i flere fremmede Sprog har denne

Bog fundet talrige Læsere i hele Europa, men forst Fremtiden kan

lære, hvilken Indflydelse den vil udove paa Anskuelserne.

Til samme Retninghore ogsaa hans digteriske Arbeider, ved hvilke

han især, men ikke udelukkende har holdtsig til Læredigtets Form. Hans

„Luftskib" har fundet mange Læsere og Beundrere, og flere tydske

Oversættelser deraf ere udkomne. Det er mig kjært at kunne

overlade Fremstillingen af denne philosophisk-poetiske' Retning til

Etatsraad Hauch; der ved sin hele Udvikling netop er skikket dertil,

og ved mangeaarige Venskabsforhold til den Afdode er tilskyndet

til Udarbejdelsen af hans Biographie. "
I ham ville disse Retninger

finde en ligesaa kyndig som grundig Bedominer.

I dette vort Selskab var Orsted i en lang Række af Aar et meget

virksomt Medlem, der ved sit store Navn ikke lidet har bidraget

til dets Glands og Beromthed. Næsten alle hans Opdagelser bleve

forst forelagde i vore Moder; som Embedsmand var han utrættelig,

og faa Gange have vi savnet ham paa sin Plads. Ved sine

omfattende Kundskaber bidrog han meget til Selskabets Liv, saa at

det ikkun sjelden indtraf, at der savnedes Gjenstande for Med-

delelserne.

Som Universitetslærer har han i henved et halvt Aarhundrede

tolket sin Videnskab for de Studerende; og endnu i de senere Aar

af hans Liv maatte man beundre den Varme, hvormed han fore-

drog selv dens Elementer, en Gjentagelse, der for en mindre livlig

Aand maatte have virket svækkende og slovende. Han indskræn-

kede ikke sine belærende og vækkende Foredrag til Forelæsninger

for Studenter og Polytechnikere, men greb ogsaa gjerne Ordet

ved andre Lejligheder, og naar han saaledes talede om sine Ynd-
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lingsgjenstande gik hans Varme over til en Begeislring, som hen-

rev hans Tilhorere og vandt Mange for Naturens Studium.

Hans Lærebog i Physiken, der under forskjellige Former har

oplevet 4 Oplag, hvoraf det sidste forst har begyndt at udkomme

efter hans Dod, er betegnende for hans Standpunkt i sin Viden-

skab i Almindelighed. Orsted staaer paa Experimentets, paa den

umiddelbare Iagttagelses Standpunkt; for ham er Erfaringen den

bedste Kilde til vore Kundskaber: dog ikke den raae Erfaring,

som ikke skjelner imellem det Væsentlige og Uvæsentlige, men en

ved Eftertanke, Fornuft og Videnskab renset Erfaring, der vced

at udfinde Loven imellem de mangfoldige Tilfældigheder, som ind-

hylle og skjule den. Naar Orsted kan fore et experimentalt Be-

viis for en physisk Sætning, saa vælger han et saadant fremfor

det, som Mathematiken frembyder. Denne Anskuelse horer med

til hans Ejendommelighed; det var hans faste Overbeviisning, at

delte experimentelle Beviis gjor Sagen langt mere anskuelig og

frugtbringende for den Studerende, og denne Mening synes paa ny

at skaffe sig Anerkjendelse, i det mindste at slutte af den Aand,

der gaaer igjennem en Betænkning, som en Kommission har afgivet

i Anledning af Underviisningen i det franske polytechniske Institut

og hvori Navne som Le Verrier, Poncelet, Piobert ere Borgen for,

at Mathematiken var vel repræsenteret*)

Orsteds Interesse var ligesaa mangesidet som hans Kund-

skaber. Mange Afhandlinger i forskjellige Tidsskrifter vidne

om denne Alsidighed, og endskjondt han i sine senere Aar

ikkun sjelden tog Deel i offentlige Discussioner over Gjenstande,

der laae udenfor hans nærmere Virkekreds, vedblev hans Interesse

for dem usvækket indtil hans Dod.

Som en af Stifterne af det Selskab, der udgav „Maanedsskriftet

for Litteratur", og en af dets virksomste Medlemmer, har han

*) Anm. : Jeg vil iblandt mange Slcdei ikkun udvælge et eneste for at bevise det

ovcnanforte. „Nous prescricons done en tele du programme dephysiqne, que le

cours sera enlicrement erpcritnenlal. Le professeur recourra pour établir les

théories physiques a des donnees expérimentales , cl uon « des considerations

matkématiquet.
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erhvervet sig varige Fortjenester af den danske Litteratur i Almin-

delighed, og foruden mange Afhandlinger, der tildeels ere optrykte

i hans „Samlede Skrifter", tog han en væsentlig Deel i Discussio-

nerne over de indleverede Anmeldelser. Hans Interesse for Spro-

gets Reenhed bragte ham tidlig til at stræbe at indfore en dansk

videnskabelig Nomenclatur i Chemien. Vel ere en Deel af hans

Forslag ikke optagne, men Meget har ved almindelig Brug faaet

Hævd, og hans Udtryk, udmærkede ved Korthed, Boielighed og Be-

stemthed, have ikke lidet lettet Udviklingen af den danske chemiske

og physiske Litteratur. Ogsaa udenfor hans nærmere Videnskaber

dannede han mange nye Ord, som ere optagne i Sprogets Skat.

Fra hans tidligste Udvikling tiltrak Videnskabens Indflydelse paa

Livet, dens praktiske Retning, ham i hoi Grad, og mange Afhandlinger

vidne om hans Bestræbelse ogsaa at skaffe denne practiske Retning An-

erkjendelse i Staten. Herhen horer foruden Beretningen om de Born-

holmske Reiser, „Tanker over Muligheden af at gjore Træets bedste

chemiske Anvendelse mere almindelig", ,Forsog over en Forbedring af

Ringning med Klokker" og flere andre mindre litteraire Arbeider. Den

samme Tanke havde væsentlig Indflydelse paa hans Forslag til Op-

rettelsen af Selskabet for Naturlærens Udbredelse, der kraftigen

underslottet af Nationen i en Række af Aar med Held har virket,

og endnu vedbliver at virke til Opnaaelsen af sit Formaal.

Det var endnu den samme Aandsretning, der bestemte ham til med

stor Udholdenhed at arbeide paa Opreltelsen*af en polytechnisk Lære-

anstalt, og da Regjeringen i 1829 omsider stiftede en saadan, ansaae

han den Indflydelse, han havde derpaa for noget af det Gavn-

ligste, han havde udrettet for sit Fædreland. Han vedblev indtil sin

Dod med Uegennyttighed uden Gage at forestaae Stiftelsen som Di-

rector, og han var i den lange Tid en af dens ivrigste Lærere,

der belærende og vækkende havde den slorste Indflydelse paa de

unge Mænds senere Udvikling. Længe efter at de havde forladt

Anstalten, vedligeholdt Orsled sin Forbindelse med dem, og naar

han opdagede Talent og god Villie hos unge Mennesker over-

hovedel, var han deres ivrigste Talsmand, og sogte ved hver Lei-

lighcd at drage dem frem til den Stilling, som han antog de for-

tjente, og hvori de kunde stifte Nytte. Jeg har selv i sin Tid
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folt den Velvillie, Orsted viste unge Mænd, for hvilke han interes-

serede sig, og har senere ogsaa bemærket den samme udviist imod

Andre.

Orsted kunde ikke undgaae den almindelige Skjebne, at hans

Bestræbelser' paa en Tid bleve miskjendte, og hans Fortjenester

ikke tilstrækkeligon paaagtede; han bar det med Fatning og uden

at nære nogen bitter Folelse, og da han i de sidste Aar af sit

Liv igjen vandt almindelig Anerkjendelse, tog han ogsaa dette med

den philosophiske Rolighed, som han havde bevaret i saa mange

af Livets Omskiftninger.

Idao- for et Aar siden, den 7de November 1850 havde el

stort Antal af H. C. Orsteds Venner, Disciple og Tilhorere samlet

sig paa Fasangaarden i Frederiksbergs Slotshave, for at hoitidelig-

holde hans 50-aarige Embedsjubilæum paa det Sted, der, som man

haabede, endnu i lang Tid hver Sommer inden sine "Vægge vilde

byde ham et roligt og venligt Ophold.

Hædret af sin Konge, anerkjendt af Regjeringen, elsket og

agtet af Alle, der havde staaet i nærmere Beroring med ham,

betragtede Orsted denne Dag som en af de lykkeligste i sil Liv,

og mange Planer for lilteraire Arbeider knyttede sig til Udsigten

til et roligt, beskueligt Liv i hans nye Sommerbolig. Men det

var anderledes besluttet; ikkun faa Maaneder efter, den 9de

Marts 1851 hensov han roligen, efter nogle Dages tilsyneladende

let Sygdom. Menneskeheden tabte i ham en Mand, der væsent-

ligen havde fremmet dens Udvikling ; hans Fædreland en af

dels varmeste og virksomste Patrioter; Videnskabernes Selskab et

Medlem og en Embedsmand, der i mange Aar havde staaet i dets

forste Række, Universitetet en Lærd og Lærer, hvis store Kræfter

stedse havde virket i Sandhedens og Oplysningens Interesse; hans

Venner en trofast og oprigtig Ven; hans Familie en kjærlig Ægte-

mand, Fader og Broder.
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H. C. Orsteds litteraire Arbeider*)-

Forsog til en Besvarelse af det for Aaret 1796, ved del Kjo-

benhavnske Universitet udsatte Priissporgsmaal i Æsthetiken:

Hvorledes kan det prosaiske Sprog fordærves ved at komme

det poetiske for nær, og hvor ere Grændserne imellem det

poetiske og prosaiske Udtryk. Minerva i797. Mai. (Belonnet

PriisskrifQ.

Om Modervandets Oprindelse, Natur og Nytte. Bibliothek for Phy-

sik, Medicin og Oconomi. Bd. 13. 1798.

Breve (4) over Chemien. Biblioth. f. Physilc, Medie, og Oconom.

Bd. 14 og 16.

Dissertatio de formå metaphysices naturae externae. Hafn. 8. 1799.

Grundlrækkene af Naturmetaphysiken. Kjobenhavn 1799.

Videnskaben om Naturens almindelige Love. Kjobenhavn 1799. 8.

Recension over Hauch's Physik. Kjobcnhavnske lærde Efterretnin-

ger 1799.

Nogle Bemærkninger i Anledning af Guytons Forsog over Dia-

mantens Forbrændelighed. Bibi.
f.

Physilc, Med. og Ocon.

Bd. 17. 1800.

Recension over Gadolins Indledning i Chemien. Skandinavisk Mu-

seum. Bd. 1. 1800.

Recension over Hjelms: Anviisning paa bestå sættet at tilvirka

Salltpeter. Samme.

Recension over Hjelms: Uderråltelse om fordeelagtigsta sættet at

anlægga Salltpeter Lador. Samme.

Forsog og Bemærkninger over den galvaniske Electricitet. Nyt

Bibi. for Pysik, Med. og Ocon. 1801. Bd. I. (tydsk j Scheels

nordisches Archiv).

Udtog af Breve til Manthey. Nyt Bibliothek f. Phys., Med. og Ocon.

Bd. 2 og 3. 1801 og 1802.

*) Jeg har gjort mig megen Umage for at erholde denne Fortegnelse saa fuld-

stændig som mulig, og troer ved velvillig Hjelp fra forskjclligc Sider at have

nogenlunde fyldestgjort billige Fordringer, dog tor jeg neppe antage, nt alle

Oversættelser og smaae Afhandlinger tildecis i fremmede Sprog ere anførte, V.
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Ideen zu einer neuen Architektonik der Naturmetaphysik heraus-

gegeben von Mendel. Berlin 1802. 8.

Materialien zu einer Chemie des 19 Jahrhunderts. Regensburg

1803. 8.

Uebersicht der neuesten Fortschrille der Physik. Schlegels Europa.

Bd. 1. St. 2. 1803*).

Galvanochemische Bemerkungen. Gehlens neucs allgemeincs Journal

der Chemie. Bd. 3. 1803.

En fransk Oversættelse af Bitters Afhandling om Ladningsst5tten i

Delametheries Journal de Pkysique 1804, med et Tillæg; af H. C.

Orsted.

Ueber Bitters Ladungssåule, und ein neues Metalthermometer. Gehlen

neues allgcm. Journal fur Chemie Ud. 6. 1805.

Om Overensstemmelsen imellem de electriske Figurer og de or-

ganiske Former. Skand. Litlr. Selskabs Skrifter. Bd. 1. 1805.

Ny Undersogelse over det Sporgsmaal, hvad er Chemien. Skand.

Litlr. Selskabs Skrift. Bd. 2. 1805.

Forsog til en ny Theorie af Selvantændelserne. Skand. Littr. Sel-

skabs Skrifter. Bd. 2. 1805.

Kritik over den saakaldte Eudiometrie med Hensyn til Lægekun-

sten. Bibi. for Phys., Med. og Oeon. Bd 26. (Bd. 8) 1805.

(tydsk i Gehlens neues allgem. Journal der Chemie. Bd. 5),

Eine Såule von cinem Metal und feuchten Papscheiben wird durch

die Voltaische Såule electrisch. Gilberts Annalen der Physik.

Bd. 19. 1805.

Becension over F. Saxstrophs Electricitetslærc, i fijdbenhavnske Lærde

Efterretninger 1805.

Forsog i Anledning af nogle Steder i Winterls Skrifter. Nyt Bibi.

f.
Phys., Chem. og Ocon. lid. 9. 1806. (tydsk i Gehlens Jour-

nal. Bd. 1. 1806~)

Die Beihe der Såuren und Basen. Gehlens Journal d. Chem. u.

Physik. Bd. 2. 1806.

Om den Maade hvorpaa Electriciteten forplanter sig. Nyt Bibi, o. s. v.

*) Denne Sammenstilling er betegnet med 0. og i H. C. Orstcds Optegnelser fin-

des anfort, at han har bearbeidet en saadan Oversigt for Schlegels Europa, saa

at der neppe kan være Tvivl om at O. er Forfatter til den anforte Afhandling,
j
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Bd. 9. 1806. (lydsk i Gehlens neucs Journal fiir Chemie. Bd. 6;

fransk i Delamclherie Journal de physique. 1806).

Endnu et historisk Bidrag til Oplysning over de nye Ritlerske

Pendelforsog. Nyt Uiblioth. o. s. v. Bd. 9. 1806.

Betragtninger over Chemiens Historie. Skand. Liltr. Selskabs Skrif-

ter. Bd. 2. 1807. (optrykt i samlede og efterladte Skrifter. Bd. &).

Forsog om Klangfigurerne. Videnskabernes Selskabs Skrifter, Bd. V.

1807. (tydsk i Gehlens Journal fur Chem. , Physik og Mineral,

Bd. 8. 1809).

Ueber Simons (Volta's) neues Gesetz fur clectrische Atmosphæren-

wirkung (aus einem Scheiben an J. W. Ritter). Gehlens Jour-

nal fiir Physik u. Chemie. Bd. 7. 1808.

Om Grunden til den Fornoielse som Tonerne frembringe (en Sam-

tale). Skand. Liltr. Selskabs Skrifter. 1808. (optrykt i samlede

og efterladte Skrifter. Bd, 3).

Om Planteliim. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Sel-

skabs Forhandlinger. 1809. (ikkun Titelen angivet).

Videnskaben om Naturens almindelige Love. 1ste Deel. Kjoben-

havn 1809. 8.

Undersogelser til de forste Grunde til al chemisk Virkning. Over-

sigt over del Kongl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger.

1810—1811. (ikkun Titelen angivet).

Forste Indledning til den almindelige Naturlære (Indbydelsesskrift til

Forelæsninger om denne Videnskab), h'jbbenhavn 1811. (Siden

optaget i 2den Udgave af hans Værk: Videnskaben om Naturens

Love).

Ansichten der chemischen Naturgesetze durch die neueren Ent-

deckungen gewonnen. Berlin 1812. 8. Oversat paa Fransk

af Marcel de Serres under Titel: Recherches sur Tidentité des

forces, chimiques et électriques.

Ueber die Hervorbringung der Wårme, und daraus abgeleilele

GeSetze derselben. Schweiggers Journal fur Chemie und Physik,

Bd. 5. 1812.

Tentamen nomenclaturæ chemicæ omnibus linguis scandinavico-

germanicis communis. Universitets Program. Hafniæ 1814. 4.
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(tydsk i Schiveiggers Journal, Bd. 12. 1814 og Tromsdorffs

Journal).

Loven for de electriske Virkningers Svækkelse ved Afstanden.

Oversigt over det h'ongl. danske Vidensk. Selsk. Forhandlimger. 1814.

1815. (En Notits dertil i Schiveiggers Journal 1814. lid. 12j.

Anmeldelse af Grundtvig: En mærkelig Spaadom. Littcraturti-

dende 1814.

Imod den store Anklager. Kjobenhavn 1814. 8.

Videnskabsdyrkning betragtet som Religionsudovelse. En Tale.

Molbechs Athene. 1815.

Theorie over Lyset. Oversigt over det h'ongl. danske Vidensk. Selsk.

Forhandlinger. 1815— 16.

Over de galvaniske Trugapparater (i Forbindelse med Esmark).

Samme for 1816—17.

Ueber Contact-Electricitet. Schiveiggers Journal. Bd. 20. 1817.

Om de Grundsætninger hvorefter man kan tillave Viin af Nordens

Frugter. Olufsens nye oconomiske Annaler. Bd. 3. II. 2. 1817.

ogsaa særskilt aftrykt.

Undersøgelse over Maaden hvorpaa en Lærebog i Naturlæren burde

affattes. Oversigter over Vidensk. Selsk. Forhandlinger 1817—-18.

Undersogelse over Vandets Sammentrykkelighed. Samme 18^/is.

Ueber die Zusammendriikung des Wassers. Schweigger. lid. 21. 1817.

Beretning om en Undersogelse over Bornholms Mineralrige, udfort

1818 efter Kongelig Befaling gjennem Rentekammeret (udfort

i Forbindelse med Esmark og Forchhammer). Kjobenhavn

1819. 8.

Beretning derom i Videnskabernes Selskab. Oversigterne 18^v.>.

Tanker om Muligheden af, at gjore Træets bedste chemiske An-

vendelse mere almindelig. Oversigterne 18 l8
/i9.

Om den korteste Maade at foredrage Electricitetslæren i en Række

Forsog. Oversigterne lS l8
i9. (Ikkun Titlen findes angivet).

Om Haarrorene. Oversigterne 18 l9
/2o.

Om et nyt Æsk i Peberen. Oversigterne 18 l9
°o. (Ueber das Pipcrin

Schweigger. Bd. 29. 1820. Lametheries Journal. Bd. 47. 1820).

Læresætninger af den nyere Chemie. Aftrykt til Brug for hans

Tilhorere. Kjobhvn. 1820. 8.
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Beretning om en Undersogelse over Bornholms Mineralrige udfort

i 1819 (i Forbindelse med Esmark og Forchhammer). Kjoben-

havn 1820.

Beretning derom i Oversigtern 1849/«©.

Experimenta circa cffectum confliclus electrici in acum magneti-

cum. Hafn. 1820. 4. Optaget eller oversat i næsten alle

europæiske vigtigere naturvidenskabelige Tidskrifter.

Meddelelse derom i Videnskabernes Selskab. Oversigterne *S*°/ai.

Ncuere clectromagnetische Versuche. Schweigger. Bd. 29. 1820.

Betrachtungen iiber den Electromagnetismus. Schivcigger. Ud. 32.

1821.

En Artikel om Anlægget af et Steenkulsbrud og Jernværk paa

Bornholm. Statstidende 1821. Nr. 38.

Brief iiber Electromagnetismus. Schweigger. Ud. 33. 1821.

Ueber Zamboni's zweigliederige galvanische Kette. Samme.

Galvanomagnetiske Undersøgelser. Oversigterne /821/23.

En Artikel i Dagen (af 26. Marts 1822) om de Bornholmske Kul-

lag, imod Assessor Schæffer.

Udsigt over Chemiens Fremskridt inden det 19de Aarhundredes

Begyndelse. Tidsskr. for Naturvidenskaberne 1822. Bd. 1.

Elcctromagnetische Versuche. Gilberts Annalen 1822.

Kogepunct for Yiinaand af forskjellig Styrke, og Anvendelse deraf

til at bestemme Styrken af den Viinaand man til hvert Tids-

punct af en Destillation vil erholde. Tidssk. f.
Naturv. Ild. 1.

Et Middel til at befordre Udviklingen af Dampe. Samme. (tydsk '

Schweigger. Bd. 38~).

Et nyt galvanomagnetisk Forsog. Tidsskr. f.
Naturv.

Instrument pour mesures la com pression de l'eau. Annalcs de che-

mie et de physit/ue. 2 serie. t. 21. 1822.

Sur la compressibilité de l'eau. Samme.

Expericnce electromagnctique. Samme.

Sur le multiplicateur de Schweigger et sur quelques applications

qu'on en a fait. Samme.

Sur quelques nouvelles experiences thermoclectriques par M. le

Baron Fouricr et M. Orsted. Samme, (tydsk i Schweigger.

lid. 40.
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Herom en Efterretning i Oversigterne over Videnskabernes Selskabs

Forhandlingerne tfS93/^,

Beretning om Dr. Seebecks nye electromagnetiske Forsog, læst i den

physiske malhematiske Klasse af det franske Institut, af Prof.

Orsted, oversat af Dyssel. Tidssk. for Naturv. Bd. 3. 1824.

Om Glodningen ved en galvanisk Strom med Hensyn til de Frau-

enhoferske Linier. Oversigterne 18-n
/oi.

En ny thermoelectrisk Kjede. Oversigterne tti^/vk.

Bemerkninger om Nordlysets Theorie. Oversigterne /S-3 »4.

Luftarternes Fortætning. Beretning om Dr. Brewsters Opdagelse.

Tidssk. for Naturvidenskaberne. Bd. 3. 1824.

Naturvidenskaberne betragtet som en af Grundbestanddelene i Men-

neskets Dannelse. Nyt Aftenblad 1824. (samlede og efterladte

Skrifter. Bd. 5).

Forsog over den Mariotteske Lov, udfort i Selskab med Kapitain

Suenson. Oversigterne 18-4 °5.

Forsog over Leerjordens Forbindelse med Cblor. Oversigterne /S94 25.

(tydsk i Schweiggers. Bd. 45 og i Poggcndorfs Annalen 1828^).

Tale ved de unge Studerendes Optagelse til academiske Borgere

(1821). Nyt Aftenblad 1824.

Over de Forsog der endnu fortjente at udfores over Legemernes

Sammentrykkelighed. Oversigterne iS25
,26.

Om en Forbedring ved Nobeli's electromagnetiske Multiplicator.

Oversigterne /#33/26.

Erindringsord til Forelæsningerne over Chemie. Kjobhvn. 1825. 8.

2den Udgave. 1826.

Folkels Oplysning er Fyrsten heldbringende, en Tale ved Univer-

sitets -Hoitiden i Anledning af Kongens Fodselsdag. Nyt Af-

tenblad 1826. (optrykt i samlede og efterladte Skrifter. Ild. 5).

De religione christiana lilterarum fautrice etc. Oratio habita in

Universitate Haunicnsi a J. C. Orsted inter solemnia Jubilæi I

religionis Chrislianæ in Dania ante mille annos primum pro-

mulgatæ. Nyt theologisk Bibliothek. Bd. 10. 1826.

Bidrag til at udfinde Loven for Legemernes Sammentrykning. Vi-

denskabernes Selskabs naturvidensk. og mathemat. Afhandlinger. Bd 2.'

1826. Notitser dertil i Schweiggers Journal. Bd. 45, 51 og 52.
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Fortsatte Forsog over Legemernes Sammentrykkelighed. Oversig-

terne 18°-6tø.

Om Brugen af den electromagnetiske Multiplicator til Solvprove.

Oversigterne iS^/27. (tydsk i Schweigger. Bd. 52 og Erdmann. Bd. II).

Forsog over en Forbedring af Ringning med Klokker. Oversig-

terne /826/37. (tydsk i Schiceigger. Bd. 52)

Om en ny Mechanisme ved Taarnklqkker. Handels- og Industrieli-

dende 1826.

Fortsatte Forsog over Vædskers Sammentrykkelighed. Oversig-

terne fS97
/28.

Zusammendriickung verschiedener Flussigkeiten. Poggendorf. 1827.

Bd. 9.

Zugammendriickung der Luft und Gase. Samme, (engelsk Brewsters

Journal; new series. Vol. 4).

Fortale til Brondums Grundsætninger for Olbryggeriet Kjoben-

havn 1828. 8.

Zusammendriickung verschiedener Flussigkeiten. Poggendorf. Bd.

12. 1828.
^

Zusammendriickung des Wassers in Gefåssen verschiedener Mate-

rien. Samme.

Undersogelser over Legemernes indvortes Natur. Oversigterne 18-8/o9 .

Om en ny Række af electromagnetiske Forsog. Oversigterne iS98/««*.

Anmeldelse af Ursins Magazin for Kunstnere og Haandværkere.

Maanedssk. f. Liltr. Bd 1. 1829. (samlede og efterladte Skrif-

ter. Bd. 5).

Anmeldelse af Oehlenschægers Rolf Krake. Maanedssk. f.
Liltr.

Bd. 1. 1829. (samlede Skrifter. Bd. 5);

Anmeldelse af Schouw specimen geographiæ physicæ comperalivæ.

Maanedssk. f. Littr. Bd. 1. 1829. (optrykt i samlede og efter-

ladte Skrifter. Bd. 5).

Tale ved den polytechniske Læreanstalts Indvielse. Maanedssk. f.

Littr. Bd. 2. 1829.

Nyt electromagnetisk Forsog. Oversigterne over Vidcnsk. Selsk. For-

handlinger. f<S- ,no.

Betragtninger over Forholdet imellem Lyden, Lyset, Varmen og

Electricileten. Oversigterne 18-'J/m,
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Uddrag af et Foredrag i Selskabet for Naturlærens Udbredelse:

Om Midlerne til at bortskaffe Fugtighed af Værelserne. Ursint

Magazin for Kunstnere og Uaandværkere 1830.

Maaneds forelæsning. Samme.

Anmeld, af H. Steffens polemische Blåtter. Maanedssk.
f. Littr.

Ild. 3. 1830.

Anmeld, af Tegners smærre samlede Dikter. Maanedssk.
f.

Littr.

Bd. 4. 1830. (samlede Skrifter. Bd. 6).

Anmeld, af A. Aschlund om Verdensbygningen, og af samme For-

fatters „Magnetens Forhold til sine Poler". Maanedssk. f. Littr.

Bd. 4. 1830.

Udmaaling af store Dybder i Havet. Oversigterne 18M,au

Forklaring over Morgen- og Aftenroden. Oversigterne 18no
ai.

Tale over Grev Schimmelmann. Kjobhvn. 1831. (Paa Tydsk i Falck
1

!

JV. StaatsbiirgerL Magazin. Bd. 1. Qsamlede Skrifter. Bd. 6j.

Anmeld, af Gjengangerbreve. Maanedssk. f.
Littr. Bd. 5. 1831.

(samlede Skrifter. Bd. 6).

Anmeld, af Ingemanns Huldregaverne eller Ole Navnloses Levnets

Eventyr. Maanedssk. f.
Littr. Bd. 6. 1831.

Anmeld, af sammes: nogle Oplysninger om Huldregaverne og Re-

censionerne over samme i Maanedsskriftet. Maanedssk.
f.

Littr.

Bd. 6. 1831.

Anmeld, af Skrivelse til Digteren Ingemann, i Anledning af Huldre-

gaverne udgivet af Sibbern. Maanedssk.
f.

Littr. Bd. 6. 1831.

On the relative compressibilities of different fluids at high tempe-

rature. Bretvsters Journal of science Vol, VI. 1831.

H. G. v. Schmidten, en Nekrolog. Maanedssk.
f.

Littr. Bd. 6. 1831.

(samlede Skrifter. Bd. 6).

Forklaring over Faradays magnelisk-electriske Opdagelse. Over-

sigterne tSPi/az.

Om det Kongelige Videnskabernes Selskabs Foranstaltninger til at

skaffe Kjobenhavn artesiske Bronde. Dansk Ugeskrift. Bd. 1.

1832.

Fortsatte Forsog over Vandets Sammentrykning. Oversigterne /8M/83.

Anmeld, af Ingemanns Opstanden i Litleraturstaden. Dramatisk Epilog

til Ole Navnloses Levnelscventyr. Maanedssk. /'. Littr. Bd.7. 1832.
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Anmeld, af Mansa's Oversættelse af Ruinohr: J. Konigs Veiledning

til Kogekunsten. Maanedssk. f. Liltr. Bd. 7. 1832.

Til Forfatteren af den theologiske Afhandling i det danske Uge-

skrift Nr. 30. Danske Ugeskrift. Bd. 2. 1833. Videre om

samme Sag i samme IHnd. {samlede Skrifter. Bd. 6).

Tillæg til Anmeld, af Thortsens Forsog til en dansk Metrik. Maanedssk.

f. Littr. Bd. .9. 1833.

Om det juridiske Studium ved Kjobenhavns Universitet. Art. II.

Maanedssk. f. Littr. Bd. 10. 1833. (samlede Skrifter, lid. 6).

Anmeld, af Schouw's Europa. Maanedssk. f.
Littr. Bd. 12. 1834.

(samlede Skrifter. Bd. 6).

Tordenveir. Almanak for 1834.

Stærke Drikke. Almanak for 1834.

Neue Versuche iiber die Zusammendruckung des Wassers. Pog-

gendorf. Bd. 31. 1834.

Magnetiske Iagttagelser i Kbhvn. efter Gaus's Iagttagelsesmaade.

Oversigterne iSn4
/35.

Anmeldelse af Welhavens Norges Daunring. Maanedssk. f. Liltr.

Bd. 13. 1835.

Gamle og nye Tider. Almanak for 1835.

Erindringsord til Forelæsninger over Lyset. Kbhvn. 1835. 8.

Danskheden, en Tale. Dansk Folkeblad 1836.

Luftskibet, et Digt. Kjobenhavn 1836. Oydsk af Johannsen. Ko-

penhagen 1837.)

Bemærkninger over det indbyrdes Forhold imellem Trykkefriheds

Lovgivningen og den almindelige Mening. Artikel fra Skrift—

comiteen. Folkeblad, lste Aargang, 1836.

Et Tillæg til Anmeldelsen af Gad: „Om forberedende og hoiere

Realunderviisning". Maancdsek. f. Littr. Bd. 16. 1836.

Om Skypompen. Oversigterne *S3fi
;n.

Bor Færdighed i at skrive og tale Latin ansees som en Bestand-

deel af den almindelige lærde Dannelse. Maanedssk. f.
Littr.

Bd. 18. 1837.

Indledningsdigt til Thiele's Skrift om Thorvaldsen. Kbbvn. 1837.

Om den rette Iver i Troessager, en Samtale. Dansk Folkeblad. 2den

Aargang. 1837.
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Ingen Rangstrid imellem de forskjellige Stænder. Dansk Folkeblad.

2den Aargang. 1837.

Tale ved det Kongelige Videnskabernes Selskabs Mindefest over

dets Præses Hs. Exe. Overkammerherre A. W. Hauch, holden

af Selskabets Secretair H. C. Orsted. Kjobenhavn 1838.

Christendom og Astronomie. Dansk Folkeblad. 1838.

Uber die Wettersåule in Schumachers Jahrbuch fiir 1838.

Om Haarrorskraften. Offentligt Foredrag ved de skandinaviske Na-

turforskeres Mode i Gothenborg. Forhandlingar 1840 (tydsk

Poggcndorff, Bd. 53).

Over den gjensidige Nytte, de skandinaviske Tungemaals viden-

skabelige Kunstsprog kunde have af hinanden. Foredrag ved

Modet i Gothenborg 1839. Forhandlingar 1840.

Om Jerichous Barometer. Tidssk.
f.

Liitr. og Kritik. Bd. 2. 1839.

Tale i Anledning af Chr. VIII. Tronbestigelse. Oversigterne 1839.

Hjemmet, et Digt. Brage og Idun 1839.

Ordnede Lydudtryks Naturvirkning. Brage og Idun 1839 [samlede

Skrifter, Bd. 3).

Tale ved de skandinaviske Naturforskeres forste Mode i Kjoben-

havn 1840. Forhandlinger 1841.

Om Udbredelsen af det 100-gradige Thermometer i Danmark og

Norge. Samme.

Om et nyt Electrometer. Samme (tydsk Poggendorff, Bd. 53).

Om Haarrorsvirkningerne. Oversigterne for 1840.

Om Vægtstangselectrometret. Oversigterne for 1840.

Om Groves Apparat. Oversigterne for 1841.

Bemærkninger i Anledning af Forslaget om en landoconomisk Dan-

nelses Anstalt i Danmark. Dansk Ugeskrift. 2den Bække. 1ste

Bd. 1842.

Grundtræk af det Skjonnes Naturlære. Skandinavisk Naturforsker-

mode 1842. Forhandlingar.

Tale i Anledning af Videnskabernes Selskabs Jubelfest 1842.

Om Galvanoplastiken. Oversigterne 1842.

Forsog over Varmheden paa Hunden af Borehullet i den artesiske

Brond paa Nyholm. Oversigterne 1842.
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Undersøgelser om Lyset med Hensyn til det Skjonnes Naturlære.

Oversigterne i842.

Tale ved Prof. Jacobsons Liigfærd. Kjobenhavn 1843.

Fortsatte Undersøgelser om Lyset med Hensyn til det Skjonnes

Naturlære. Oversigterne 1843.

Udvikling af Læren om Glandsen. Oversigterne 1843 (tydsk Pog-

gendorff, Bd. 60).

Om Forholdet imellem Unge og Gamle. Tale i Efterslægten. Kjo-

benhavn 1844.

Naturlærens mechaniske Deel. Kjobenhavn 1844. 8.

Om Tænkningens og Indbildningskraftens Opfatning af Naturen.

Skand. Naturf. Mode i Christiania 1844. Forhandlingerne.

(Tydsk af Zeise. Altona 1847. 8.)

Betragtninger over den danske Character. Dansk Ugeskrift, 2den

Række, 4de Bd. 1844

Mindeskrift over Mosting. Oversigterne 1844.

Mindeskrift over Bendz. Oversigterne 1844.

Saturns Ringsystem. Oversigterne 1844.

Maalning af Glas i Speile. Oversigterne 1844.

To Kapitler af det Skjonnes Naturlære. Kjobenhavn 1845 (tydsk

af Zeise. Hamborg 1845).

Skjonhedsglæder, et didactisk Digt til Sir John Herschel i Gæa 1845.

Thorvaldsen og hans Fodeland. Dansk Ugeskrift, 2den Række,

Bd. 7. 1845.

Om Quægsolvets Forandring i lufttomt Rum. Oversigterne 1845

(en engelsk Notits om samme i Reports of the britisk asso~

ciation 1846).

Om Varmeudvikling ved Vandets Sammentrykning. Oversigterne 1845.

Mindeskrift over Steffens. Oversigterne 1846.

Mindeskrift over Brandis. Oversigterne 1846.

Tale til Chr. VIII og Oscar. Berlings-Avis, 15 Juli 1846.

Kundskabsevnens Væsenseenhed i det hele Verdensalt. Oversigterne

1846 (tydsk : Uber die Wescnseinheit des Erkenntnissvermogcns

in dem ganzen Weltall. Amtlicher Berichi iiber die 24ste Ver-

$am lung deutscher Naturforscher und Aerlzte 1846 in Kiel; 1847.)

Ober die Richlung des Falls. Samme.



176

Udtog af en Samtale henhorende til det Skjonnes Naturlære. Over-

sigterne 1846.

Om Faradays diamagnetiske Forsog. Oversigterne 1847.

Forsoo- om Bærekraften af den polytechniske Læreanstalts store

Electromagnet. Oversigterne 1847 og d. skand. Naturf. Forhand-

linger. 1849.

Om den Indflydelse Naturvidenskaben bor udove paa de nordiske

Sprogs fælles Udvikling. Tale ved Aabningen af den skandina-

viske Naturforsker Forsamling. Kbhvn. 1847. Forhandlinger 1849.

Mindeskrift over Zeise. Oversigterne 1848.

Om Melloni's Apparat. Oversigterne 1848.

Mindetale over Chr. VIII betragtet som Mand af Kundskaber og

hoi Dannelse. Kjobenhavn 1848.

Forsog over Luftstrommes Udstraaling 4. Oversigterne 1848.

Beretning om Undersøgelser over Diamagnetismen. Oversigterne 1S48

(tydsk Poggendorf, Bd. 75).

Precis d'une serie d'experiences sur le diamagnetisme. Annales

de chemie et de physique. 3 serie t. 25. 1848.

Videre Undersogelser om Diamagnetismen og deres Resultater.

Oversigterne 1849.

Tale ved Festen for Oehlenschlåger den 14. Novbr. 1849. / Minde-

skriftet. 1850.

Om det som kaldes Skjont i Naturen, og dets Forhold til det Heles

Skjonhedsharmonie. Oversigterne 1850.

En Bemærkning om digtede Skikkelser. Ovcssigtemc 1850.

Betragtninger over de af Bessel og Flere forudsalte for os usyn-

lige meget store Verdenskloders Virkning paa Ætheren. Over-

sigterne 1850.

Samlede og efterladte Skrifter. Bd. 1—6. Kjobenhavn 1849 —

1852. 8.

Forste Bind „Aanden i Naturen" oversat paa Tydsk under Forfat-

terens Medvirkning. Miinchen 1850.

Samme oversat paa Tydsk af Kannegieser. Leipzig 1850, alle-

rede 3 Oplag.

Samme oversat paa Svensk af Åstrand. 1850.

Samme oversat paa Engelsk.
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Andet Bind; tydsk „Die Naturvvissenschaft und die Geistcsbildung"

von Kannegieser. Leipzig 1850.

Naturlærens mechaniske Deel. 2den Udgave, lste Hefte. Kjoben-

henhavn 1851.

Der mechanische Theil der Naturlehre. Braunschweig 1851.

Om Schack-Staffelds Digte. Molbechs Historisk- Biographiske Samtin-

ger. H. 3. 185i.

Selskabet modtog:

Fra det Hannoverske Ministerium:

Flora Hannoverana.

Mittheilungen des Gewerbevereins fur das Konigr. Hannover. Nr.

1, 2, 3, 4, 28-GO & 62.

Fra det Norske Universitet:

Barlaams og Josaphats Saga, udgivet af R. Keyser og C. R. Unger.

Christiania 1851. L

Det Kgl. Norske Fredr. Universitet i Christiania.

Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus odda Testament. Kristi-

aniast. 1850.

Udkast til militair Straffelov, med Motiver. Christiania 1850.

Uber Micha den Moraslhiten, und seine prophetische Schrift, von

Dr. Caspari. 1 Hålfte. Christiania 1851.

Bemærkninger angaaende Graptolither, af Christian Boeck. Christi-

ania 1851.

Fra det Svenske Videnskabernes Academi i Stockholm:

Kgl. Vetenskaps-Akademiens handlingar for år 1847, 1848, 1 & 2

håftet, 1849.

Ofversigt over Kgl. Vetenskaps-Akademiens forhandlingar 1848,

Nr. 7—10, 1849, Nr. 1—9, 1850.

Arsberåtlelse om Technologiens framsteg afgifven den 31 Mars 1842,

1843, 1844, 1845, 1846 af G. E. Pasch.

Arsberåtlelse om Botaniska arbeten och upptackler for åren 1845

—

1848, af 1. E. Wikstrom. Forstå delen.

Arsberåtlelse om Framslegen i Kemi under år 1847 & 1848, afg.

af L. F. Svanberg.
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Sak- och Namn-Register ofver alla af Berzelius til Kgl. V. Ak.

afgifna Årsberåtlelser (1821—1847).

Arsberåttelse om framstegen i Insekternas, Myriapodernas & Arach-

nidernas Naturalhistoria for 1847 & 1848 af Boheman.

Beråttelse om framstegen i Fysik under år 1849 af E. Edlund.

Några refiexioner i anledning af kemins studium och om denne

vetenskaps stållning i staten. Tal hållet vid præsidii nedlåg-

gande 11 april 1849, af L. F. Svanberg.

Tal om sambandet och vexelvårkan mellam Nåringarne, Kyrkan och

Samhållet, hållet vid præsidii nedlåggande 17 april 1850 af

A. von Hartmansdorff.

Landtbruket forr och nu, jemte en blick på dess forhållande til

samhållets ekonomiska & moraliska utveckling. Tal hållet i

K. V. A. vid præsidii nedl. 9 april 1851 af I. Th. Nathhorst.

En til Ære for Berzelius præget Medallie.

Fra det Spanske Real Academia de Ciencias:

Memorias de la Real Academia. T. 1. Part. 1. Madrid 1850.

Resumen de las aclas de la R. Ae. 1849 & 1850.

Fra det Schlesiske Selskab:

28ter Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlånd.

Cultur f. 1850. Breslau.

Fra det russiske Bjergværks Ingenieur-Corps:

Kupffer: Comple-Rendu Annuel addressé å Mr. le comte Wront-

schenko. 1850. St. Petcrsbourg 1851.

Annales de l'observatoire physique central de Russie, année 1848

Nr. 1, 2 & 3. St. Pelersbourg 1851.

Fra Professor Svanbers:

Forsok att forklara orsaken til den Dynamiska Thermo-EIeclrici-

teten. Af A. F. Svanberg.

Sur les condilions d'inlcgrabilité de l'équation differentielle du

second ordre, par A. F. Svanberg. Upsala 1851.
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Modet den 21de November.

Herr Professor Steensirup afgav paa egne og sine Medcomi-

teredes, de Herrer Etatsraad Forchhammers og Inspector Worsaaes

Vegne, folgende Beretning om Udbyltet af de geologisk-anliqua-

riske Undersogelser, som i Sommeren 1851 vare anstillede i Sjæl-

land og Jylland:

„Det vil være i Selskabels Erindring, at vi ifjor, efter længere

Undersogelser af de didhorende Forhold, vare komne lil det

bestemte Resultat, at de lose 02 usammenhængende Skaller af

Oslers samt af andre Muslinger og Snegle, der i betydelige Op-

hobninger af mange tusinde Læs's Indhold findes hist og her paa

Issefjordens Kyster, og i hvilke der
|

er indblandet en Mængde

Kulbrokker og Aske, itubrudte Knokler af Pattedyr, Fugle og Fisk,

Potleskaar og Redskaber af Flint, Dyreben og Hjortetak m. m.,

udgjorde et Slags Kjokkenmoddinger fra Landets allerældste Beboel-

sestid. Vi viste nemlig, at de hidrorte fra det Folk, som her i Norden

kun havde havt Redskaber af Ben eller Sten, — et Culturtrin, der

for dette Lands Vedkommende, efter Oldforskernes Beregning, maa

sættes allermindst fulde 2000 Aar tilbage i Tiden, og med en vis

Sandsynlighed endog kan antages at ligge nærmere de 3000 Aar

forud for vor Tid. Som Ophobninger af samme Natur arisaae vi

endvidere flere lignende Opdyngninger af Havdyrskaller, som vare

os bekjendle fra Kysterne af andre danske Fjorde, og i hvilke

Kunstgjenstande af samme Beskaffenhed, som dem vi havde fundet

i Dyngerne ved Issefjorden, vare blevne fundne. Dette i For-

ening med Antydninger af overensstemmende Forhold paa flere

andre Steder, mente vi allerede dengang berettigede os lil at

antage, al delte mærkelige Phænomen vilde i Fremtiden vise sig

udbredt over en stor Del af Landet, og vi maatte derfor tillægge

det en stor og almindelig Betydning som Kilde til Forogclse af

vore Kundskaber om Landels Oldlid: dets ældste Beboeres Kul-
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tur, de physiske Forhold, hvorunder disse have levet, og Landets

Dyre- og Planteverden.

Denne Betragtning af Phænomenets Natur, Anskuelsen om

dels sandsynlige Udbredning over en stor Del af Landet og dels

Betydning for vore Kundskaber om dets Beboeres a'ldsle Historie,

har vundet rigelig Bekræftelse ved de fortsatte Undersogelser, som

ere blevne anstillede i sidste Sommer, dels af et enkelt Medlem

af Comiteen, der har undersogt flere saadanne Dannelser i Jylland,

dels afMedlemmerne af denne i Forening. Vi have nemlig baade paany

besogt alle de i vore tidligere Beretninger omtalte Punkter ved Isse-

fjorden, og opsogt flere nye, samt derhos foranstaltet et af de

overskueligste Punkter undersogt efter en storre Maaleslok, hvor-

ved et saa meget fastere Udgangspunkt er vundet for fremtidige

Forskninger i denne Retning. Udbyttet af disse forskjellige Under-

søgelser skal kortelig meddeles i nedenstaaende Fremstilling, som

bestræber sig for at holde sig saa nær til de foregaaende Beret-

ninger, som mulig, for i Forening med disse at danne en Helhed.

I den tidlige Forsommer forundtes det Meddeleren heraf at

foretage en kort Forfriskningsreise til det nordlige Jylland og

navnlig til Omegnen af Limfjorden og Mariagerfjorden, og jeg

benyttede da Leiligheden, saavidt Omstændighederne tillode det,

til at opsoge de Spor, Urindvaanerne havde efterladt i de af

mig besogte Egne. Ved hyppige Excursioner overbeviste jeg mig

om, at der paa Limfjordens og Mariagerfjordens Kyster og i Land-

strækningen mellem begge disse Fjorde i ikke ringe Antal fandtes

Ophobninger af Osters-, Musling- og Snegleskaller, aldeles af

samme Natur, som dem vi tidligere have beskrevet, og ligesom disse

hidrorende fra Urfolkenes daglige Maaltider og sladigcre, rimeligvis

gjennem en længere Aarrække, fortsatte Ophold paa disse Steder.

Allerede i Byen Aalborgs umiddelbare Omgivelse træfTe vi

paa en saadan utvivlsom Kjokkcnmodding i den Mængde afOsters-

skallcr, blandede med Cardium eduleL., Mylilus cdulis L., Litorina og

Nassa, som findes hoit oppe paa Skraaningen af den Ost for Byen

liggende Bakkestrækning, „Ostcrbakkerne", og netop ved Foden af
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den ovenpaa disse Bakker liggende Signalhoi eller Signalbakke,

og allsaa vel i en Hoide af 150-200 Fod over Fjordens Over-

flade. For endel Aar siden har Skraaningen været underkastet

Behandling med Ploven, og i ældre Tider har dette, som det synes,

gjentagne Gange fundet Sted; derfor er Laget med Skallerne

stærkt jordblandet foroven, medens nedad, efter de paa Stedet

modiagne Efterretninger, Laget bestaaer aliene af Skaller, hvilket

ogsaa bekræftedes, forsaavidt jeg ved en dertil indrettet Jordrive

kunde undersoge Forholdet; men nogen bestemt Anskuelse af La-

gels Tykkelse eller Bredde formaaede jeg ikke dengang at erholde.

I en Strækning af over 100 Skridt henad Skraaningen kunde Laget

imidlertid forfolges, og overalt i den halvtsammengroede Jordskorpe

stak i Mængde frem ikke blot Skallerne af de ovennævnte 5 Mus-

linger og Snegle, men ogsaa disses bekjendte Ledsagere af Kunst-

gjenslande. I meget kort Tid opsamledes:

70 Flintflækker, dels af den længere mere regelmæssige

Form, dels af de grovere Afhugninger; enkelte af disse havde

man begyndt at tildanne til særeget Brug; en af dem var et

Brudstykke af en slebet Kile eller Oxe, og en anden bar tydelig

Spor af at have været i Ilden.

24 Stykker af Lerkar eller Potter, alle af den bekjendte

Masse fra hin Tid, karakteristisk ved Indblandingen af det store

skarpkantede Grus, især Feldspathgrus. Forskjælligheden af de,

som Zirater, indtrykkede Streger eller Punkter, der vare anbragte

paa endel af Brudstykkerne, viste, at disse havde tilhort flere for-

skjellige Kar.

Omtrent en Halvsnes Brudstykker af Pattedyr- og Fugleknok-

ler, hvis sonderbrudte Tilstand mindede om den Behandling, Knok-

lerne i disse Ophobninger sædvanlig have været underkastede.

Ved al folge Osterbakkernes Fod i Retningen henad Gaarden

Rordal, saaes paa flere Steder i Underbakkerne ikke ubetydelige

Mængder af Skaller af Osters og Hjertemuslinger, og navnlig

opploiedes disse paa sine Steder i saa stort Antal, at det vel kunde

være, at det var med Muld tildækkede Moddinger, som Ploven

naaede ned til; men dels Tidens Korthed, dels Bevoxningen med
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Korn tillod ikke nogen nærmere Undersogelse deraf. Derimod

fandt jeg i Forbigaaende ikke langt fra Gaarden Rordal, paa den

ovre Skraaning af de her ikke hoie Osterbakker, en mere hvidlig

Plet, paa hvilken en Blanding af de ovennævnte fem Skaldyr, som

sædvanlig udgjore de langt overveiende Bestanddele af de hidtil

bekjendte Kjokkenmoddinger, opploiedes, og mellem disse enkelte

men utvivlsomme Flintflækker. Opdyngningens Natur havde jeg

derfor ingen Tvivl om. Den syntes her kun al have en ringe Om-

fang, og dens Hoide over Fjorden kunde vel omtrent være 50 Fod.

I den dobbelte Hoide syntes derimod de Skaller at forekomme,

om hvilke jeg paa Rordal erholdt Underretning og som bleve mig

paaviste omtrent tys Miil fra Gaarden, men dog endnu paa dennes

Marker. De opploiedes paa nogle Agre, der stodte til de steile

Skrænter, som danne Siderne af den i Danmarks Flora bekjendte

meget snevre og dybe Dal, som kaldes Dybdal og som halvmaane-

formig gaaer ind i det hoie Land. Dalens ydre Del synes tidligere

at kunne have været en Vig af Fjorden, men nu er den tor og

kun en lille Ferskvandsdam er tilbage i dens Bund, i hvilken der

lober en ubetydelig Bæk. Skallernes Beliggenhed i den oven-

nævnte Hoide paa den overstc Skraaning af den snevre Dals hoie

Sider, den Omstændighed, at de atter her tilhore de 5 i vore Be-

retninger oftnævnle Skaldyr og ikke vare blandede med de sæd-

vanlig paa Stranden talrig forekommende og opkastede Skaller,

og derhos kun bestod af udvoxne Dyr, de flere Flintflækker, som

tilligemed Banen af en firsidel Flintoxe opsamledes imellem dem

paa Agrenes Overflade, ere ligesaa mange Grunde for, at der under

den dyrkede Overflade skjules en slorre eller mindre Ophobning

fra Urindvaanernes Tid.

Længere tillod Tiden mig ikke at forfolge Bakkcslrækningen

hverken i nordostlig eller sydlig Betning, for at faae Vished om,

hvorvidt der endnu fandtes flere saadanne Opdyngninger paa det

hoie Land, hvis-nordlige liegrændsning Osterbakkerne danne og

som til Forskja-I fra de andre hoie, med Kjærstrækninger eller

andet Lavland omgivne Kridloer, kunde kaldes INorreliandersholm.
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Vel aflagdes et flygtigt Besog i ugunstigt Veir ved Blegkilde,

hvor jeg fra gammel Tid erindrede, at Østersskaller paa flere

Steder stak ud af Skraaningen, men jeg fandt dem ikke igjen. Siden

erholdt jeg dog Efterretninger, som tydede hen paa, at slige

Ansamlinger af Skaller sandsynligvis forekomme baade paa denne

Holm og den Syd og Ost herfor liggende Gudumholm, hvilket ogsaa

vil finde Bestyrkelse i hvad jeg nedenfor skal meddele om den

endnu sydligere Gudumlundsholm.

Et Forhold i Osterkjæret ved Aalborg viser tydelig Modsæt-

ningen mellem de paa Bakkestrækningerne af Menneskehænder

henkastede Skaller og de naturlige Østersbanker eller Osterslejer;

Ihi paa delte Kjærs faste Leer- og Sandbund ligger der en Mængde

Osters i de naturlige Stillinger, i hvilke de forekomme i Havet,

næsten alle med sammenhængende og lukkede Skaller og med „Laa-

get-' opad. I faa Oieblikke optoges i Blegkildeaaens Leje og i nogle

Grofler flere Dusin af Osters i denU Stilling, og efter de mig af

Hr. Gartner C. Beck givne Meddelelser og paaviste Steder synles

de fornemmelig at forekomme i et Belle skraaes over Kjæret fra

Byens ostlige Haver af over imod Blegkilde. Mellem disse Osters

laae der endel Cardium edule, ligeledes lukkede, og en Mængde af

Nassa reticulata, og desuden flere af de Muslinger og mindre

Snegle, som pleie at forekomme paa ringe Dybder. Det er vel

neppe tvivlsomt, at her er netop et af de Osterslejer, hvorfra

Urindvaanerne have hentet de Osters, som de ved deres Opholds-

steder paa Bakkeskraaningerne have fortæret, — skjondt det nu

ligger noget over Fjordens Overflade.

Inden jeg forlader de nærmere Omgivelser af Byen Aalborg,

maa jeg endnu anfore, at det lykkedes mig at opsporge en lille

Opdyngning af Skaller paa Herregaarden Restrups Marker og

ved venskabelig Imodekommen af Gaardens Eier at faae samme

nærmere undersogt. I det udbredte Mose- og Kjærdrag imellem

Hasselriis og Norholm ligger der nemlig hist og her Grusrimme

eller Grusvolde af storrc eller mindre Omfang og Udstrækning,

og disse synes nærmest at maattc betragtes som store Havstokke
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eller Revler, der i sin Tid have dannel lavere Udenværker omkring de

hoiere Kridloer. Paa en saadan Grusholm, der omlrent ligger en

Fjerdingvei Nord for Restrup, (og endnu nærmere angivet: paa den

smalere Forlængelse heraf, som kaldes „Blaakjærsrimnien" og ved

det vandrige „Blaakjær" adskilles fra Gaardens hoie Marker) var

det at Skallerne fandtes opdyngede. De dannede under den lyng-

bevoxede Jordskorpe et Lag, der var kun 1 til IV4 Qvarter tykt,

og kun havde en Udbredning til Siderne af faa Favne, hvilket de

paa flere Steder udforte Nedgravninger noksom viste. Skallerne

lilhorte Oslrea edulisL., Cardium edule L., Mytilus edulis L., Litorina

litorea L. ogNassa reticulataL.; af hvilke den forste var tilstæde i sær-

deles store Exemplarer, den sidste kun i enkelte; desuden nogle faa

Landsnegle: Helix nemoralis L. og hortensis L. Saavidt man kunde

skjonne, laae de kun 6 til 7 Alen over Fjorden, og denne lave

Beliggenhed paa en fordums Havstok kunde saaledes godt stemme

med den Antagelse, at de i sin Tid vare ved Limfjordens Bolge-

slag opdyngede der, om de end nu ved et IVa Fjerdingvei bredt

Lavland ere skilte fra denne; men Skallernes uslidle Tilstand, Ud-

valget netop af hine Arter, samt en stærk Indblanding af Kulstov

og Aske, der endog gav Laget en sortladen Farve, enkelte ild-

skjornede Sien og smaa sonderbrudte Knokler af Pattedyr og

Fugle (hvoriblandt Krondyrets og Raadyrets marvspaltede Fodled

og hele Klovled, saml den storsle Del af Underkjæben af en Ræv)

tilligemed flere Stenredskaber viste tydelig nok, at Opdyngningen,

saa lille den var, havde sin Oprindelse Ira Menneskehænder. De

Stensager, der ved Nedgravningen kom frem for Dagen, vare:

6 Flinlflækker, hvoraf 1 var et afspaltet Flintstykke, som var

begyndt at tilhugges paa Kanterne;

en saakaldet Tilhugger, af et Andeægs Storrelse, men lidt

sammentrykt, bestaaende af en fin, haard Granit med et Qvarts-

belte igjennem og paa begge Ender med tydelige Ar efter de

dermed paa Flintstenene anbragte Slag. Endelig saaes ogsaa

ganske smaa Brokker af Lerkar.

Det forundtes mig ikke dennegang at folge Randen af den store

af Lavslrækninger omgivne Gudumholm^ i hvis osllige Skrænt de
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storre Kalkgruber ere aabncde, men jeg maatte indskrænke mig

lil at besoge den Syd derfor i en Vig af den store Vildmose

liggende Gudumlundsholm, paa hvilken min Opmærksomhed særlig

var bleven henledet ved en Beretning i Pontoppidans Danske At-

las. I delte Værks 5te Bind S. 69 hedder det nemlig: „i Skoven

har været mange Hoie, hvoraf Capt. Buchwald lod nogle bortfore

til at fylde et Kjær op med, i en af disse fandtes en stor Mængde

Østersskaller"., og deraf maatte jeg formode, at Urfolkene sand-

synligen her havde havt Stade, og maaskee havde efterladt sig

flere Spor. De efterhaanden modtagne Oplysninger, jeg erholdt

paa Foresporgsler desangaaende
,

gave mig snart Vished om,

at der paa den ene Ende af Holmen endnu laae en stor Mængde

Ostersskaller , som man formodede maatte antyde, at Fjorden

eller Kattegattet tidligere havde gaaet hertil, skjondt de nu ligge

indtil lVs Miil fjernede herfra. — Ved mit Besog paa Stedet

fandt jeg at de tilsigtede Skaller laae paa Holmens sydveslligste

Pynt tæt op imod et Hus, som tilligeni'ed et Par andre nærliggende

benævnes: „B,ottehusene"*~), og at Skaldyngen vel var betydelig,

men dog oiensynlig kun var en Levning eller et tilbageslaaende

Hjorne af en langt storre Opdyngning, der tidligere maatte anta-

ges at være bortfort, og som med en ikke ringe Grad af Sandsyn-

liglied kunde antages at være den i Danske Atlas omtalte; thi om

den end ikke længere laae i en Skov, saa bare dog de nærmest

dertil stodende Marker endnu Navnet af „Skoven", og antydede

derved noksom at den tidligere havde ligget i en Skov. Men

langtfra at have været af Havet opkastede paa en naturlig Strand-

bred elier Havstok, fandtes Skallerne at udgjore en i enhver Hen-

seende karakteristisk Kjokkenmodding. Osterserne vare usæd-

vanlig store og mange bare utvetydige Mærker af at have været

•paa Gluder; delle kunde jeg mindre spore paa de fire andre

Skaldyr: Mytilus, Cardium, Litorina og Nassa, skjondt det paa

enkelte af dem var tydeligt nok. Disse Skaller laae snart blandede

med Oslerskallernc, snart dannede hver Art, især Cardium og

*) Anm. Paa Videnskabernes Selskabs Kaart: „Rottcnboig".
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Mytilus, ligesom Partier eller Bunker for sig i den fælleds Masse.

De storre Landsnegle, Helices, vare ikke sjeldne.

Indblandede eller indsaaede mellem Skallerne laae en stor

Mængde Fiskeknokler , der ved nærmere Undersogelse befandtes

fortrinsvis at tilhore Aalen, og at være dels Ryghvirvler, dels lose

Knokler af Hovedet af denne Fiskeslægt; skjondt brækkelige og med

fine Forlængelser robede de dog ikke at være blevne beskadigede

af Østersskallerne og de andre tunge Legemer, mellem hvilke de

laae, og det kunde saaledes ikke være Vandet, som havde lagt

dem der; nogle faa hidrorte fra Fjæsingen (Trachinus draco L.).

Dernæst vare Fugleknokler hyppige, men det var mest kun Ben-

piberne, da Ledenderne af de lange Rorknokler vare afbidte;

iblandt de omtrent 30 indsamlede Knokler var der kun 2 Hvirvler

og 3 Skulderknokler, de ovrige vare Knokler af Lemmerne; de

tilhore fornemlig storre og mindre Arter af Andeslægten.

Af Pattedyrknokler fandtes endel, som forsaavidt de tilhorle

1. Kronhjorten, og
J

c n , . i vare i hoi Grad sonderbrudte, og derved
2. Raadyret

j

' °

robede den Marvsogning, som fra andre Steder er os saa vel

bekjendt; bedre vedligeholdte vare de fundne Knokler af:

3. Sælhunden, Phoca sp., maaskee Ph. grypus Fabr.; den ven-

stre Overarm.

4. Maaren, Mustela sp., hoire Underarm, særdeles for og stærk.

5. Ræven, Canis vulpis L., en hoire Underkjæbe med alle Kind-

tænder og Hj ornetænder samt et os ischii.

6. Hunden, Canis familiaris L., eller )

TT1 n t r > 5te Fingers Mellemfodsben af
Ulven, Lams Lupus L.

j

venstre Bagfod, samt et Kloled.

Af Flint- og andre Stenredskaber fremkom ved den kortva-

rige Undersogelse ikke faa, nemlig:

dels Flintflækker, et Par Snese, af forskellig Længde og Tykkelse;

de længste vare 4— 5 Tommer lange, og særdeles regelmæssige;

dels enkelte Flinlknuder, eller raat tilhuggede Flintstykker med

mange Hjorner og Kanter;

dels Flintkiler eller Flinloxcr, 7 ialt, hvoraf 3 vare smaa af

1 '•_>"—2" Længde, 4 storre af 3"—4 " Længde; endelig
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en „Tilhugger" af et Andeægs Storrelse og Form, men noget

sammentrykt; oprindelig en rullet Strandsten, af tæt qvartsrig Granit.

De Slag, man ved Flintredskabernes Tilhugning havde anbragt dermed,

havde efterladt tydelige Spor eller Ar saavel paa begge Enderne,

fornemlig dog paa den spidsere, som paa begge de smalere Sider.

Aske var saa udbredt i Laget, at der ved Bearbeidelsen frem-

kom en kjendelig Askelugt. Kulstos og storre Kidgrus vare ikke

sjeldne, men sidstnævnte faldt strax fra hinanden; ildskjornede og

sortfarvede Sten fandtes ogsaa ; men derimod fandt jeg ved dette

Besog ingen kjendelige Potteskaar.

Til yderligere Forstaaelse af, at denne karakteristiske Kjok-

kenmodding kan have indeholdt en saa betydelig Mængde af Hav-

dyrskaller, som det tilbageværende Hjorne bærer Vidne om, uagtet

den nu ligger iVsMiil fra Kattegattet og ligesaa langt fra Fjorden,

maa det erindres, at Vildmosen og de til samme stodende Kjær

og Moser, hvilke nu som et Lavland omgive de hoiere Partier, paa

deres Bund bære umiskjendelige Spor af at have været Partier

af Fjorden og Havet, og at de nu mere enkellliggende Hoider

dengang have været en Række af Oer, som have ligget udenfor

Landets mere sammenhængende Fastland. Som et ret mærkeligt

Sammenligningspunkt imellem Fortidens og Nutidens Forhold maa

det til Slutning ikke lades ubemærket, at ikke et Par Hundrede

Skridt fra denne med Aaleknokler saa stærkt blandede Osters-

dynge var en Broe over Aaen, og ved denne var der lige indtil

Begyndelsen af delte Aarhundrede et meget rigt Aalefiskerie.

Hvorvidt lignende Ophobninger forekomme paa de endnu

sydligere i Vildmosen liggende Holme, paa hvilke Kongstedlund

og Smidte ligge, derom har jeg ikke kunnet erholde nogen Efterret-

ning; ikke heller har jeg havt Leilighed til at afgjore om de fore-

komme ved Foden eller paa Siderne af de saakaldte Dokkedals-

bjerge; men imellem disse sidste og det Hoiland, hvorpaa Als

ligger — Alsholmcn — har jeg ikke fundet Spor af dem; heller

ikke paa Uanden af selve Alsliolmen, og heller ikke paa den Holm,

hvorpaa Helberskov ligger. Desto hyppigere har jeg fundet dem

nede imod Mariagerfjorden og navnligen paa Grændsernc af de ældre
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Vige, som fra Fjordens Nordside tidligere gik op i Landet, om-

flode Hoiderne og af disse dannede Holme eller Oer.

En saadan Holm udgjorde i sin Tid den saakaldte „Havnde

Lund", en skovklædt Banke med temmelig steile Sider ved Havnde

Herregaard. Paa en Underbanke under „Lundens" sydlige Side,

af 5 til 7 Alens Hoide over Fjordens daglige Vande, opploies der

i tusindevis Brokker af Teglsten og Mursten, hidrorende fra et

nedlagt Teglværk; Brokkerne erc udbredte over en stor, men

meget uregelmæssig begrændset og ligesom fliget Plet, og dels mel-

lem Fligene eller Tungerne af denne, dels under selve Brokkerne

opdager man en overordentlig Mængde af Strandskaller. Disse

kunne ligesom Teglbrokkerne naaes af Ploven og derved opka-

stes i Furen tilligemed den Strandgrus, hvori de ligge. Uagtet

den Forstyrrelse , for hvilken Muslingerne derved vare udsatte,

havde det storste Antal af dem endnu deres Skaller sammenhæn-

gende, og navnlig fandtes Oslrea, Cardium, Mytilus og Venus

decussata L. i stor Mængde i denne Tilstand, hvilket tyder hen paa,

at de laae paa en naturlig Fjordbund og ikke havde været spiste, no-

get som ogsaa godtgjordes ved flere andre Forhold. Saaledes f. Ex.

forekom Skallerne af samme Art i en hoist ulige Storrelse, idet

store og smaa laae sammen, hvilket aldrig pleier at være Tilfæl-

det i de fra Urindvaanerne hidrorende Opdyngninger, og heller

ikke findes der i disse en stor Mængde af de Skaller, som aller-

hyppigst findes ved vore Bredder, medens saadanne her ligeledes

vare indblandede; del store Antal af Litorina litorea og Nassa

reliculata i Forhold til de lukkede Muslinger gav allerede

Blandingen et noget fremmedt Udseende , der blev end mere

paafaldende, naar Oiet hæftede sig paa den utallige Mængde

af smaa Litoriner og Cerilhium reticulalum Da C, som overalt laae

i Gruset mellem Muslingerne og tildels fyldte disses indre Rum, og

som aldrig kunde have tjent lil Menneskefocle. Paa den anden

Side maalte ogsaa den fuldstændige Mangel af Kulbrokker eller

andre Minder om Urfolkenes Virksomhed lede til den samme

Betragtning. Det lave Land ved Foden af „Teglbrinken" er altsaa

i sine Forhold at sammenligne med det nyligt skildrede Oster-

kjær ved Aalborg, og ligesom delte har det sikkert nok været en
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Del af den med lavt Vand bedækkede Fjordbund, hvorpaa Urind-

vaanerne fiskede deres Osters. — Helt anderledes tog derimod

den Opdyngning af Skaller sig ud, som ligger noget vestligere,

omtrent midt imellem Teglbrinkcn og det saakaldte Færgehus,

paa et Sted, hvor man, for at fore Veien fra Skoven ned paa det

lave Land, har gjennemskaaret Underbakkens Skrænt, og derved

blottet et betydeligt Lag af store, lose, usammenhængende Østers-

skaller, blandede med Skallerne af de sædvanlige andre spiselige

Muslinger og Snegle, og indeholdende en stor Mængde Aske og Kul.

I faa Oieblikke samledes flere lange smukke Fliniflækker og Fugle-

knokler med afbidte Ender. Oslerserne udmærkede sig ved deres

overordentlige Storrelse og Tykkelse. Stedet egnede sig meget

til at blive underkastet en nærmere Undersogelse, da Overfladen

endnu var i urort Tilstand. Jeg skal blot tilfoie, at der paa

Strækningen mellem dette Punkt og Gaarden, altsaa i en Længde

af flere Hundrede Alen, næsten overalt, hvor man paa den nederste

Del af Bakkens Skraaning nedgraver ined Spaden , findes Osteis,

Blaamuslinger , Hjertemuslinger samt Fliniflækker indblandede i

Mulden, og derfor saaes ogsaa disse Gjenstande opskudte i de

store og hyppige Muldvarpeskud.

Nord for „Lunden" ligger en Kjærstrækning, hvorigjennem

Kaarupaaen udflyder til Fjorden, og som tya Fjerdingvei bred

adskiller „Havnoelund" eller nHavndeholm
(i fra det nordligere og

langt storre Hoiland, hvorpaa Visborg Bye ligger, og som vi

kunne kalde Visborgholm. Paa sammes sydvestlige Band, Syd for

det hojere Parti , som kaldes Visborgholle, har Herregaarden

Havnoe en meget betydelig Mark, og tvers igjennem dennes Agre

i et Belle langs ad Holmens sydlige Skrænt, findes den storste

hidtil bekjendle Opsamling af fortærede Osters og Muslinger.

Det deraf dannede Lag kan man nemlig forfolge igjennem alle

Agrene i en vis Hoide, hvor disse fra Bankens hoie Over-

flade boic ned over Skrænten til det lave Land, og det har altsaa

en Længdeudstrækning , som mindst maa være ligesaa stor, som

samtlige disse Agres Bredde lige fra Holmens vestlige Skrænt og indtil

Veien mellem Havnoe og Visborg; men i Virkeligheden er den endnu
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noget storre, da Bakkeskrænten gaaer noget i en Bue; ved Afskridt

ning fandtes den at udgjore 300 Favne. I nysnævnte Veis Grofter

seer man endnu, om end ringe, Spor af Laget, og paa den ostre

Side af Veien kan man forfolge det ind paa Græsmarkerne

omtrent 50 Favne — saa det altsaa i det Hele har en Udstrækning

af 1000 Alen eller Va Fjerdingmil. Det holder sig omtrent i samme

Ildide, men indlager paa Skraaningen ikke samme Bredde, da det

fra en Middelbredde af omtrent 30 Skridt, trækker sig sommesleder

mere sammen, og udvider sig igjen paa andre Steder; ligeledes

er det kjcndeligl at paa visse Steder langt storre Masser ere ophobede

over hinanden end paa andre, hvorved det Hele bibringer Betrag-

teren det Indtryk, som om en Rakke af mindre Opdyngninger eller

Moddinger, laae saa tæt ved hinanden, at de flod sammen. Under

den Forudsætning allsaa, at disse ere dannede af det daglige Affald

af Fodemidler, maalle man snarest tænke sig dem at hidrore fra en

Række af Familier, der boede langs ad Skrænten. Moddingerne ville

da være at betragte som de eneste tilbageblevne Levninger af et

saadant langt Fiskerleie.

Bedst Leilighed til nærmere Undersogelse af Laget frembod

den vestlige Ende, thi derfra er der borttaget mange tusinde Læs

dels til Opfyldning i de mosede Enge dels til Mergling paa disse

og til Veifyld. I den herved frembragte lodrette Skrænt kunde jeg

overbevise mig om de for Tydningen af det Hele saa vigtige

Kjendsgjerninger, at Laget, hvis Tykkelse paa sine Steder var

over 3— 3',4 Fod, men i Reglen kunde skaltes til 1—

l

J
/9 Fod,

bestod af aabnedc og usammenhængende Skaller af Osters,

Blaamuslinger og Hjertemuslinger, indblandede med Sallvands-

Sncglene Litorina litorea og Nassa reticulata, hist og her opta-

gende enkelte Landsnegle (Helix) mellem sig; at paa et Punkt vare

Ostersskallerne overvejende, paa et andet Blaamuslingerne, medens

paa et tredie det var Hjertemuslingcrne, som i storst Mængde

vare opsamlede; paa andre Punkter laae de mere blandede; at

rullede Sandsten og Flint, der bare utvetydige Spor af Ildens

Paavirkning og tildels endnu vare sorte paa deres Overflade, laae

hist og her i Massen; enkelte Steder saaes flere (4—5) af disse

stillede sammen, som om de vare smaa Arnesteder eller Rester af



191

saadanne; at Kul og Aske ikke blot var spredt mellem Skallerne,

men ofte dannede hele Striber, og at navnligen paa et Par Punk-

ter Kulgrus og Aske i hoi Grad var indblandet mellem Bunker af

Hjertemuslinger; at Stykker af de raa Lerkar kunde sees paa

mange Steder i Væggen, og bleve ogsaa udbragte i temmelig

Mængde, og at ligeledes Flintflækker nu og da kom frem. Knok-

lerne af Hvirveldyrene vare i denne Ende af Laget kun faa, men

doff karakteristiske. Af F«'sA;eknokler fandtes nogle enkelte af

Aal; af Fugle ogsaa enkelte, i Enden paa sædvanlig Maade

afbidte, Rorknokler. Af Pattedyr Brokker af Knokler lilhorende

Kronhjorten, og navnlig en fuldstændig Rad af 6 Kindtænder, omfat-

tede af den småle Tandrand alene, saaledes som Urfolkene

netop altid behandlede Overkjæben; en Kindtand af en Oxe o. 11.

Saa utvetydigt som disse Forhold vise os, at de i den

lodrette Væg tilgængelige Masser af Skaller ere henkastede der af

Urind vaanerne, saa lidet kan der reises nogen Tvivl om, at det

samme gjælder om Laget i dets hele Udstrækning langs hen med

Bakkeskraaningen; thi fulgte man Laget tvers over Agrene fra

den ovennævnte Væg af og hen til den for nævnte Vei, som forer

til Visborg, fandt man ikke blot de samme Arter af Muslinger og

Snegle opploiede, men man kunde ogsaa paa hver Ager opsamle

Flintflækker eller andre ved Menneskehaand tildannede Stenred-

skaber. Af de forste fandt jeg saaledes c. 30 Stykker, hvoraf to

bare Spor af yderligere Bearbeidelse, som om de oprindelig havde

været bestemte til Pilespidser; af de sidstnævnte to smaa trekan-

tede Flinlkiler eller Flintoxer, og den ovre Ende, eller Banen, af en

meget stor Flintoxe, som havde været smukt tilslebet. Ikkeheller

manglede det her aldeles paa Brokker al Pattedyrknokler, hvis son-

derslagne Tilstand vel kunde stemme overens med den Behandling,

Urind vaanerne underkastede Marvknokler; men da det maa antages, at

ogsaa ved Ploining og Gjodning enkelte Brudstykker af Knokler kunde

være komne paa Marken, kan ingen ubetinget Vægt lægges paa

disse Knokkelbrokkers Forekomst. Desto vigtigere er den Kjends-

gjerning, at man omtrent midt i Lagets Udstrækning dels har

opploiet, dels ved de mest fremstaaende Partiers Sloifning har

opgravet en stor Mængde Knokler, liggende mellem Skallerne, og
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i Forening med disse flere (6) Hakker eller Hamre af Hjortetak,

iblandt hvilke nelop det ene Stykke, som i vor forrige Beretning

er omtalt at være indsendt lil Oldnordisk Museum fra Havnoes Eier

Hr. Kjeldsen. Sammesteds vare ogsaa fundne de tvende bearbei-

dede store Vildsvinetænder, som jeg samtidigen bar omtalt*)

Det var ogsaa i Nærheden af delle Punkt*""), at en udmærket,

tresidet Flintpil, af 5 Tommers Længde, var fundet, hvilken Hr.

Kjeldsen skjænkede mig og som nu opbevares, med alle de ovrige

Gjenslande fra disse Mindesmærker, paa det Oldnordiske Museum.

I den Aarslid, da Markerne ere bloltede for Korn, falder

Laget let i Oiet, da et Belte af en hvidlig Farve antyder dets Be-

liggenhed paa Skraaningen af Banken, hvis Rand det folger, selv

hvor denne bugler sig lidt. Farven er desto hvidligere, jo mere

fremtrædende Laget oprindelig har været, thi desto mindre har

Ploiningen været istand lil at fore saamegen Jord og Muld ind

over det fra Omgivelserne, at det dermed kunde dækkes, hvilket

mer eller mindre er skeet, hvor der er svage Fordybninger eller

Sveie i Skraaningen. Da det imidlertid er fra de mere fremra-

gende Steder, at den driftige Eier fornemmeligen har borlkjort den

slore Mængde Skaller, hvormed han har opfyldt Lavningerne paa

sine Marker, Enge og Kjær, eller forbedret disses oprindelig sure

Beskaffenhed , kunne vi saameget mindre her faae et klart

Billede af disse uhyre Opdyngningers oprindelige Udseende, forend

de kom under Ploven; men man kan dog faae et Slags Begreb

om deres oprindelige Sltirrelse og Omfang, naar man seer, at

de bortkjorte mange tusinde Læs kun udgjore en ringe Del,

af hvad der endnu er tilbage under den dyrkede Overflade.

Alene ved Markens Behandling til Sæd vil der sikkert endnu i

lang Tid vedblive at komme Ben- og Stensager for Lyset , som

ville være af stor Interesse, og for hvis Indsamling og Opbe-

varing Videnskaben og Museet ville blive D'llerrcr Kjeldsen

senior og junior endnu mere takskyldige.

*) Om den .Mængde Knokler, som paa dette Sled laac indblandede mellem Skal-

lerne, udtrykke Oienvidner sig- saaledes: „Cccn laac næsten paa Been".

* tt
) Ikke langt bortfjernet fra del paa .Marken enestaaende Træ.
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I Modsætning til denne usædvanlig store Opdyngning maa jeg

omtale en yderst lille , men dog erkjendelig Modding af de

sædvanlige spiselige Bloddyrs Skaller, som ligger paa det

samme Hoiland, nemlig Yisborgholmen , men langt længere ostlig,

altsaa tillige mere inde i Landet, paa den Del af Holmens Skraa-

ning, som benævnes „Bosholt" , paa det ostlige Hjorne af Skov-

fogedhuset Sleiborgs Mark, fra hvilken den gaaer lidt ind paa

Visborggaards egne Marker. — Skallerne, der fornemlig vare

Østersskaller, dannede et Lag, hvis Tykkelse jeg ikke kunde nærmere

undersoge, da Marken var besaaet med Korn, men ret tykt syntes

det, at domme efter Forholdene i Markgroften, ikke at kunne være;

imidlertid angav Skovfogden, at jo dybere han ploiede, desto

flere Skaller kom der op, og at ved sædvanlig Ploining kom Plo-

ven ikke igjennem Laget. Nogle faa Flintflækker opsamledes paa

Stedet; nogle enkelte saaes ogsaa i Muldvarpeskuddene paa Mar-

ken ved Siden deraf. Laget laae omtrent i samme Hoide som det

store Lag paa Visborgholte.

Ligesom nu det lave Land mellem Havnoe og Visborgholte

fortsætter sig som et ellebevoxet Kjær*) imod Ost og Nord op

omkring Visborgholmens ostre Side og adskiller denne fra det

hoiere Land, hvorpaa Skelum ligger — Skelumholmen — og ved

en ostlig Arm adskiller denne igjen fra Vedums hoiere Land, medens

en vestlig og bredere Arm, der gaaer op til Kaarup-Molle,

begrændser Visborgholmens nordre Side, saaledes lober der et lig-

nende, men langt smalere, Kjærdrag op paa den vestlige Side af

samme Holm og adskiller den fra det hoie bakkede Terrain, hvorunder

Hadssunds Færgested ligger. Paa begge Sider af dette Kjærdrag,

i hvis Bund jeg paa flere Steder under Ellerodderne har seet

Cardium og Litorina som Vidnesbyrd om, at det tidligere har været

en Fjordarm, har jeg bemærket flere fra Urfolkene hidrorende

Opdyngninger af Skaller, nemlig: tvende mindre i Nærheden at

Gaarden Sindholt, en paa den Bakke, som benævnes Soubakken,

og en paa Bakkeskrænten lige ved og over Hadssund-Færgesled.

*) Anm.: For størstedelen under Navn af „Launkjær".
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Adskilt fra Vestsiden af Visborgholmen ved en ganske smal

Lavning er en lille men dog ikke lav Holm. hvorpaa Bondegaarden

Sindholt ligger. Tæt udenfor denne Gaard, paa Skraaningen imod

Kjæret, fandt jeg i en Rugager en betydelig Mængde Østers-

skaller med deres sædvanlige Ledsagere: Cardium, Litorina o. s. v.,

og enkelte Flintflækker, og noget lavere nede paa Skraaningen saae

jeg de samme Arter af Skaller udbredte over en temmelig stor

Strækning. Her blev jeg i en lille Grav, hvori der var taget Grus,

sandsynlig til Veifyld, sat istand til at see det ene Hjorne af

dette Skallag gjennemskaaret og derved at overbevise mig om, at

der imellem de paa delte Sted stærkt fremherskende Cardium-

skaller var indblandet en ikke ringe Mængde Kul og Aske, som

gav Laget en sortagtig Farve, og havde for en Del deres Oprindelse

fra en Række ved Siden af hinanden staaende ildskjornede, sodede

Sten, som jeg maatte ansee for et Slags Arnested. Konen paa

Gaarden gav mig senere en lille „Sabel af Flint", som hun havde

fundet mellem Skallerne paa den ovennævnte Rugmark; det var

en 3" lang tvesidig, smukt tilhugget Flintpil med Tap eller Tunge

til at indsætte i et Pilskaft.

Nogle hundrede Alen fra foregaaende Sted, og lidt lavere, dog

ubetydeligt, er der paa en Slags Grusrevle en Sand- og Grusgrav

ved Siden af den mindre Vei, som forer over Kjæret, og op imod

denne Grusgrav stode flere ploiede Agre, der forst nylig ere tagne

under Dyrkning. Saavel i Grusgravens Sider, som i de tilstedende

Ender af Agrene, seer man en stor Mængde af de oftnævntc Skal-

ler, iblandt hvilke især Hjertemuslingerne gjorde sig bemærkede ved

deres Slorrclse, og paa sine Sledcr ogsaa ved deres Antal. Det

var blandt disse Skaller, at jeg i 1837 fandt den forste stbrre og

ret karakteristiske Flinlllække; i den korte Tid jeg nu kunde

dvæle der, fandt jeg desuden nogle meget smaae Brokker af Ler-

kar, en Mængde Kulyrus og nogle ildskjornede Sten; jeg kan

derfor ikke andet end antage denne Skaldynges Natur lig med

de andres*).

*) Anm. .Minken, hvorpaa denne Ondyngning ligger , tilhSrer et fra Rosendal

ganske nyligt udflyttet lille Hus, som Kicien benævnede „Rolighed".
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Sindholtholmen er den vestligste af de Oer eller Holme, hvilke

Fjorden i denne Egn har omflydt i forrige Tider, og som da dan-

nede ligesom et Belle af Oer udenom det mere sammenhængende

Indland. Kun ved et ikke bredt Kjær, der for mig benævntes

„Tykkenkjær", er den adskilt fra det sammenhængende og hoie

Land, som nu i en lang Strækning og med temmelig bratte Skrænter

danner Mariagerfjordens Nordside, idet kun en smal Strimmel af

Lavland ligger mellem disses Fod og Fjorden. Ogsaa paa delte

Hoiland findes Spor af Ur-lndvaanernes Færd. Saaledes bliver

man paa den nærmeste Pynt af dette Hoiland, som kaldes Sou-

bakken, allerede i nogen Afstand en mere hvidlig Plet vaer, der

ved nærmere Undersogelse viser sig at hidrore fra en stor Mængde

Skaller af Osters og andre Muslinger, der stikke frem af den overste

Skorpe. Det er en Kjokkenmodding, som i en Længde af 200

Alen strækker sig langs med den overste Del af Bakkens Skraa-

ning i et Belte af 10—20 Alens Bredde. Ogsaa den storre Del af

denne Modding er under Dyrkning og kun den noget lavere lig-

gende ostlige Ende er skjult under mosgroet Hedespratting.

Laget af de tæt sammenpakkede Skaller blev gjennemgravet

paa flere Steder, og fandtes at afvexle i Tykkelse fra a/2— 1—IV2

Fod. Paa flere Steder bestod det saagodtsom af Østersskaller

alene, paa andre Punkter var det omvendt næsten alene Hjerte-

muslinger, og atter paa andre var det en Blanding al disse to

Muslinger med Blaamuslinger. Mængden af Litorina og Nassa var

ogsaa noget forskjellig. Snart var Aske og Kulgrus tilsyneladende

i ringe Mængde i Laget, snart var hele Laget aldeles sorlagtigt

deraf, og det især hvor Hjertemuslinger vare i stor Mængde.

Flere Brudstykker af Kogekar kom frem paa forskjellige Ste-

der i Laget, alle med det grove skarpkantede Feldspathgrus ind-

æltede i Massen.

13 karakteristiske Flintflækker erholdtes, hvoraf flere vare

af de meget lange og tynde (4V lange og Va

—

V brede); des-

uden fremdrog jeg en lille Flinloxe eller bredere Hulmeisel med

tilslebet Eg, og nogle Flinlstykker, der syntes at være af brugte

og sonderbrudte Jagtredskaber, som man har været ifærd med at

tildanne paany.
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Af Pattedyrknokler fandtes der kun meget faa Brokker, og

i det Hele bragte jeg npppe en Snes saadanne frem af en Skal-

masse, der i Kjokkenmoddingen ved Havelse-Molle i Sjælland vilde

have givet mig et Udbytte idelmindste af 3—400 hele Knokler og Brud-

stykker. AfFugle- og Fiskeknokler saaes Spor, men heller ikke mere.

Alter nogle Agerlængder imod Vest — og i det Hele omtrent

tusinde Skridt derfra — ligger der en anden Opdyngning, paa den

Skrænt af samme Hoiland, under hvilken Hadssunds Færgested er

bygget. For at skaffe Plads til sammes Bygninger var der allerede i

ældre Tid bortskaaret en stor Del af Bakken og af den derpaa

hvilende Skalmasse; men ogsaa i den senere Tid havde man tagel

Grus og Sand i den nærmest ved Gaarden liggende Del af Skraa-

ningen, og derfor tilbod her sig ligesom et Gjennemsnit, hvori

man bedre kunde undersoge Forholdene. Den storre Del af Laget

synes omtrent at ligge 30 Fod over Fjordens Overflade, og

er dækket med et sandblandet Muldlag, som fornemmelig synes at

være nedgledet eller ved Markens Dyrkning nedfort fra de hoiere-

liggende Dele af Skraaningen. Skallerne tilhorte de oftnævnle

sædvanlige fem spiselige Havdyr, dog blandede med enkelte Helices;

men medens der paa eet Sted bunkevis blot laae aabnede Østers-

skaller ophobede over hinanden, bestod en anden Plet næsten kun

af Cardium, og her vare de indblandede sorte Partikler ogsaa langt

mere fremtrædende. Ildskjornede og sortfarvede Sten, tildels

stillede ved Siden af hinanden, vare ikke sjeldne, og afPotteskaar

fandt jeg mange. Af Flintflækker fremdrog jeg 11 storre og mindre.

Af Pattedyrknokler syntes der at være Haab om en rigeligere

Host end i de fleste andre Kjokkenmoddinger i denne Egn;

thi ved disse forelobige Undersøgelser af Stedet fik jeg baade

endel Bensplinter og Tænder, saaledcs navnlig Skjæretanden af

et Vildsvin, lo ved en lynd Plade af Overkjæbcn forenede Tænder

af et Raadyr, Skjæretanden af en Hund, og af samme Dyr en i

den forreste Ende afbrudt Underkjæbe, der udmærker sig derved,

at uagtet Kjæben var af et udvoxetDyr, besad den ikke de to for

lluudeslæglen saa karakteristiske inderste Tænder, eller Knudetæn-

der, og hverken bar den Spor tit nogensinde at skulle faae
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dem, ikke heller viste den Spor af nogensinde at have havt dem.

Formen af Kjæbebenet , Rovtanden og de tre foransiddende

Spidstænder vare imidlertid saa overensstemmende med Hun-

dens, at der ikke længe kunde være Tvivl om, hvorhen man

skulde fore denne Kjæbe. Jeg maa endnu tilfoie, at paa

Bakkeskråningen saae man Spor til Laget i en Udstrækning af

30-40 Alen i ostlig Retning, og ogsaa der kunde man, især hvor

det gik ind paa de dyrkede Agre, skjælne Steder, hvor Cardium

var mere herskende og hvor Farven var langt mere sortladen.

Paa Mariagerfjordens Sydside maatte man vente at finde lig-

nende Opdyngninger, og nogle korte Udflugter til denne Side

bekræftede dette fuldkomment. Istedetfor at det nærmeste Holland

paa den nordlige Side af Mariagerfjordens Munding i Oldtiden

havde været oplost i en Mængde af storre eller mindre Oer eller

Holme, viser sig det hoie Land, der imod Syd begrændser Mari-

agerfjorden, at have været mere sart menhængende, og folger med

en temmelig sleil Bakkeskrænt af 40-60 Fods Middelhoide Fjor-

dens Boininger i en lang Strækning. Paa denne Skrænts ovre

Rand eller op imod dens Sider er det nu at hine Opdyngninger af

Osters o. s. v. ligge, og navnlig fandt jeg dem paa folgende

Punkter:

Idet man fra Færgebroen ved Hadssund folger Landeveien

forbi Hadssundskro og fra Lavlandet stiger op ad Skraaningen,

seer man strax paa venstre Haand - altsaa Ost for Landeveien -

paa Fjordbakkens muldrige Skrænt en Mængde Muldvarpeskud

oversaaede med talrige Brokker af Muslingskaller, og, naar man

ledet heraf nærmere undersoger Skræntens overste Rand og Furerne

ide ploiede Agre ovenfor samme, iagttager man i rigelig Mængde:

Ostrca, Cardium, Mylilus og mellem disse Litorina litorea og en

enkelt Nassa reticulata. Denne Blandings Beliggenhed i Forbindelse

med de i nogle faa Oieblikke indsamlede Flintflækker (9), Brud-

stykker af Lerkar (2), en lille Flintkile af 2" Længde og tVa"

Bredde, samt en saakaldet Flintblok, eller den indre Del af en

Flint, hvoraf Flinlflækker ere slaaede, forte mig Opdyrkningens

Natur strax for Gie.
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Fortsatte man Vandringen langs med Fjordskrænten imod Ost,

modte man allerede en Fjerdingvei fra sidstnævnte Punkt en Mod-

ding af meget storre Omfang, lidt Vest for de saakaldte „Sohuse"

eller „Solhuse". Paa den overste Del af Skrænten og lige op til dennes

ovre Rand og i en Længdestrækning af 50 Alen, kunde man nemlig

med Lethed forfolge de opdyngede, henkastede Skaller, og da til-

fældigvis en Groft var opkastet langs med Bakkens Kam, kunde

man overbevise sig om, at Laget, som disse Skaller dannede, var

2—3 Qvarter tykt, idetmindste paa sine Steder. Osters, Hjerte-

muslinger og Litorina udgjorde Hovedmassen; en Halvsnes Flint-

flækker fremhakkedes af Laget, eller opsamledes i dets Overflade,

desuden en næsten 3" lang Nakke eller Bane af en firesidet til-

hugget Flintoxe og en lille Flintkile (2" lang og 2" bred); enkelte

Brokker af Pattedyrknokler saaes ogsaa, og iblandt disse et Stykke

af en Hval (som det synes: af Doglingen?).

Noget ostligere, ikke langt fra Lystrup, men Osten for det

ved Skrænten liggende Kalkbrænderi, fandtes der paa begge Sider

af en indgaaende Vig eller Lavning Spor af lignende Opdyngnin-

ger, tildels skjulte af Gronsværet eller Agermuld. Med en lille

Jernrive oprev jeg imidlertid Pletter hist og her og indsamlede 20

Flintflækker og en tilhugget Flintknude. — Længere tillode Om-

stændighederne mig ikke at forfolge Fjorden i ostlig Retning.

I Retningen Vest for Landeveien har jeg havt Lejlighed til at

forfolge Fjordskrænterne flere Mile, nemlig fra Hadssundskro til

Mariager, og derved at overbevise mig om Tilstedeværelsen af

flere ligeartede Opdyngninger paa Bakkestrækningen mellem forst-

nævnte Sted og Assens, medens jeg derimod paa Strækningen

mellem Assens og Mariager ikke dennegang var saa heldig at

opspore saadanne. Der er saaledes omtrent tya Fjerdingvei Vest

for Hadssundskro en lille Indbugtning i Bakken, og i Bunden af

denne synes der i Fordumstid at have været en lille Rende eller

Bæk. Paa begge de Pynter, som omfatte Indbugtningen, findes de

i Kjokkenmoddinger sædvanlige Skaller opdyngede, paa den ostre

Pynt imidlertid kun i ringere Udstrækning og heller ikke i stor
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Tykkelse, paa den vestre Pynt derimod i storre Mængde, og navn-

lig udbrede de sig i den ploiede Mark over 100 Alen i Længde

og derhos tillige i en saadan Bredde, at jeg neppe har seet bre-

dere Opdyngning. Jeg antog det derved dannede Lag i sin Helhed

at ligge omtrent 50 Fod over Fjorden. Den tætte nylig opkomne

Sæd forhindrede mig fra at kunne nærmere undersoge Lagets

Dybde under Mulden. I Agerfurerne lykkedes det mig at opsamle

eller fremdrage 13 karakteristiske Flintflækker. En Hyrde, jeg

kort derfra modte, benævnede Stedet „Oussersig".

Paa den ostlige Pynt af den Vig eller Indbugtning, ved hvis

Munding Gaarden Refsbæk ligger, og altsaa omtrent midt imellem

Hadssundskro og Aamolle, kunde man nede fra det lave Land

oine en lille hvidstænket Plet, der ved nærmere Besigtelse viste

sig at skylde sin hvidlige Farve til indblandede Østersskaller, som

vel kun udbredte sig i en Omkreds af faa Alen, men imidlertid

laae i et 3—6 Tommer tykt La[,. Dettes Beliggenhed i en

Hoide af omtrent 50 Fod over Fjorden kunde vel stemme med de

andre Dyngers, men da det fandtes faa Favne fra Havegjerdet ved

en saa stor Gaard, var det ikke urimeligt at formode, at det var

Levninger af Ostersspisning fra en os nærmere liggende Tid.

De mellem Østersskallerne indblandede Skaller af Litorina, Car-

dium og Mytilus egnede sig imidlertid ikke til at styrke denne

Formodning, og denne tabte al Sandsynlighed, da der ved de forste

Kradsninger med Jernriven fremkom smaa Flintflækker og den

overste afbrudte Ende af en Flintlandse , samt Sporene af Kul.

Saa kort end Urindvaanernes Ophold paa et saadant Sted synes at

have været, har det dog været langt nok, til at Flintredskaber ere

blevne tilsiagne og henkastede der.

Imellem Refsbæk og Aamolle, men maaskee ikke mere end

1000 Skridt fra førstnævnte Gaard, fandtes en ganske lille Ind-

bugtning i Bakken og i dennes Bund risler en lille Bæk. Paa den

ostlige Pynt ved denne Indbugtning, dog nede paa selve Skræn-

ten deraf, fandtes den sædvanlige Blanding af Muslingskaller i Over-

fladen af en med Klover bevoxet Mark, men jeg maa efter den
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deraf blottede Del antage Opdyngningen for mindre betydelig.

De utvetydige Flintflækker , som jeg i Forbigaaende opsamlede,

bestyrke i al Fald den fra Beliggenheden og fra Blandingen af

Skallerne dragne Slutning om Opdyngningens Natur.

Længere ostlig forefandt jeg ikke flere Spor af saadanne Skal-

dynger, uagtet jeg fulgte Fjordbakkernes Lob lige til Mariager;

jeg maa imidlertid ikke lade ubemærket, at saadanne desuagtet

meget vel kunne forekomne der; thi dels foretog jeg Udflugten

til disse Steder kun for at faae et almindeligere Overblik over For-

holdene, dels ligge Maddingerne, som man af det Foregaacnde

vil have bemærket, oftest tildækkede af Muld og tagne under Ploven,

saa det kan være forbundet med mange Tilfældigheder, om man til

en vis Tid bliver dem vaer eller ikke.

Af almindeligere Iagttagelser, som Sammenligningen af de i

denne Egn af Landet forekommende Kjokkenmoddinger gave An-

ledning til, skal jeg her kun omtale, at den Forkjærlighed , som

det fra Sjælland var bekjendt, at Urindvaanerne ved Valget af Op-

holdssteder havde vist for mere fremspringende Pynter eller for

saadanne Steder, hvor Smaavige eller Aaers Udlob gjorde Ind-

skjæringer i de hoiere Skrænter, ogsaa findes udtalt i de allerfleste

af de jydske Kjokkenmoddingers Beliggenhed, og ved en stor Del

af dem var det umiskjendeligt, at Nærheden af Smaabække og Kil-

der tillige havde ledet Valget. — Med Forbigaaelse af nogle Iagt-

tagelser om den sandsynlige Oprindelse af det i Urindvaaner-

nes Poltevarer fra de forskjelligste Moddingcr fremherskende store

Feldspalhgrus fra de ved Ilden skjornede Granitsten, og om den

korte Tid, der udfordres for at en kjendelig Afblegning skal kunne

bemærkes paa de for Solen udsatte Flintflækker og Flintredskaber,

skal jeg her indskrænke mig til at omtale tvende speciellere

Forhold, som jeg mener at burde nærmere berore, inden jeg for-

lader dette Afsnit.

Det ene er Forekomsten af Menneskeknokler i Nærheden af

eller i Ostersdyngerne. Ved paany at besee de Steder, hvorom

delte anfores, og Beskaffenheden af de Lag, hvori disse Knokler

mentes at forekomme, blev det mig aldeles indlysende, at Men-
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neskeknoklerne, idelmindste forsaavidt de hidtil ere iagttagne, ikke

med synderlig Grund kunne antages at have ti Ihort selve Osters-

dyngerne, men sandsynlig ere af en langt senere Oprindelse. —
Sammenhængen med Menneskeknoklernes Forekomst ved Havnoe

er nemlig at berigtige derhen, at disse ere fundne paa mere end

et af de Steder, hvor Skaller ifolge den foregaaende Skildring ere

ophobede i Nærheden af denne Herregaard eller paa dens Marker.

De i vor tidligere Beretning Csee foran S. 24) omtalte Knokler laae

i en Skrænt ved det Punkt, som ovenfor er benævnt Teglbrin-

ken, og vare ligesom dækkede af et Lag Smaasten, der dannede

en Slags Brolægning over dem. Med Skallerne bleve de bort-

forte til Fyld paa Veien , og derved blev jeg forst opmærksom

paa dem. Hvorvidt Skallaget i Skrænten nærmest vilde være at

betragte som det, vi nu kalde en Kjokkenmodding af Skaller, eller

hvorvidt det kunde være den overste Ende og Fortsættelse af det

Osters- og Muslingleie, som jeg ovenfor har omtalt ved dette

Punkt, kan jeg nu efter saa mange .Aars Forlob ikke erindre, og

derom kunde jeg paa Stedet heller ikke længere tilfredsstillende

overbevise mig, da Laget og den Del at Skrænten, hvori det

laae, maae, efter hvad man viste mig, antages at være helt bort-

kjorte. Imidlertid er man ved at grave i denne Skrænt stodt paa

Hækker af storre Sten, der synes at have dannet Grundvolden

til en Bygning, og dette i Forening med de omtalte Tegl- og Mur-

brokker viser, at der har været stor Virksomhed paa Stedet senere

end i Urfolkenes Tid, og aahner os derved mange Udveie til at for-

klare et Ligs senere Nedlæggelse. Den S. 24 nævnte Underkjæbe,

som i Forening med de bearbeidede Vildsvinetænder og Oxe-

hammeren af Hjortetak blev indsendt til Museet, er derimod fra

Skalmoddingen paa Skrænten af Visborgholte, men angives fra

et Sted i denne, hvor, mærkværdig nok, ligeledes en stor Mængde

Brokker af rode, tykke og undertiden glaserede Mursten opploies

i Jordskorpen og ere blandede sammen med Skallerne. Baade fra Rui-

nerne af de herved antydede storre Bygninger og fra senere Be-

gravelser nær ved disse eller Stranden, kunne altsaa saadanne

Menneskelevninger være komne, lovrigt er det heller ikke usand-

synligt, at Stenkamre kunne have ligget i Nærheden af disse Skræn-
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ter og ved deres Sloifning have afgivet enkelte Knokler til Om-

givelserne. Med alle disse Muligheder for Oie, seer man, hvor

nodvendigt det er, at have Opmærksomheden henvendt paa

fremmede eller tilfældige Indblandinger, og hvor vaersom man maa

være med Bedommelsen af de Gjenstande, som ikke i sig selv

have et ubedrageligt Mærke paa den Tid, de tilhore, f. Ex. Sten-

redskaberne. Under alle Omstændigheder retfærdiggjores herved

den brugte Forsigtighed med de paa Overfladen mellem Skallerne

indsamlede brudte Knokler, da jo hin storre Bygning kan være end-

nu en tredie mulig Kilde, hvorfra de kunde have deres Oprindelse.

Det andet Forhold, jeg maa omtale, er den mærkværdige

Havstok eller Underbakke, som lober langs under de hoie Fjord-

skrænter paa Sydsiden af Mariagerfjorden og paa hvilken Lande-

veien fra Hadssund til Mariager i en lang Strækning er anlagt. —
Havstokken er fornemmeligen dannet af Grus og Smaasten , men

dens Overflade (og hyppigen ogsaa dens Sider, især hvor de under

en stærkere Vinkel falde af imod Fjorden), er bedækket af hele

og knuste Blaamuslinger (Mytilus edulis L.), nu og da blandede

med enkelte Hjerlemuslinger (Cardium edule L.). Bedækningen

kan være indtil 1 Alen tyk. De nærmest Overfladen liggende

Skaller ere i Reglen brudte eller knuste, medens enhver Nedgrav-

ning i Massen let viser, at de underliggende Muslinger ere mere

hele og tættere sammenpakkede og paa sine Steder endog ved

Kalksinter ligesom sammenkittede til et Conglomerat. Kulstykker

ere ikke sieldne, og fra Kulstov hidrorer for en Del den sorte

Farve, som Laget har, skjondt allerede selve Brokkerne af Blå-

muslingerne kunne foraarsage denne. Hvad der endnu er mere

paafaldende, det er, at der mellem Muslingskallerne findes en

Mængde af ildskjornede og næsten glaserede Flintsteen, mest i Form

af smaa Flintnyrer, der have været udsatte tor en meget stærk Hede.

Kulstykkerne og Flintene lede Opmærksomheden altfor meget hen

paa Menneskevirksomhed, til at man ikke skulde falde paa den

Tanke, at det maaskee var Mennesker, som havde sammenslæbt

den storste Del af disse Muslinger og fortæret dem paa Ste-

det. Det vilde heller ikke forekomme mig besynderligt, om
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Laget havde en saadan Oprindelse, hvis det ikke syntes at have

en overordenlig Udstrækning af halve og hele Mile langs med Fjor-

den. Det maa nemlig bemærkes, at Laget iagttoges næsten hele

Veien fra Hadssund til „Ousersig", at jeg imellem delte Punkt og

Refsbæk noiere forfulgte det i omtrent 300 Alens Længde, og at

jeg tæt Ost for Refsbæk ligeledes undersogte det i henved 100

Alens Længde, samt endnu hinsides Refsbæk i en Længde af

320 Skridt eller omtrent 400 Alen. Ved Aamolle saae jeg det

igjen baade i Haven og paa andre Steder ved Mollen, og derfra

kunde jeg forfolge det paa den småle Vold eller Havstok ligetil

Assens Kalkværk. Saavel Vest herfor, som under Fladbjergbak-

kerne og ved Teglgaarden tæt uden for Mariager seer man Laget

meget smukt. Det synes saaledes som om det i flere Mile strakte

sig langs med Fjordkysten; idetmindste fandt jeg ingen Antydning

til, at det mangler paa denne lange Strækning uden maaskee pletvis.

Saavidt jeg kunde skjonne, laae det i en Hoide af 15 til 20 Fod

over Fjorden; men paa sine Steder, især hvor Indhukke, eller

kortere Vige, gik ind i Bakkelandet, trak det sig i og med disse

op til en Hoide af henved 30—40 Fod, og var da altid meget

mere blandet med Hjerlemuslinger. Uagtet jeg paa mange Steder

ledte meget omhyggeligt og gjennemgravede Laget ligetil Bunden,

fandt jeg dog i delte kuns de to ovennævnte bestemte Spor paa

Menneskevirksomhed, nemlig Kullene og den brændte Flint; men

disse vare ogsaa overalt tilstede. Vel fandt jeg paa et eneste

Punkt en Ostersskal og en smuk Flintflække i den overste Del af

Blaamuslinglaget, men jeg har al Grund til at antage dem tilfæl-

dig nedbragte fra de Oslersdynger, som jeg ovenfor har vist ligge

saa hyppig paa Ryggen og den overste Skraaning af de hoie

Fjordskræntcr. Jeg var iovrigt under hele min Vandring paa

Fjordbredden opmærksom paa, hvorvidt Blaamuslinger nogensteds

opkastedes i Mængde ved denne Del af Fjorden, men kun ved en

lille udgaaende Tunge fandt jeg nogle hundrede Skaller af disse

Muslinger opkastede, og de vare smaa og dannede ikke engang et

tommetykt Lag. Om jeg end derved blev mere tilboielig til al

tilskrive Mennesker den hele Opdyngning, kunde jeg dog ikke, ifolge

den ovennævnte Mangel paa alle Urfolkenes Stenredskaber o. s. v.,
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ansee Urindvaanerne som Gjerningsmændene, men jeg maatte soge

disse blandt en langt senere Befolkning. Saafremt nemlig Hav-

stokkens Bedækning med disse store, og som det synes, fiskede

Blaamuslinger kun fandtes langs med de kalkrige Fjordskrænter,

kunde man tænke sig, at da disses steile Skraaninger maatte give

let Adgang til Kalkmassen, havde man maaskee i ældgammel

Tid, forend man forstod at grave egentlige Kalkgruber, taget

Kalk overalt langs Skrænterne, og at Kalken var bleven brændt

lige under disse paa Havstokken, hvorfra den tillige var

saa let at bortfore tilsoes. „ Man kunde derved forklare sig

Oprindelsen baade til Kulfarven og Kulbrokkene og til de sprukne

halvglasserede Flintnyrer, som aldeles ligne dem, der findes ved

vore Kalkovne; og de sammenbragte Muslinger kunde man tænke

sig at have udgjort en Del af de ved Stranden arbeidende Kalk-

brænderes Fode. Paa et Sted i Nærheden af Refsbæk bærer vir-

kelig Foden af Skrænterne hyppige Mærker af ældre Indgrav-

ninger og gjengiver, men rigtignok i det meget Smaa, hvad Flad-

bjergbakkerne frembyde efter en saa meget storre Maalestok; i

disse Bakker har der nemlig siden umindelige Tider været store

og rige Kalkbrud, som have foraarsaget storartede Forstyrrelser

i Bakkerne og have givet dem et meget mærkværdigt og frem-

medt Udseende. Denne Tydning af det Forefundne giver jeg iovrigt

kun fordi jeg ingen naturligere har kunnet finde, og for at henlede

den Opmærksomhed paa Havstokken og dens Muslinger, som de

visseligen fortjene.

Jeg kommer nu til at omtale de Arbeider, Comiteen har

udfort her i Sjælland og som for det forste have bestaaet i den

Revision, hvilken vi have underkastet alle de Punkter ved Fssefjorden,

som vi ikke havde besogt, siden vi vare komne til en endelig og

fast Anskuelse om Opdyngningernes Natur.

Vi have overbevist os om, at de i vore tidligere Beretninger

omtalte Forhold ved Kattingevcerk, Bilidt, Herslevpynt og Lang-

tvedfærge utvivlsomt godtgjorc, at Urfolkene kortere eller længere

Tid have opholdt sig paa disse Steder og som Minder om deres

I!
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Ophold have efterladt sig storre eller mindre Masser af Skaller

og Knokler af de spiste Dyr samt af disses Tilberedningsmidler.

Derimod kunne vi efter vore nyere Undersøgelser ikke længere

ansee Forholdet ved Vintermollerne for at være af samme Natur.

Dernæst have vi ved at folge Issefj ordens Kyster i lange Stræk-

ninger, som vi ikke for havde besogt, fundet ikke faa nye Spor

af lignende Opdyngninger, og det navnlig ved Gjevningepynt,

ved Sæby Sogneskjæl, ved Bregnebjerg tæt ved Kattingeværk, ved Si-

derne af Landeveien mellem Roeskilde og Frederikssund ,
sand-

synligvis paa Gjerderup Marker, og ved Solager hinsides Frede-

riksværk; saa at vi altsaa nu kjende disse Mindesmærker fra 10

forskjellige Punkter ved den Halvdel af Issefjorden, ved hvilken

vi hidtil have anstillet vore Undersøgelser. Paa eet nær ligge

alle disse Punkter ved den egenlige Roeskildefjord.

Ved Kattingeværk er Laget dels bleven undersogt ved enkelte

af Comiteens Medlemmer, dels ved denne i sin Helhed. Udbyttet,

der ved disse forskjellige Undersogelser er vundet, kan kortelig

udtrykkes saaledes. Lagets bedste Udvikling sees i den lodrette

Skrænt, der vender ind til Værkets Gaardsplads, men det maa

bemærkes, at det allerede nu ikke er fuld saa karakteristisk som

tidligere, da Laget stedse aftager i Tykkelse opad Bakken, og storre

og storre Partier stedse borlkjores af den lodrette Væg. De 5

oftnævnte Skaldyr, hvoraf, som sædvanlig, de 3 Muslingarter ere

de overvejende, findes samlede med nogle Helices. I Forening

med enkelte Knokler af Fisk, nogle iaa flere af Fugle, og disse

da med afbidte Ender, og endnu flere, skjondt i det Hele ikke

mange, sønderbrudte og marvaabnede Knokler af Pattedyr, f. Ex.

Kronhjorte, Raadyr og Vildsvin, betegne de paa den ene Side

Laget som Affald fra Urfolkenes Maaltider, medens fra den anden

Side denne Anskuelse om Lagets Karakter bekræftes ved folgende

deri fundne Kunstprodukter, nemlig:

Ikke faa ildskjornede Sten og Polteskaar, 7 Flintknuder, 38

dels længere dels bredere Flintflækker , hvoraf en er begyndt at

tildannes til en Pilspids, 2 raat tilhugne Flintuxer , og en Tilhug-
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ger, samt 2 af de ejendommelig afhuggede og ved Brug slidte

Spidser af Hjortetak.

Ved at grave ned igjennem Overfladen paa flere Steder af Bak-

ken sogte vi at komme til Kundskab om Lagets Udstrækning;

denne syntes vel ikke at være ringe, men i den storre Del deraf

oplåstes eller ligesom udtyndedes Laget, medens Skaller endnu i

Mængde vare indblandede i den overliggende sorte Muld. Paa det

hoieste Punkt, Laget indtager paa Skraaningen, fandtes saaledes

ved Nedgravningen det sorte tildels ved Kul farvede Overlag med

de Indblandede Skaller at være omtrent 36 Tommer tykt, medens

der forst ved Bunden af dette fremkom Spor af det egenlige

Skallag, som her indskrænkedes til en tynd Stribe af faa Tommers

Tykkelse.

Lidt Nord og Ost for Kattingeværk er en dyb Nedskjæring

eller smal Dal, ved hvis Udlob imod Fjorden der vel fandtes Spor

af Skaller i en sortfarvet, noget gruset Jord, ligesom der ogsaa i

samme fandtes et Par Flinlknudcr, men noget egenligt Lag eller

storre Opsamling kunde vi der ikke erkjende. Derimod frembod

Pynten af det dertil stodende Bregnebjerg et mærkeligt Lag af

de sædvanlige Muslinger og Snegle, noget blandede med Smaasten

og Grus. I dette Lag fandt vi enkelte Flintflækker og 7 Flint-

stykker, som bare mere eller mindre Spor af Tilhugning , tvende

af dem endog med Tilnærmelse til Oxe- eller Meiselform; en lille

naturlig Rullesten, hvis Ar synes at hidrore fra Tilslagning og

altsaa er at betragte som en Tilhugger; ikke faa Kulbrokker , og

i det ene Hjorne af Laget et af de smaa Arnesteder, eller

Sammensætninger af Smaasten, og omkring delte laae der en

Mængde storre Kulstykker. Laget var 8" tykt og gik som et

hvidt Belte igjennem den lodrette Væg; det var dækket af 27

Tommer sortfarvet Jord blandet med Muslingskaller, ildskjornede og

andre Sten, samt Kulsmuler.

Ved Herslevpynt have vi allerede i vor tidligere Beretning omtalt,

at Flintflækker bleve fundne paa Skraaningen mellem Skaller og i
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sort Jord. Vort nuværende Besog forogede Antallet med 7 smalere

eller bredere Flintflækker , en lille triangulair Flintkile, 4 af de

kantede Flintknuder, flere ildskjdrnede Sten-, Kul og enkelte

Benstumper, hvilke Gjenstande fornemmeligen opsamledes i Si-

den af en Groft, som nylig var fort igjennem Laget, og som

viste os ikke blot Lagets ringe Tykkelse af faa Tommer, men

ogsaa dets stærke Tildækning dels med et sort eller brunt Jordlag

dels med Smaagrus og Ler, der sandsynligvis var nedskyllet.

En Fjerdingvei sydligere og skraas over for de saakaldte

Sluphuse, antydede en hvidlig Farve paa Gjevningepynt Forekom-

sten af en Modding, der ved nærmere Undersogelse ogsaa fandtes

umiskjendelig, men ikke vidnede om nogen stor Udbredning eller

Tykkelse. Vi grov igjennem Opdyngningen paa et Par Steder og

fandt Laget omtrent 1 (karter mægtigt; der opsamledes 3 beteg-

nende kantede Flintknuder , 5 Flintflækker, 2 aflange Flintkiler

eller Flintoxer, 27«" lange og iVa

—

1'a" brede, flere ildskjdrnede

Sten, og iblandt disse nogle af Flint. Skallerne vare de sæd-

vanlige.

Skraas over for Herslevpynten paa Roeskildefjordens vestlige

Side, og tæt ved Sogneskjællet imellem Sæby og Lyngby, fandt

vi Skraaningen og Overfladen af en lille lav Banke imellem Lande-

vejen og Fjorden dækkede med de sædvanlige 5 Skalarter, der

fornemmelig laae tættere sammendyngede i tre Partier. I omtrent

en Qvarterstid opsamlede vi imellem disse Mike mindre end 21

kortere eller længere Flintflækker, 3 bredere mere tilhuggede

Flintstykker, 5 Flintknuder, 6 Flintoxer eller Kiler fra IVa"—3"

Længde, og 3 raa Forsag til lignende, en Mængde ildskjdrnede

Sten, hvoriblandt flere Flinlslyhker, der have været udsatte for en

stærk Hede. Bankens Masse var saa leret og haard, at vi med

vore sædvanlige smaa River eller Hakker ikke kunde arbeide os

igjennem den og faae Lagets Tykkelse undersogt. Banken havde

iovrigt været ploiet og dyrket for nogle Aar siden.

Ved Langlvedfærge kunde vi i de Flintknuder og andre til-
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slagne Flintstykker, som fandtes mellem Skaller og i det ejendom-

melige sortfarvede Jordlag, ikke miskjende Spor af Ur-Indvaanernes

Færd paa den lange Skrænt imellem Færgestedet og det saakaldte

„Paradis", og et Par i Nærheden af sidstnævnte Pynt fundne smaa

Arnesteder med Kulsmuler lydede endvidere hen herpaa. Men det

Mev os umuligt, uden at fore længere Grofter gjennem Skræntens

Lag, at udlede en skarpere Grændse mellem den Andel, Landets

forsle Befolkning paa dette Sted har havt i det sorte Lags Dan-

nelse, og den Andel deraf, som maaskee kan skyldes senere Be-

boere.

Idet man kjorer ad Landeveien imellem Roeskilde og Frede-

rikssund seer man , omtrent en Mil fra forstnævnle By, paa begge

Sider af Veien paa nogle Marker, som formentes at tilhore Byen

Gjerdrup, endel Skaller af Osters, Hjertemuslinger, Blaamuslinger

og Litoriner — hvilke alle ligge opploiede i Furerne. Imellem Skal-

lerne opledes let Flintflækker og ildskjornede Sten, og derved,

ligesaa meget som ved Blandingen af Skallerne og disses Belig-

genhed paa Skraaningen af en mod Fjorden eller en lille Vig af

samme vendt Banke, belegnes Laget som en Kjokkenmodding

og navnlig som en af de flere mindre, af hvilke vi i det sidste

Aar have lært endel at kjende, og hvoraf fortsat Leden ved Fjor-

dens Sider sikkert vil paavise en storre Mængde.

I Skrænterne ved Bilidt har man fremdeles i det sidste Aar

fortsat Bortgravningen af Grus og Skaller til Veifyld o. s. v. , og

derved blottet nye Vægge, i hvilke vi, ligesom i de tidligere,

have iagttaget de Sammenstillinger af Smaaslen, der ved de paa

Stenene efterladte Spor af Ildens Indvirkning og de derfra ud-

gaaende Kulstriber paa delte Sted allerforst forte os til den riglige

Opfattelse, at det var Arnesteder. Disse gjenlage sig allsaa i et

storre Anlal ind i Laget.

Med Hensyn til Omfang, Mægtighed og Benhed i Sammen-

sætningen, danner den store Opdyngning af Skaller, som ligger



209

paa Siden af de hoie Fjordbanker ved Solager, omtrent en Mil

Vest for Frederiksværk, en mærkelig Modsætning til de senest

omtalte. Laget ligger i en Slags Udhuling eller Svei paa Bakke-

skrænten og indlager omtrent 50 Alen af denne i Længden og, som det

synes, ligesaa meget i Bredde. Dets Dybde er betydelig, thi vi grov

over 2 Alen dybt uden at komme igjennem Massen af Skallerne.

Allerede paa Grund heraf, men endnu mere ved sin store Renhed

ogvedsin uforstyrrede Overflade, frembyderLagetmereend almindelig

Interesse. — De hundredetondervis sammendyngede Skaller af Mus-

linger og Snegle vare de sædvanlige 5 Arter fra det salte Vand:

Ostrea edulis L., Cardium edule L., Mytilus edulis L., Nassa relicu-

lata L. og Litorina Iitorea L. ; af Landsneglc: Helix.

Af Fiskeknokler fandtes: nogle faa Hvirvler og andre Ben af

en lille Flynder, og Tusinder af Hvirvler og andre Knokler af

Smaatorsk (Gadus callarias L.).

Af Fugle fik vi 34 Knokler, der, med Undtagelse af 5, alle

hidrorte fra Lemmerne og Skulderen, og vare meget betegnende

ved Rorknoklernes afbidte Ender; de tilhorte fornemligen storre

og mindre Arter af Vildænder (Anas L.).

Af Pattedyr fandtes henved 30 storre eller mindre Splinter og

Brokker, hvoraf det storre Antal tilhore Krondyret og Raadyret,

og disses Sonderslagning minder om den bekjendte Marvsogning; af

de ovrige Knokler tilhorte een Overkjæben af en Hund CKjæbe-

bensstykke med de to inderste Tænder) , og een er et Stykke af

Overkjæben af Studsmusen (Hypudæus amphibius L.).

Af Flintredskaber fandtes: 3 af de smaa, raat tilhuggede tre-

kantede Flintkiler; 1 storre af omtrent 4 Tommers Længde, samt

et to Tommer langt Brudstykke af en lignende; 6 Flintknuder og

en Snes Flintflækker og Affald fra Flintens Tilhugning.

Flere ildskjornede Sten og en af de saa meget betegnende

Hjortetakspidser bragtes tilveie.

Det sortfarvede dækkende Overlag syntes ringere end hos

de andre Moddinger, hvilket meget vil lette en fuldstændig Ud-

gravning af denne Skaldynge, som ved sin hele Beliggenhed,

urorie Tilstand og rige Indhold egner sig særdeles til noie Under-

søgelse.
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Efterat have beseet alle disse Punkter og sammenlignet dem

i deres ydre og indre Forhold med hinanden og med de ovenfor an-

forte Punkter i Jylland, kunne vi ikke andet end i hoi Grad for-

bauses over del Ensartede, der gaaer igjennem dem alle og alle-

rede i og for sig er et tilstrækkeligt Vidnesbyrd om Rigtigheden

af den Tydning, vi have givet. Paa alle de hidtil anforte 31

Steder (og af disse har Meddeleren, Comiteens zoologiske Medlem,

selv besiigt de 28) hore Skallerne stadigen kun til de samme

5 Arter spiselige Muslinger og Snegle fra det salte Vand,

og de bestaae altid af slorre eller udvoxne Individer ; derfor skal

man næsten aldrig finde Spor af de Skaldyr, som i stor Mængde

opkastes paa Stranden, f. Ex. de smaa Telliner, Mya arenaria L.

Rissoerne o. s. v., og heller ikke af meget unge Dyr eller Yngel

af selve de ovennævnte Arter. Skallerne ere dernæst ophobede

paa Bakker og Skrænter, som vende imod Fjordene eller imod

disses ældre Vige, og de ligge oftest paa Skraaningen af Hol-

derne, med mindre denne har været for stærk, da de ligge oven-

paa dem; de indtage helst Pyntene eller Næssene af Hoiderne og ligge

gjerne i Nærheden af fersk Vand. Indblandingen af Knokler af

Hvirveldyr ændrer sig efter Stedets gunstige Beliggenhed for

Fiskeri allene eller for Jagt tillige, i hvilket sidste Tilfælde Knokler

af Fugle og Pattedyr, altid behandlede paa en og samme Maade,

udgjore en væsenlig Del af Massen ; men Indblandingerne af Potteskaar,

Flintflækker, Flintknuder og Flintkiler o.s.v. findes overall og ere i For-

men saa ens, at man ikke noksom kan undre sig derover, thi Flint-

redskaberne ligne ofte hinanden saaledes, at man skulde antage

dem for dannede ved en og samme Haand. Selv Hjortetaksspid-

serne ere et ikke mindre mærkværdigt Bindeled mellem alle disse

Skaldynger, thi paa ethvert Punkt, hvor vort Ophold ikke har

været indskrænket til nogle faa Oieblikke, have vi stedse forefun-

det saadanne. Dette udtaler tilstrækkelig klart, at den Urbefolk-

ning, hvorfra disse Minder hidrore, har over del hele Land fort

den samme Levemaade og staaet noiagtig paa det samme Udvik-

lingstrin ; men hvor hoi, eller som Andre maaskee ville sige, hvor

lav denne Udvikling har været, derom kunne vi endnu ikke domme,

da saamange af Redskaberne i deres Anvendelse ere os kun
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ufuldstændigen bekjendte og nogle aldeles ubekjendte f. Ex. Flint-

knuderne, Hjortetakkerne o. s. v. Vi have desuden Formodning

om, at Urfolkene have i det store tilvirket et Stof, hvis Art endnu

ikke er udredet, men som har efterladt sig mærkværdige Spor i

de sortfarvede Lag, der træde op i Forening med Maddingerne,

og med hvis Undersogelse Comiteens geognostiske og zoologiske

Medlemmer ere stadigen beskjæftigede. — Den rigtige Tydning af

Redskaberne og et klarere Indblik i Urfolkenes Liv vil forst naaes,

naar flere urorie Moddingers Indhold kan bringes helt for Dagen,

og da vil ogsaa mange andre Punkter med det samme oplyses.

Det var ogsaa i Betragtning af det vigtige Udbytte, som netop en

storre Udgravning kunde give os, at vi allerede ifjor udkastede

Planen til og i denne Sommer udforte en storre Udgravning af

Kjokkenmoddingen ved Havelse. Udbyttet heraf er det, som den

tredie og sidste Del af denne Beretning nu gaaer over til korte-

ligen at skildre.

\-,

Med den nærmere Undersogelse af Kjokkenmoddingen ved

Havelse-Molle havde vi det dobbelte Oiemed at komme til noiere

Erkjendclse af Moddingens Udbredning over Banken samt dens

Sammensætning i de forskjællige Parlier af dens Udstrækning,

og at indsamle saa mange af de deri indblandede Knokler og raat

forarbeidede Redskaber af Ben og Sten, at vi ved Mængden af

disse kunde ledes til sikkrere Slutninger med Hensyn til Urfolkenes

hele Levemaade og Culturlilstand. Begge Oiemed sogte vi at op-

naae ved at lede planmæssige Udgravninger paa flere Steder i

Moddingen, og i disses Udforelse understottedes vi af Assistenten

ved Universitetets zoologiske Museum , Hr. Premierlieutenant

Lutken og Conservatoren ved samme Hr. Conradsen.

Fra Bankens Overflade blev der nedgravet paa en Mængde

Steder for at iagttage Skallagels Tilstedeværelse eller Mangel, dets

Tykkelse og Overlagels Tykkelse samt dets væsenligste Indblan-

dinger. Derved blev man istand til nogenlunde at bestemme

Moddingens Omfang og Udbredning over Bankens Skraaning, og

ved at maale Afstanden imellem de enkelte undersogle Punkter

og disses Beliggenhed til hinanden at kunne aflægge Moddingens
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vigtigste Forhold paa et Kaart, hvis Udforelse vi skylde Hr.

Lutken. Paa dette Kaart er Moddingens Udbredning angivet- ved en

særegen Skygning, og denne er anlagt svagere eller stærkere

eftersom de opdyngede Skalmasser paa hvert Sted bleve fundne i

stcirre eller mindre Mægtighed. De paa Kaartet anforte Tal og

Bogstaver antyde Punkterne, hvorpaa de enkelte Nedgravninger

fandt Sted, og have Hensyn til de specielle Optegnelser des-

angaaende. Da Forholdene i Banken, saaledes som et Tversnit vilde

vise os disse, oplyses fuldslændigen i den lodrette Væg af den

Grusgrav, som er anlagt i Siden af Banken, behovede vi ikke at

foranstalte nogen Gjennemgravning i denne Retning. Men for at

kunne danne os en ligesaa tydelig Anskuelse om Forholdene, sete

i en modsat Retning, have vi fort en lang Grav af henved 30

Alens Længde og l*/a—2 Alens Bredde igjennem Moddingen efter

dennes Længdeudstrækning , dog saaledes , at Gravens Lob

væsenlig bestemtes ved Lagets Aftagen og Tiltagen i Tykkelse,

og tilsidst blev ledet i en buet Linie op imod Mollen. En Tegning

af Mollebanken og Forholdene, som de sees i Grusgravens Væg,

have vi ladet udfore ved den naturhistoriske Tegner, Hr. Thornain;

denne tilligemed flere andre Tegninger og Kaartet vil ledsage

den udforligere Fremstilling af delte Punkt, med hvis Udarbejdelse

for Selskabets Skrifter vi ere beskjæftigede.

Kaartet vil vise, at Moddinglaget udbreder sig i en Halvbue

omkring Mollen i en Bredde af 20—30 Alen og en Længde af et

Par Hundrede Alen. Det ligger egenlig mere paa Skraaningen af

Bakken end paa dennes Ryg, og har i det Hele den storste Tyk-

kelse imod den ovre Del af Skraaningen. Dets Mægtighed paa

de enkelte Punkter blev fundet at vexle fra tya til 3 Fod, og lige-

ledes dets Dybde under Bankens Overflade, thi snart Iaae Skal-

lerne lige op i Overfladen af Bakken, snart gik de 1 til 2 Fod

ned under denne og vare da dækkede med det sortfarvede

Overlag, som vi kjende fra næsten alle Moddingerne, men hvis

Oprindelse endnu ikke er os ret klar. Tykkest har Laget aaben-

bar været i den Ende af Banken, hvori nu Grusgraven er.

Saaledes som Forholdene viste sig i dennes lodrette Væg,

maae de tænkes for en Snes Aar siden at have udstrakt sig ikke
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blot over hele den Strækning, der indlages af Grusgravens Bund,

men ogsaa over den paa Kaartet antydede Vei imellem Grusgraven

og Mollens ældre Kjokkcnhave. Deraf vil det altsaa skjonnes, at

det er ingen ringe Del, der allerede er bortgravet af den oprin-

delige Opdyngning; dog vil den Brok, som den borlforte Masse

maatte antages at udgjore af den oprindelige, fornemmelig be-

tinges af, i hvilken Grad Laget er udviklet inde i den ovennævnte

Have, i hvilken man overalt i Havebedene seer de med Spaden

opkastede Muslinger ligge.

Med Hensyn til Sammensætningen have vi til vore tidligere Med-

delelser kun at tilfoie, at Østersskallerne ere langt mindre talrige i

den Del af Laget, som er tilbage, end de vare i den Del af Laget,

som vi i de foregaaende Aaringer fornemmelig have havt Leilig-

hed til at undersoge, men som nu til Veifyld og andet Brug er

bleven bortfort. Det var imidlertid kun paa yderst faa Pletter at

Østersskallerne manglede aldeles. Hjertemuslingerne og dernæst

Blaamuslingerne maae derfor nu ansees som de mest fremherskende;

de ere gjennem hele Moddingen kjendelig pletvis fordelte eller

ligesom liggende i slorre Bunker, snart denne, snart hin blandede

med flere eller færre Snegle af Slægterne: Litorina, Nassa og

Helix.

Indblandingen af Knokler vedblev overalt at vise sig rigere

end i alle andre Moddinger, vi hidtil have undersøgt; men ogsaa

i disses Forekomst var der nogen Afvexling, idet paa enkelte

Steder Udbyttet var temmelig rigt, medens det paa andre Steder

var tarveligt. Imidlertid udgjor Udbyltet i denne Sommer ikke

mindre end 3,500 Pa/teefyr-Knokler og Brudstykker af disse, naar

vi nemlig sammentælle Alt hvad der af sligt frembragtes af Skal-

laget ved de forskjællige Nedgravninger og Udgravninger, og ved

de Undersogelser i den lodrette Væg, der samlidigen hermed bleve

anstillede af hele Comiteen, og dertil blot lægger et Antal af nogle

Hundrede Knokler, som allerede tidligere i Sommeren af Med-

deleren vare blevne bragte tilveie. — Af Fw^eknokler erholdtes

over 200, og af Fis/ceknokler mange Hundreder; men af disse

kunde man have indsamlet en utallig Mængde, da de foruden
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at ligge spredte næsten overalt mellem Skallerne, ofte laae sam-

lede i Smaastriber.

For at faae et bestemt Udgangspunkt til Bedommelsen af

Knoklernes Mængde og Fordeling, udgrove vi paa tre forskjellige

Steder qvadratiske Piller af 3 Fod i Firkant og udsogte med stor

Omhu alle de deri indeholdte Levninger af Pattedyr og Fugle.

Stederne, hvor de tre Piller toges, ere betegnede paa det omtalte

Kaart med r.n.m. I den forste Pille fik vi 175 Knokler af Pattedyr

og 35 af Fugle; i den anden 121 Pattedyr- og 9 Fugleknokler;

i den tredie 309 Pattedyr- og 10 Fugleknokler. Pillerne vare

efter Lagels Tykkelse af noget forskjællig Hoide, dog varierede

de i Indhold kun imellem 17—20 Cubikfod; i den forste Pille var

der omtrent 9 Knokler i hver Cubikfod, i den anden 6 og i den

tredie 15. Da Pillen n imidlertid gjorde det Indtryk paa os, at

den var det paa Knokler fattigste Punkt i liele Laget, vil man komme

Sandheden meget nær, naar man regner 10—12 Levninger af

Pattedyr og Fugle i hver Cubikfod. Dermed vil ogsaa det Ud-

bytte slemme temmelig overens, som erholdtes ved en af de aller-

første Undersogelser (see foran S. 8). Jeg behover vist ikke at

tilfoie, at Indholdet af Knokler i det overste Lag af alle Pillerne,

saalangt som en Spade eller Plov kunde naae ned i Jorden, og

saalangt allsaa som man kunde befrygte nogen fremmed Indblan-

ding, ikke blev taget med i Betragtning ved denne Optælling;

ligesom vi ved alle Udgravningerne forsigtigen sogte at undgaae

saavel dette Overlag som alle de Punkter, hvis Udseende robede,

at de havde været udsalte for senere Forstyrrelser.

Paa lignende Maade optaltes de Kunslprodukter, der fore-

fandles i Pillerne; i den forste Pille fandtes, foruden flere (7)

Flintflækker, 2 Flintoxer, en bearbeidet Hjortetak, 3 bearbejdede

Bensplinler, samt et Potleskaar; i den anden ligeledes flere (16) Flint-

flækker en Flintoxe eller Flintkile og endel (7) Flintknuder; i den

tredie 4 FlinlfLi kker, 2 Flintoxer og en Benspids, ikke at tale

om det storre Antal af ildskjornede eller endog sodede Sten, vi

fandt i dem alle. — Overalt, hvor vi grove ned igjennem Laget,

fandt vi Flintflækker eller andre mer eller mindre tildannede Sten-

stykker, Potleskaar o. s. v., og vi have ikke Grund til at antage,
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at de mangle nogensteds i Moddingen eller i nogensomhelst

Dybde af denne; de kunne efler vor Erfaring endog ansees for

langt mere ensformig fordelle igjennem hele Massen end Knok-

lerne. Det Antal af slige raa Kunstprodukter, som vi i denne

Sommer have samlet i Moddingen ved Havelse Molle, er derfor

ogsaa meget betydeligt, og Antallet er blevet saameget storre,

som der ved Bankens Dyrkmng med Kartofler, og ved disses

gjentagne Hypning, frembod sig en mere end almindelig gunstig

Ledighed til Opsamling af de Flintredskaber, som havde ligget

saa nær ved Overfladen, at Ploven havde kunnet kaste dem

op paa denne. Vi have i det "Hele frembragt af Laget og ind-

samlet :

af Flintflækker, længere og kortere, 4—500, hvoraf enkelte viste

Spor til videre Bearbeidelse, eller vare Brudstykker af andre

Redskaber;

af raat tilhugne Flintstykker ligeledes flere Hundreder;

af de saakaldte Flintknuder , eller 1 de mangekantede og mange-

hjorncde Flintstykker, næsten 200;

af Flinlkiler eller Flintoxer henved 70, fornemmelig af de tre-

kanlede, men ogsaa endel af de mere aflange.

Af Benstykker og Hjortelakspidser, der havde været under-

kastet Tildannelse, erholdt vi henved en Snes; nogle af disse ere

simple Bcnsplinter, der blot ere blevne tilspidsede i den ene

Ende; andre ere mere forarbeidede i Form af Prene eller Naale,

Spidser til Pile eller Grene af Lystre; lo Hjortetaksspidser af 4"

og 5" Længde ere dannede, som de foran under Solager, Kat-

tinge, Krabbesholm o. fl. St. omtalte og have været anvendte paa

samme Maade *) , og et langt Stykke af en Hjortetakstang,

tilskærpet og tilslebet i den ene Ende og med Spor af et boret

Hul i den anden Ende, viser sig tydelig som Brudstykke af en

Hakke eller Oxe.

*) Uden iovrigt at ville foregribe en senere Tydning kan jeg her kun for-

modningsvis anføre, at disse lljortetakender maaskee have været krumme

Tænder af en Ostcrsrive, et simpelt Kcdskab til Ostcrsens Optagelse fra

Fjordhunden.
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Af Lerkar eller Potteskaar samledes flere Snese; de laae i

alle Dybder, og det samme gjælder om den Mængde af almindelige

Rullesten, som ere ildskjornede eller brustne ved den stærke Hede,

for hvilken de have været udsatte, og som tildels endnu ere

ganske sorte eller sodede paa deres Overflade.

Af Kulsmuler saaes ligeledes overalt Spor, men det var van-

skeligt at erholde saa store Stykker, at en nærmere Bestemmelse

af Træarten, hvorfra de hidrore, tor haabes.

Den nærmere Beskrivelse og Afbildning af de vigtigste af de

ovenfor omtalte Redskaber og Fremstillingen af deres sandsynlige

Anvendelse til de Virksomheder, om hvilke Moddingerne levere saa

storariede Vidnesbyrd , nemlig Fiskefangst og Osters- eller Mus-

lingfangst , maa være forbeholdt vor storre Afhandling. — Det

samme maa ogsaa blive Tilfældet med mange af de Bemærkninger,

som den omhyggeligere Betragtning af de indsamlede Knokler

allerede har givet og fremdeles inaaskee vil give Anledning til.

Dog tor folgende endnu finde en passende Plads i denne Oversigt.

Af de flere Tusinde Paltedyrknokler fandtes saa mange at

tilhore de 3 storre Jagtdyr, Raadyret, Kronhjorten og Vildsvinet, at

der af den hele indsamlede Mængde neppe bliver 3 Procent, eller

100 Knokler og Knokkelbrokker, som tilhore andre Dyr. Af

Raadyret synes der iovrigt at være forholdsvis nogle flere end

af de lo andre; men ved alle 3 Dyrs Knokler viser det nu

indsamlede storre Antal det mærkelige Misforhold, at visse

Dele af Dyrene ere langt talrigere tiislede, end dette naturligen

skulde være Tilfældet, eller her rigtigere udtrykt: andre Dele af

Skelettet ere forholdsvis i et altfor ringe Antal tilstede. Saaledes

antyde navnligen baade de marvlose Smaaknokler i Lemmerne og

Ledenderne af Rorknoklerne et langt storre Antal af dræbte Dyr,

end man af Hvirvlerne og Ribbenene skulde formode. En om-

hyggeligere Betragtning giver imidlertid, at de Dele af Skelettet,

som i de færreste Exemplarer ere tilbage, tillige ere de, der jhave

en mindre fast og haard Bygning, og derhos paa deres Overflade

vise de fleste Mærker af en egen Slags Beskadigelse, som man

ved umiddelbar Sammenligning med friske Knoklers Beskadigelser

ved Rovdyrtænder, ikke kan tage i Betænkning at hidlede fra
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Rovdyrs Gnavning. Herved faae vi da allerede et Vink om

den sandsynlige Aarsag til visse Knoklers Forsvinden, men senere

Betragtninger af Fugleknoklernes Forhold ville yderligere belyse

denne.

Jo storre den nu lilveiebragte Mængde af Knokler har været,

desto mere har man maattet erkjende den fuldstændige Ensfor-

mighed, som gaaer igjennem Behandlingen af dem alle, idet

neppe en eneste Undtagelse fra den tidligere omtalte Behandlings-

maade er kommen for Lyset; de mangfoldige indsamlede marv-

lose Knokler af Fodrod og Tæer, Knæskaller o. s. v. , have alle

været urorte, medens alle storre Rorknokler eller Marvknokler,

ja endog den storste Del af Taaleddene have været spaltede for

Marvens Skyld, og hver Knokkel i Skelettet saa at sige paa sin

eiendommelige Maadc. Alle Undeikjæberne have saaledes vist den

mærkelige Borthugning af den nederste Band eller Knusning efter

Længden , og Overkjæberne og Hovedskallerne have alle paa den

tidligere beskrevne Maade været sodderslagne, saa at det kun ved

moisommelig Sammenligning og Tilpasning har lykkedes Med-

deleren at bringe af disse Smaastykker enkelte hele Kjæber tilveie,

til Afbenyttelse ved de zoologiske Sammenligninger med de samme

Dyrarter fra senere Tider. — Det maa tilfoies, at de afspaltede

Stykker og Splinterne af Borknoklerne o. s. v. ere i Beglen med

ganske skarpe og ubeskadigede Bande, og kun yderst sjeldent vise

de Spor af Dyregnav; derimod kan man paa deres Overflade, lige—

saavel som paa de blodere Knokler, paavise talrige Mærker af

Slenredskaberne, hvormed Urfolkene have knust Knoklerne , og

Slenknivene, hvormed de have afskrabet Kjodet, ligesom man og-

saa paa Bosenstokkene af flere Baabukkepander seer de til

Skindets Losning med Knivene anbragte Snit. Et ikke ubetydeligt

Antal af Knoklerne bære Spor af at have været Heden saa nær,

at de tildels ere blevne halvforkullede eller ligesom calci-

nerede.

De faa Knokler, der ikke tilhore hine ovennævnte tre storre

Jagtdyr, som paa delte Sted mere regelmæssigen have udgjort en

Del af Urfolkenes Fode, tilhore forskjællige Dyreformer, hvilke dels

i en mindre Grad kunne have tjent disse Mennesker til Fode, dels
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maaskce kun have ydet dem deres Skind til Klædningsstykker,

dels endelig- maaskee have sogt deres Ophold i Nærheden af Ur-

folkene eller endog været i disses Tjeneste. Saaledes er der

iblandt disse Knokler fundet flere, som tilhorle

:

Tamhunden, Canis familiaris L. ; to storre venstre Underkjæber og

Rovtanden af en tredie, samt Brudstykker af Underkjæben af

en mindre Hund; flere Mellemfodsben og Taaknokler af den

storre Form; Overarmsknokler af yngre og ældre Dyr;

Ræven, Canis vulpes L. ? (maaskee nogle mindre Knokler af en

Hundeart hore herhid);

Maaren, Martes sp. Gesn., to Underkjæber; flere Hvirvler, Overarm,

Skinneben, Bækken, alt henpegende paa meget stærke Dyr;

Odderen, Lutra vulgaris Erxl. ; to Ovcrarmben, en Underarm og

et Spoleben;

Sælhunden, Phoca sp., Laarben af yngre Dyr med Mærke af

Stenknivene;

Markrotten eller den store Studsmus, Rypudæus amphibius, et

Cranium og nogle Lemmer;

den mindre Studsmus, Hypudæus agreslis L. , en Over- og

Underkjæbe;

Bæveren, Castor fiber L., Brudstykke af Underkjæben med tre

Kindtænder og en Skjæretand, og af Overkjæben med en

Tand og tre Tandgruber, samt af tvende Skinneben til hoire

Side og en overste Ende af Ulna. For dette Dyrs tidligere Fore-

komst her i Landet forelaae tidligere kun den Kjendsgjer-

ning, at et nogenlunde fuldstændigt Skelet er opgravet i en

Mose ved Thorslunde og af afdode Hr. Pastor Jessen givet

til Museerne (see Overs, for 1848. S. 5).

Hvad tvende af de ovenanforte Dyr, nemlig begge Studs-

musarterne , angaaer , da maa jeg bemærke, at den Formodning

vel ligger temmelig nær, at saadanne gravende Musearter i en

senere Tid kunde have nedgravet sig i Moddingen, og deres

Knokler hidrore fra at der nogle af dem vare omkomne ; men

denne Formodning svækkes allerede, naar man tænker sig den

store Vanskelighed (hvis det ikke ligefrem er en Umulighed), som
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disse Dyr ville have ved at grave sig ned i det egenlige Skallag,

og den bliver aldeles uantagelig, saasnart man nærmere overveier

Knoklernes Leie mellem Skallerne. Ligesom Tilfældet var med de

ved Solager og ved Gudumlund fundne Levninger af disse Dyr,

laae her nemlig de ovenanforte Kjæbedele af H. agrestis, hvilke

jeg selv udtog af Laget, fjernede fra hinanden og enkeltvis og

dertil indklemte mellem Skallerne, endog inden i disses Hul-

heder, saa at de nodvendigen maae være komne paa den Plads,

hvor de nu fandtes, samtidigen med Skallerne. Delte folger og-

saa aldeles uundgaaeligen deraf, at Dyreknokler, som bære umis-

kjendelige Mærker af at være muse- eller rotlegnavede, ligge i

lignende Forhold til Skallerne og paa ingen Maade kunne tænkes

gnavede, efterat være komne i denne Stilling*).

Af de 200 Fugleknoklerj som, blandede med Pattedyrknokler,

frembragtes af Laget, hidrorer den langt overveiende Mængde fra

vore storre og mindre Arter af VMænder . og nogle enkelte fra

Vildgjæs og Strandfugle. Af disse Knokler ere kun en halv Snes

omtrent Hvirvler eller andre Ben fra den egentlige Krop, medens

hele den ovrige Mængde ere fra Skulderen og Lemmerne,

og da sidstnævnte alle ere Rorknokler, ere Enderne paa den

oflomtalte Maade afbidte. Denne ioinefaldende Mishandling af

Knoklerne fristes man slrax til at sætte i Forbindelse med det

meget paafaldende Misforhold, der findes i den relative Mængde

af de forskjellige Knokler, som hore sammen til eet Skelet; thi

medens man kan regne som et Middeltal, at i Fugleskelettet

Hvirvelsoile, Brysthule og Bækken ere sammensalte af saamange

Knokler, at de udgjore et tre til fire Gange saa stort Antal som

de lange Knokler i Vinger og Ben, saa findes der i Skallaget af

de forstnævnte saa faa, at de udgjore kun faa Procent af sidst-

nævnte. I det Hele er der nemlig blandt de ovennævnte Fugle-

knokler kun fundet 5 Hvirvler og enkelte Ribben. Misforholdet

kan ikke have sin Grund i, at de manglende Knokler skulle ved

Udgravningen og Indsamlingen være oversete; thi vi have, fra

*) Hverken i denne M6dding eller i nogen af de tidligere omtalte har jeg hidtil

kunnet erkjende nogen Levning at Haren.
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forste Færd af opmærksomme paa de Oplysninger, som netop

Fugleknoklerne ville kunne give os, med stor Omhyggelighed op-

samlet alle Levningerne af disse, og de savnede Knokler : Hvirvler,

Brystben, Bækken m. fl. hore jo netop til de storre, og overgaae

langt de mange smaae Knokler og Fragmenter af saadanne, som

vi have indsamlet af Fugle, mindre Pattedyr og Fisk. Heller ikke

kan Misforholdet have sin Grund deri, at de savnede Knokler

skulde ifolge deres Bygning eller Massens Sammensætning mindre

egne sig til Opbevaring, eftersom man i de faa Stykker af disse

Knokler, som ere blevne tilbage, ikke finder noget Spor til Op-

losning af Benmassen. Der maa da være en ydre Grund, hvorfor

de ikke mere findes, og denne ledes Tanken efterhaanden hen

paa, naar man betragter de enkelte Mærker paa ydre Vold, som

Fugleknoklerne frembyde, og som navnlig træde saa aabenbart

frem i de oftomlalte afbidte Ender af Rorknoklerne. Thi ved nær-

mere Besigtelse erkjendes der Mærker og Indtryk, som vanskeligt

kunne tydes for andet end Mærker af Tandspidser, og navnlig af

Hundetænder, og det bliver derved sandsynligt, at de manglende

Knokler ere gaaede samme Vei, som de manglende Knokkelender,

det vil sige, ere blevne ædte af Rovdyr og navnlig af Hunde.

Hermed stemmer det ogsaa aldeles overens, at vi i den nu til-

veiebragte Mængde af Pattedyrknokler have fundet saamange

Mærker paa, at Knoklerne, navnlig Knokkelenderne, men især

Hvirvlerne og andre mindre haarde Ben ere gnavede, og det paa en

saadan Maade, at Gnavet ikke kan adskilles fra det, vi see paa friske

hundegnavede Ben af forskjællig Art, hvormed det umiddelbart er ble-

vet sammenlignet. Nu kunde man lænke sig, at Knoklerne vare blevne

gnavede eller opædte af Landets vilde Arter af Hunde, f. Ex.

Ulven, Ræven, der om Nætterne, eller naar Urindvaanerne vare

borle fra Stedet, kunde have, som deres Vane er, sogt Fode i

Maddingerne; men naar man erfarer, at saadanne gnavede Knok-

ler forekomme i alle Dybder af Laget, og at neppe en eneste

af de lange Fugleknokler har undgaaet Afgnavningen, og man

fremdeles af det om Solager-, Gudumlund- og Katlinyemoddingerne

Meddelte seer, at det samme regclmæssigen er Tilfældet paa de

andre Steder, hvor Urfolkene have staael, saa maae nodvendigvis
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de knokkelædende Dyr antages paa alle Steder og til alle Tider

at have været om Beboerne eller ledsaget disse, med andre Ord:

antages at have været tamme Hunde. Naar vi i vore foregaaende

Beretninger have anseet det ikke blot for rimeligt eller for fore-

lobigen bevist, at Urfolkene vare i Besiddelse af tamme Hunde,

fordi Cranier af Hunde, som ikke kunde tilhore nogen af Landets

vilde Hundearter og som stemme væsentligen overens med Cra-

nierne af visse tamme Hunderacer, ere baade enkelte Gange

fundne i Urfolkenes Familiebegravelser, Stenkamrene, og i den

senere Tid i deres Kjokkenmoddinger, saa have nu de ovenan-

forle Forhold ved Knoklerne hævet denne Antagelse til en saadan

Grad af Vished, at man ikke let ad nogen anden Vei skulde være

kommen til et saa sikkert Besullat angaaende dette for Opfattel-

sen af Urfolkenes hele Culturlilstand vigtige Punkt.

De i denne Modding talrigen indsamlede Fiskeknokler, tilhore

saa udelukkende en lille Flynderart, at der noppe bliver to Pro-

cent af Knokler tihorende andre Fisk
1

, saasom Smaatorsken, Aalen,

Hornfisken og Pighaien.

Hvad der er indsamlet af Fosterknokler, eller Knokler af

meget unge Dyr, af de dræbte Raabukkepander med de paasid-

dende Takker o. s. v., er allerede saa betydeligt, at mange Oplys-

ninger om Aarstiderne, da Dyrene ere dræbte, deraf kunne fremgaae,

og vi altsaa ad denne Vei virkelig have Udsigt til, at kunne skyde

vore Slutninger om Urfolkenes hele Liv et langt Stykke fremad,

naar kun Indsamlingen kan blive tilstrækkelig rigelig. Imod For-

ventning viser det sig, at Knoklerne af Fostre og meget unge

Dyr snarest ville lede os til bestemt Vished om, hvorvidt de Ste-

der, Kjokkenmoddingerne udpege som Urfolkenes Opholdssteder,

have været beboede af disse hele Aaret rundt eller kun til enkelte

Tider af Aaret. De endnu enkeltstaaende bestemte Kjendsgjernin-

ger, som Knoklerne i den Henseende have givet, ville i dette

korte Overblik ikke have deres passende Plads, men ville blive

optagne i vor udforligere Skildring af Kjokkenmoddingen ved Ha-

velse; deri haabe vi ogsaa til Oplysning af de hos os fundne For-

hold at kunne oplage de Sammenligningspunkter, som slige, fra endnu
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vilde Stammer, hidrorende Opdyngninger frembyde i rigelige

Exempler. Sammesteds kan ogsaa forst udforligere betegnes de

mange Overensstemmelser, som Knoklerne i disse Opdyngninger

have med Knoklerne i de saakaldte Knokkelhuler , i hvilke det

heller ikke mangler paa mangfoldige Levninger, som blot kunne

hidrore fra Mennesket.*)

Selskabet modtog:

Fra det Keiserlige Videnskabernes Selskab i Finland:

Acta societalis scientiarum Fennicæ. T. Tertii fase. I. Helsing-

forsiæ 1849.

Fra The British Association:

The report of the British association for the advancement of

science for 1850. London 1851.

Fra Société Nationale des se, de l'agric. & des arts de Lille:

Catalogue du Musée d'histoire naturelle de la ville de Lille. Ani-

maux invertébrés T. second. Lille 1850.

Mémoires de la Société Nationale des se, de l'agric. & des arts

de Lille 1849. Lille 1850.

Fra Fyens Stifts literaire Selskab:

Aktstykker til Kordens Historie i Grevefeidens Tid. Af danske

og fremmede Archiver. Samlede og udgivne af Fyens Stifts

literaire Selskab. Odense 1851.

*) I den ethnngiaphiskeScction i Naturforskcrmodeti Stokholm 1851 foreviste Med-

deleren de sonderslagne Knokier fra Maddingerne og sammenlignede dem med
Figurerne af de i Bucklands „Reliqniæ Diluvianæ" afbildede Knokler, som ere

eller antages at være knuste af Hyænerne, samt gjorde opmærksom paa, at

det var baade de samme Knokler, som Urindvaanernc og Hyænerne havde

ladet moite, og den samme Maade, hvnrpaa den storste Del af Marvknoklerne

vare knuste. Da der nn i Knokkelhulerne ogsaa ofte findes Fugleknokler og

just af Lemmerne, og ikke sjelden Potteskaar og Flintflækker m. fl. Kunst-

produkter, turde Hyænerne maaskee ikke være de eneste, der havde indslæbt

de talrige Dyrelevninger i Hulerne.



223

2^gg3gS££" Sg»S5a*S3«- SoCD-JOima.ww-

.SjSSSSSSgSg gSSS^ggpS^S f8gjS2388_SfLSfS

£JSS=SS:iSg£ S3S3»!æ2SSSg! gS££SSS£S^

jgSSjg£gJS2pjg|g fgæsgssssjstsf^fs ps^ss^^py|

iS^SS^S^ SgSSSSSSSSS 53SSSf£iaSS

wwwu^wwwww wwwwwywwwwo: &^22S55£:5§Éc!?§fc^E

§«:2SSæ£'3S2 S-S$S2SSS§£!£2
*0 -Es- f T» C1 "J ^ * -J^ QE' "i

VtckcMlM'-iab' -acVaMVo'i:-*- asakicæwM"*

Juli.

1851.

o

o.

Si

os

3 *.

o. ;=•
fli '-5

3q -i

=

iS

s

»

SJ

VwV»"-'0''i»€*;oo -j t* -j- c* te -J «* «c m «* c -i = -j .«» -» te c c «s o>

-S55S"m5S5 SS«eSS2=???? *^?^?*^s1SS3
' - * X •"-» ** *"^

cfcli'ii^tc^-*©---^^ 'to** »*. »-'"o æcwtowy *j-*wo, »i

os to as -* n>coj* «*r" i13 J* f* r*.*^ ^r* "* c*
"*. xV-j to« ^cr-^o -*y-CJ.CDi;j;

g «- *=

si
anm

r

n



224

coæ^ciy^wM*

cccc^^.tococciccocc
C. -j ~ -* -* t£ -J 'Iffi*

æ c- c: a a y> er. c «p:

CCCCCC*-£CCCi;cCCCC
O". J.ccCCC'IXCto

to* -_J> -* -to 'X -J C J2> X -O

" "_ ^_^ J«. ** ~ - ^». "V ».i *5»i_ i nn *.- <— b^.?A—J .-f ri" —.» -i» V *_C £aT MA _•• u> ie. —- C

ci Wcc'cr, o^*o ao^i co

to- te — -* — (O^ii CCO -*

Vutø^OW <o -* <b -» c:

te -* CC CC CC te *» ce cc «
acos c 2* c i» oi cc o; —

te ic- cc <e J- *» er ~» «c Ol

"-i"iO tVs ») cøcc er cc'cpoc
er oi ;£:?!»•? xce^j^*^ æSx'Xirc-iu-^QC'Oiu'3r.to>cj, XCC*j-j-a
O C Oi*4>"-J CD <DW C»b O" to*cjijafCto*XCOtOiCCC

**. te I-C te titeCC CC <C^n3

tCH>tcV^ :£CC«CO
tC te tejteCO CC CC^ete te te

— —.__.—. — __ — —
CC tO te te te te re IC CCW
cbVx'xcticcxc«

.*.—»•-* te te cccc ecc
*'^cr *> te "- cc er *-• C

JCC1C »CC CC CC CC CC CC CC CC
*to*.*o"te'cc cc te •** cc X er. --»

^ J**»CC CC CC c

c-.io-*Æ
-

"-jto*2

SO 53 ro 53 53 33 =0
»t rt (* n 1 n re

<Tc, IS <*CJ W TC Oq <JtJ

EJ 3 3 = 3 3 3

1
1 1 1 1 1

1

CD— coVjO: — "fe

August.

1851.

O
3

O.

S"
39

CL !3>

as ^
« 7

IH

Z©
o 3

15

92.

3 <«
... m -«

o. 3 q.

1

I 5

s?«
© 1

r
OK

M

to* _*.0-tJ-

I I

— — ~)

C. CT J*

I-
3

5" c/i

5" SS

2*

J < < • Vj *= 'X

2? ? .*«

Ol? 5 ? < O) <

g oa 5? s» w z

t/l < »1 z

sgaSP

en s«

? cnOO

<



Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1851.

Af

Etatsraad, Professor G. Forchhammer,
Ridder af Dannebrogen, Selskabets Secretair.

l¥r. 9.

Modet den 5te December.

Etatsraaad Wegener læste nogle biographiske Meddelelser til

Minde- om Selskabets afdode Medlem Conferentsraad Engelstoft,

som ville blive meddelte i Nr. 1 for Januar 1852.

Selskabet valgte dernæst Professor i Philologien ved Kjoben-

havns Universitet, /. L. Ussing, til Medlem af sin historiske Klasse.

Modet den 19de December.

Professor Olufsen forelæste folgcnde biographiske Antegnelser

over Conferentsraad Schumacher

:
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Heinrich Christian Schumacher, Son af Amtmand og Kammer-

herre Andreas Schumacher, Broder til Capiiain og Chef for Raket-

corpset Andreas Anton Frederik Schumacher , er fodt i den hol-

sleenske Flekke Bramstedt, hvor hans Fader levede som Amtmand

over Segeberg Amt, efterat han ved det Struenseeske Ministeriums

Fald havde mistet sin tidligere Stilling som Cabinetssecretair hos

Kong Christian den Syvende. H. C. Schumacher, der allsaa til-

bragte sine forste Aar deels i Bramstedt, deels i Segeberg, hvor-

hen Amtshuset senere flyttedes, mistede allerede i det tiende Aar

sin Fader, men har dog udentvivl endog langt henne paa sit Livs

Bane kunnet spore Virkningerne af den faderlige Forsorg. Lige-

som nemlig Amtmand Schumacher i Betragtning af sit svagelige

Helbred tidlig havde ladet sig det være magipaaliggende at over-

give sine Sonners Underviisning til en samvittighedsfuld og dygtig

Mand, den ved sin Topographie over Slesvig og Holsteen bekjendte

Pastor Dorfer, saaledes berettes det ogsaa, at han i Foleisen af,

at han snart skulde bortkaldes fra sin Familie, havde anbefalet sine

Sonner til Kronprindsens, senere Kong Frederik den Sjettes Naade.

At Dorfer fuldkommen har svaret til den Tillid, der visles ham,

derom lade vor Schumachers senere Taknemmelighedsyttringer mod

denne Mand ingen Tvivl, og dette Forhold kan saaledes antages

at have givet Anledning til, at da Dorfer omtrent samtidigt med

Amtmand Schumachers Dod i Aaret 1790 erholdt Ansættelse ved

en Kirke i Altona, besluttede Fru Schumacher at tage Bopæl i

denne By, og lade sine Sonner besoge det derværende Gymnasium.

De Efterretninger man har om denne Periode af vor Schumachers

Liv, ere vel ikke mange, men vidne om, at de samme Interesser,

der senere bleve de fremherskende, allerede tidlig have yttret sig.

Man erfarer saaledes, at han allerede som Discipel paa Gymnasiet

har folt sig tiltrukken af de classiske Skribenter i en for hans

Alder usædvanlig Grad, og at han ved ivrigt Selvstudium sogte at

raade Bod paa den sandsynligviis noget ufuldstændige Underviis-

ning i Mathemalik og Astronomie, ligesom at han endvidere, hvad

Astronomien angaaer, ikke fandt sig tilfredsstillet ved en blot

theoretisk Kundskab, men i sine Fritimer forfærdigede astrono-

miske Instrumenter, og selv anstillede Iagttagelser. Men med



227

Beretningen herom erfarer man tillige, at hans Helbred allerede

den Gang var saa svageligt, at man underliden havde alvorlige

Bekymringer over hans Tilstand, og oftere foranledigedes til at

lade ham afbryde sine Studeringer paa længere Tid. Efterat han

havde forladt Gymnasiet, blev det forelobig ikke Astronomien, som

han valgte til sit Hovedfag, men han besluttede efter sine For-

mynderes Raad at lægge sig efter Retsvidenskaben, og sluderte

nu forst -i denne Hensigt flere Aar ved Universiteterne i Kiel og

Goltingen, tilbragte dernæst nogen Tid hos en anseet Familie i

Liefland som Huuslærer, og optraadte derpaa, formodentlig omtrent

i Aaret 1805, som Docent ved det juridiske Facultet i Dorpat. I

denne Periode har han ogsaa forfattet tvende juridiske Afhandlin-

ger, nemlig: dispunctionum juridicarum specimen (1805), og: de

servis puhlicis populi romani C1806), hvilket sidste Skrift var en

Inauguraldissertation, og tilegnedes hans gamle Lærer Dorfer.

Men uagtet han nu til dette Tidspunkt maa antages at have vundet

et Overblik over de juridiske Discipliner, og det, elter hans egne

Yttringer, ikke heller har manglet ham paa Interesse for enkelte

af disse Discipliner, navnlig for Romerretten, folte han sig dog

i det Hele ikke tilfredsstillet ved Retsvidenskaben, og da nu iov-

rigt hans gamle Interesse for Astronomien netop i Dorpat fik ny

Næring ved en venskabelig Forbindelse med den derværende astro-

nomiske Professor Pfaff, medens der til samme Tid i hans Fædre-

neland aabnede sig Udsigt for ham til en med hans egentlige Til—

boielighed mere overeensstemmende Bane, fattede han den Beslut-

ning at opgive sin Stilling i Dorpat, og vendte i Aaret 1807 tilbage

til Hjemmet. Her erholdt han strax et Stipendium, der satte ham

istand til at opholde sig nogen Tid i Goltingen for at studere

Aslronomie under Gaus's Veiledning, et Ophold, der, uden Hensyn

til dets umiddelbare Frugter for Schumachers astronomiske Dan-

nelse, maa betragtes som et vigtigt Moment i hans Liv, da det

gav Anledning til det Venskab, der hele hans folgende Liv knyt-

tede ham til Tydsklands store Astronom. Efterat have forladt

Goltingen tog han indtil videre Ophold i Hamborg, hvor han

beskjæftigede sig deels med Underviisning i Mathematik, deels med

Oversættelsen af Carnots Værk: géometrie de position, medens
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han iovrigt paa det derværende Observatorium, hvis Benyttelse ind-

rommedes ham af den ældre Repshold, begyndte en Række af Iagt-

tagelser, der skulde tjene til Grundlag for en ny Stjernecatalog.

I Aaret 1810 udnævntes han til overordentlig Professor ved Uni-

versitetet i Kjobenhavn, men erholdt Tilladelse til forelobig at

fortsætte sine i Hamborg begyndte Iagttagelser, og forblev saaledes

her indtil 1813, da han erholdt Tilbud om at overtage Bestyrelsen

af Observatoriet i Mannheim, og det af den danske Regjering tillo-

des ham at modtage dette Kald, dog med Forpligtelse til at vende

tilbage, naar hans Tjeneste blev nodvendig hjemme. Efter herved

at have vundet bestemte Udsigter for Fremtiden besluttede han sig

til at indtræde i ægteskabelig Forbindelse, og ægtede Christine

Magdalene v. Schon, i hvem han for hele den folgende Deel af

sin Livsbane fandt en trofast Ledsagerinde. Han overtog nu sit

Embede i Mannheim, men allerede 1815 indtraadte ved Bugges Dod

det af Regjeringen forudseete Tilfælde, og Schumacher, som nu

udnævntes til ordentlig Professor ved det Kjobenhavnske Univer-

sitet, forlod altsaa Mannheim og tog til Kjobenhavn, hvor hans

Virksomhed deelte sig imellem de Forelæsninger, som hans Em-

bede medforte, og Bearbeidelsen af de i Mannheim anstillede Iagt-

tagelser, hvis Resultater han meddelte i den, som Program til

Universitetets Reformationsfest 1816 benyttede Afhandling: de

latitudine speculæ Mannheimensis. Imidlertid blev Schumachers

Virksomhed ved Universitetet i Kjobenhavn, som bekjendt, ikke af

lang Varighed. Da nemlig Regjeringen i 1817 overdrog ham Ud-

foreisen af en Gradmaaling, der skulde omfatte Buen imellem

Skagen og Lauenborg, og kort Tid derefter tillige Fuldendelsen

af de under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse begyndte topogra-

phiske Opmaalinger af Slesvig og Holsteen, saa gave disse Hverv

Anledning til, at han indtil videre fritoges for Forretninger som

Universitetslærer, og i den folgende Tid meest kom til at opholde

sig i Altona, hvor der i Anledning af de omhandlede geodetiske

Arbeider desuden blev oprettet et astronomisk Observatorium.

Medens nu Schumacher deels traf Foranstaltninger til Udfo-

reisen af Gradmaalingen, deels som Bestyrer for det nye Obser-

vatorium drog Omsorg for, at denne Anstalt kom til at opfylde
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sine Forpligtelser mod Astronomien, blev han ved disse Beskæf-

tigelser ledet til et Foretagende, som udentvivl har havt en ikke

ringe Indflydelse paa Videnskaben. I Aaret 1820 begyndte lian

nemlig Udgivelsen af astronomiske Ephemerider efter en Plan,

som, om den end ikke var aldeles ny, dog ikke hidtil var gjen-

nemfbrt paa en hensigtssvarende Maade. Medens nemlig de astro-

nomiske Ephemerider tidligere kun tjente Astronomen til at for-

berede sig til de Iagttagelser, han havde at anstille, indrettedes de

Schumacherske Ephemerider saaledes , at de tillige gave Midler

ihænde til med den mindst mulige Tidsopoffrelse at beregne Iagt-

tagelsernes Resultater, og erholdt derved et Fortrin for de tidli-

gere Ephemerider, hvis Vigtighed ogsaa for Ikke-Astronomen

bliver indlysende, naar det erindres, at næsten enhver Observa-

tion, forend den bliver anvendelig i Theorien, maa underkastes en

forelobig Beregning eller saakaldet Reduction, og at det Arbeide,

der saaledes ligger imellem Iagttagelsen og dens Anvendelse, er

saa betydeligt, at storre lagttagelsesrætker have henligget ubenyt-

tede i længere Tid, fordi Kræfterne ikke vare tilstrækkelige til deres

Reduction. Ved Udgivelsen af disse Ephemerider, der fortsattes

indtil 1829, da det Berlinske Academies astronomiske Kalender

optog det samme Princip, har Schumacher altsaa ikke alene Æren

af at have taget Initiativet til en Forholdsregel, der nodvendig

maa have de bedste Folger for Astronomiens Udvikling i Almin-

delighed, men har udentvivl tillige virket betydeligt til en hurtig

Indforelse i Astronomien af de Resultater, hvormed den beromte

Bessel i den her omhandlede Periode berigede Videnskaben.

Havde Schumacher nu ved dette Foretagende vundet Adkomst

til Astronomernes Taknemmelighed, saa blev dette endnu i hoiere

Grad Tilfældet ved en anden Virksomhed, som han omtrent til

samme Tid begyndte, nemlig ved Udgivelsen af hans beromte

„Astronomische Nachrichten", af hvilke det forste Nummer udkom

i 1823. Ved at stifte dette Tidsskrift var det Schumachers Hensigt

at skaffe Astronomerne Leilighed til Bekjendtgjorelsen af saadanne

Observationer og Efterretninger, der, enten paa Grund af deres

mindre Omfang, eller fordi de udfordrede en hurtig Meddelelse,

især syntes at egne sig til at finde Plads i en Journal, hvis
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enkelte Afsnit i Storrelse ikke overskred Maalet af de sædvanlige

Tidender: en Idee, der, som bekjendt, i den Grad fandt de Ved-

kommendes Bifald, at det ikke alene blev Schumacher muligt at

udgive denne Journal uden nogensomhelst Afbrydelse, men at han

ogsaa oplevede at see den benyttet som Meddelelsesmiddel for

Astronomer af alle Nationer. Kan nu end dette, for Astronomien

ligesaa heldige, som i Journalistikens Historie mærkelige Resultat

maaskee tildeels forklares derved, at der, da Schumacher begyndte

denne Virksomhed, ikke gaves noget andet Organ for Meddelelser

af den anforte Art, der kunde frembyde nogen betydelig Concur-

rcnce, ligesom ogsaa derved, at de Principer for den praktiske

Astronomie, til hvilke Schumacher havde sluttet sig, efterhaanden

vandt en almindeligere Indgang, saa er det dog ligesaa sikkert,

som det ved flere Leiligheder og paa flere Maader er blevet

anerkjendt, at Schumachers personlige Egenskaber i denne Hen-

seende have udovet en alle andre Omstændigheder overvejende

Indflydelse. Medens nemlig Schumacher baade ved det Overblik,

han havde over sin Videnskab, og ved den Lethed, hvormed han

satte sig ind i enhver af dens enkelte Dele, blev istand til med

Sikkerhed at udove den Kritik, som Redaclionen paalagde ham, og

medens hans fine Folelse stedse lod ham finde den mcest passende

Form for denne Kritik, var iovrigt hans Charakteer saa praktisk,

at han ikke kunde finde sig tilfredsstillet ved at forholde sig paa

en blot negativ Maade med Hensyn til de mindre fuldkomne

Arbeider, men stedse folie en Drift til at alhjelpe Manglerne, og

overhovedet til at fremme enhver Bestræbelse, om hvilken han

antog, at den med behorig Understottelse kunde komme til at

bringe Videnskaben nyttige Frugter. Det er udentvivl denne Ten-

dents, der har havt den afgjorende Indflydelse med Hensyn til det

Forhold, hvori han selv, og derved ogsaa hans Journal kom til at

staae til Astronomerne. Thi den fra ham udgaaende Impuls fik

naturligviis ikke blot den Virkning at tilfore „Astronomische Nach-

richten" Arbeider, som i Mangel af denne Impuls vilde være ude-

blevne, men den havde ogsaa tilfolge, at han selv efterhaanden af

Astronomerne blev betragtet som Den, til hvem de i modende Til-

fælde med Tillid kunde henvende sig om Raad og Bistand, og
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Schumacher var nu ogsaa aldeles den Mand, der kunde og vilde

tage imod Conseqvenlserne af en saadan Stilling-. Foruden at han

havde et betydeligt Gebeet af Videnskaben, paa hvilket han var

saaledes hjemme, at hans Raad maatte være af Vægt, selv for den

meest erfarne Astronom, stod han tillige i den noieste Forbindelse

med flere af sin Tids forste Astronomer, navnlig Gauss, Olbers og

Bessel, og det blev ham saaledes stedse muligt, selv i Materier, til

hvis Gjennemgranskning han ikke havde fundet tilstrækkelig Lei-

lighed, at tilveiebringe de bedste Oplysninger, som Videnskabens

Standpunkt tillod. Paa den gode Villie til at give enhver Bistand,

der stod i hans Magt, lod han det aldrig mangle. Hvad enten det

kun gjaldt om at tilveiebringe en Oplysning, der var af Vigtighed

for en Underscigelse, eller det kom an paa at udvirke Understøt-

telse af en Regjering eller lærd Selskab for et eller andet Astro-

nomien bcrorende Foretagende, stedse turde den, der henvendte

sig til Schumacher, med Sikkerhed regne paa i ham at finde den

beredvilligste, hurtigste og paalideligste Mellemmand. Men med

denne Velvillie forbandt Schumacher ogsaa andre Egenskaber, der

paa Grund af særegne Omstændigheder fik en betydelig Indflydelse

til at befæste og udvide hans astronomiske Forbindelser. De For-

anstaltninger, som den danske Regjerings Liberalitet havde tilladt

ham at træfle i Anledning af Gradmaalingen, vare saa overordent-

lige, at neppe nogen Astronom, som havde Leilighed til at tage

dem i Oiesyn, undlod delte, og naar nu hans Correspondenler

kom til Altona, da var der vel Ingen, der jo overraskedes saavel

ved den Rigdom af Apparater, der her fandtes, som ved den Hen-

sigtsmæssighed og Smagfuldhed, der robede sig i alle Indretnin-

ger, men del, som meest tiltrak sig Opmærksomheden og fængs-

lede, var dog stedse selve Schumachers Personlighed. Hvor hyp-

pige disse Besog end bleve, lod Schumacher sig ikke let afholde

fra at indbyde den Fremmede til at lage Bopæl hos sig, og fandt

trods Mængden af de Forretninger, som hans udstrakte Brevvex-

ling paalagde ham, stedse Tid til at skjænke Gjæsten sit Selskab,

og med delte da ogsaa en Underholdning, som, jo længere den

kunde nydes, desto mere aabenbarede saavel hans sjeldne Aands-

gaver som hans mangesidige Dannelse, og sikkert paa de Fleste,



der fik Leilighed til et sligt Ophold, har gjort det Indtryk, at,

hvilken Bane Schumacher end havde valgt sig, vilde han dog stedse

være kommen til at spille en overordnet Rolle. Thi Schumacher

var ikke alene den beromte Astronom; ligesom Omstændighederne

havde bragt ham til at gjennemgaae den juridiske Skole, saaledes

havde egen Drift fort ham frem i flere andre Retninger. Han var

en grundig Kjender af den classiske Philologie, var vel bevandret

i den nyere Literatur, talte og skrev de vigtigste Sprog med

sjelden Lethed, var en correct Tegner, og med disse og flere

andre Kundskaber og Færdigheder forbandt han en levende Skjon-

hedssands, som sporedes overalt hvor han kunde udove nogen

Indflydelse paa Formen, som gav hans Stiil Elegants, hans Tegning

Smagfuldhed, hans Haandskrift Ziirlighed, som ikke alene aaben-

barede sig i hans Observatorium, men i hans huuslige Indretnin-

ger, ja næsten i enhver Gjenstand, hvoraf han i det daglige Liv

betjente sig, og gav hans Holdning en Fiinhed og Værdighed, som

i Forbindelse med hans kloge Oie og skarpt prægede Ansigtstræk

uvilkaarligt fremkaldte Forestillingen om en baade ved Evner og

Livsstilling udmærket Mand. Og lægger man nu hertil, at han

under sin Betragtning af Verdensbygningen ingenlunde havde for-

glemt at iagttage Menneskene, at han meget vel vidste, hvorledes

der kunde indvirkes paa de forskjellige Characterer, og at det

ikke kunde stemme med en saa praktisk Natur, at lade en slig

Kundskab ubenyttet, saa vil det forstaaes, at den Tiltrækning, som

Schumacher udovede, langtfra at tabe sig ved det personlige

Bckjendtskab, meget mere, i Lighed med enhver ægte Naturkraft,

vandt i Styrke jo nærmere man kom dens Udspring.

Ligesom Schumacher ved det her omhandlede Tidsskrift skaf-

fede Astronomerne en beqvem Leilighed lil Meddelelser af mindre

Omfang, saaledes sogte han ogsaa at lette dem Bekjendtgjorelsen

af storre Arbeider ved Udgivelsen af „astronomische Abhandlun-

gen", af hvilket Værk der dog kun udkom tre, men indholdsrige

Hefter. lovrigt udgav han tvende periodiske Værker, nemlig fra

1822—1838 nautiske Ephemerider, og fra 1836—1844 hans

„astronomisches Jahrbuch", der nærmest var beregnet paa ved

Hjelp af en populær Fremstilling at udbrede astronomisk Kundskab
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i en videre Kreds, men ogsaa indeholdt flere Meddelelser, der

havde Interesse for den egentlige Astronom. Over særskilte Æm-
ner har han i Aaret 1825 bekjendtgjort : „Journal of observations

at Helgoland", som indeholder en Anvendelse af den Besselske

Methode til Bestemmelse af Polhoiden, og i Aaret 1827, som

Lykoskningsskrift til Statsminister Mallings halvtredsindstyveaarige

Jubilæum, Afhandlingen : „de latidudine speculæ Havniensis", hvori

han ogsaa meddeelte nogle af sine egne til denne Bestemmelse

sigtende Iagttagelser. Endelig udgav han i 1842: „Observationes

cometæ anni 1585 Uraniburgi habitæ". Hvad hans praktiske

Arbeider angaaer bliver at bemærke, at han i Anledning af

de i det danske Maal- og Vægtsystem paatænkte Forandringer

har beskjæftiget sig meget med en Sammenligning af de vigtigste

lovbestemte Vægteenheder, hvorom han har meddeelt Noget i

Philos. Transact. for Aaret 1836, samt i Jahresbericht fur 1837

—

1839 der hamburgischen Gesellschaff zur .Verbreitung malhema-

tischer Kenntnisse, ligesom ogsaa,1 at han i 1830 paa Gaarden

Gyldensteen i Fyen har foretaget en Bestemmelse af Secundpen-

dulets Længde, af hvilken Bestemmelse Besultaterne dog endnu

ikke ere bekjendtgjorte. Vigtigere end disse Undersogelser blive

imidlertid hans geodetiske Arbeider, der, hvorvel de ikke kunde

tilendebringes i det Omfang, som han selv fra Begyndelsen havde

haabet, dog have givet ham Leilighed til at erhverve sig væsent-

lige Fortjenester af Geodesien Det er saaledes Schumacher, hvem

Æren tilkommer for forst at have givet et Exempel paa den chro-

nometriske Bestemmelse af tvende Observatoriers Længdeforskjel,

der hævede den Tvivl, som tidligere fandt Sted med Hensyn til

Tilstrækkeligheden af denne Methode i Tilfælde, hvor man onskede

at opnaae den hoieste Noiagtighed. — Hans Opmaaling af Gradmaa-

lingens Grundlinie, om hvilken han har givet en detailleret Beret-

ningi Skriftet: Schreiben anHerrnDr. Olbers 1821, var et Mesterværk,

der ikke alene formedelst Sindrigheden af de anvendte Methoder strax

blev beundret af de Sagkyndige, f. Ex. den dette Forelagende

overværende Gauss, men ogsaa ved senere Opmaalinger, navnlig

den af Gerling udforte baierske Gradmaaling, hvad den virkelig

opnaaede Noiagtighed angaaer, har fundet en sjelden Stadfæstelse. —



234

Med Hensyn til Bestemmelsen af de ved geodetiske Operationer

forekommende horizonlale Vinkler har Schumacher Æren af at

have givet Ideen til ef Apparat, der afBessel ansaaes for saa for-

trinligt, at han anvendte dette Instrument til Bestemmelsen af de

vigtigste Vinkler ved den preussiske Gradmaaling. — Tages Hensyn

til, at Oiemedet for enhver Gradmaaling er Bestemmelsen af Jor-

dens Axeforhold, da har Schumacher som Bestyrer af den danske

Gradmaaling den Fortjeneste at have fuldendt, vel ikke hele Ope-

rationen efter dens oprindelige Plan, men dog saa stor en Deel

af samme, nemlig Buen imellem Lauenborg og Lysabbel, at den

danske Gradmaling virkelig har givet et, efter Btssels Mening

værdifuldt Bidrag til den Bestemmelse af Jordens Figur, som nu,

ifolge denne Astronoms Undersogelse om Resultaterne af samt-

lige Gradmaalinger, maa ansees for den sandsynligste. — Endelig

have de under Schumachers Bestyrelse foretagne topographiske

Opmaalinger givet et Bidrag til Holsteens Topographie, som rig-

tignok hidtil er forblevet ubenyttet, men dog, naar der er Sporgs-

maal om, hvad Schumacher har udrettet som Geodet, saameget

mindre bor forbigaaes med Taushed, da det netop er disse Arbei-

der, der kunne antages at have givet Anledning til, at den egent-

lige Gradmaaling ikke fik det Omfang, som forst var paatænkt.

Da Schumacher nemlig kort Tid efter Gradmaalingens Begyndelse

modtog det Hverv at udarbeide Kort over Slesvig og Holsteen,

synes det, at han ved en Stræben efter ogsaa i dette Foretagende

at opnaae en usædvanlig Noiagtighed har ladet sig forlede til at

iværksætte de topographiske Opmaalinger efter en Plan, der var

saa stor, at det ikke blev ham muligt til samme Tid at fortsætte

Gradmaalingen. De herhen horende Arbeider afbrodes altsaa, og

stilledes i Bero indtil Aaret 1840, da Armeens Generalstab sattes

istand til at overtage Bestyrelsen af hele Landels Kortvæsen.

Schumacher optog nu vel Gradmaalingen paa ny, men dersom han

ogsaa endnu havde bevaret sin tidligere Interesse for dette Fore-

tagende, hvad der imidlertid ikke er ganske sandsynligt, saa havde

Omstændighederne dog forandret sig paa en Maade, der just ikke

lovede Sagen nogen hurtig Fremgang. Schumacher var nu ikke

alene ældre og svageligere, men ogsaa ved Redaclionen af „Aslro-
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nomische Nachrichten" langt mere bebyrdet med Forretninger, end

tidligere, og naar han ved Generalstabens Overtagelse af Kort-

væsenet paa den ene Side fritoges for et besværligt Hverv, saa

medforte paa den anden Side den storre Sparsommelighed, der fra

nu af gjorde sig gjeldende i Finantsbestyrelsen, betydelige Ind-

skrænkninger af de Midler, som sattes til hans Raadighed. Disse

Indskrænkninger maatte allerede i og for sig kun være lidet beha-

gelige for en Mand, der hele sit Liv igjennem havde været vant

til hos Regjeringen at mode den meest ubegrændsede Liberalitet,

og de virkede udentvivl saa meget mere nedstemmende paa

ham, da de indtraadte i en Periode, hvor Alt omkring ham

begyndte at antage et morkere Udseende. Hans ældre Venner

bortkaldtes efterhaanden, Olbers i Aaret 1840, Bessel et Par

Aar derefter; Doden trængte endog ind i hans egen Familie,

og bortrev hans ældste Son , han selv angrebes flere Gange af

farlige og langvarige Sygdomme. Derpaa kom Aaret 1848, hvis

Bevægelser ikke alene standsede haps Arbcider, men ogsaa salte

ham selv i en hdist vanskelig Stilling. Schumacher forholdt sig

ligeoverfor disse Begivenheder med den Værdighed, der kunde

ventes af en Mand, som med en klar Aands naturlige Uvillie imod

enhver voldsom Forandring af den bestaaende Orden forbandt en

levende Taknemmelighed for de Velgjerninger, som han i bedre

Dage havde modtaget af tvende danske Konger; men han rystedes

dybt, og da endelig den Tid kom, der syntes at skulle ende For-

virringen, da var ogsaa hans Kraft udtomt, og han nedsank paa

det Sygeleie, hvor han hensov den 28de Decbr. 1850.

Ligesom Schumachers Liv har været rigt paa Virksomhed,

saaledes har det ogsaa været rigt paa den udvortes Hæder, som

Anerkjendelsen af hans Virksomhed kunde bringe ham. Af Fre-

derik den Sjette optagen i Dannebrogsordenen 1S11 hævedes han

ved den kongelige Naade stedse hoiere, indtil han af Christian den

Ottende i 1847 udnævntes til Storkors af Dannebrog, og modtog

i Mellemtiden af disse Forfremmelser desuden fra flere udenlandske

Regjeringer de Udniærkelsestegn, hvormed de pleie at hædre

sjelden videnskabelig Fortjeneste. Ogsaa de lærde Samfund lode

sig det være magtpaaliggende at vise ham deres Hoiagtelse, og
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han var saaledes efterhaanden bleven Medlem af alle betydeligere

Academier og Yidenskabsselskaber. Men Schumachers Liv maa

ogsaa have været rigt paa den indre Tilfredsstillelse, som den

særegne Beskaffenhed af hans Virksomhed kunde berede ham.

Han, der stedse fandtes utrættelig, naar der var Ledighed til at

virke vækkende, opmuntrende og veiledende, oplevede at see sine

egne Disciple: Hansen, Clausen, Peters, A C Petersen efter-

haanden indtage en udmærket Plads iblandt Fagets Dyrkere. Vel-

villigt opoffrede han Meddyrkerne af sin Videnskab en Tid, som

han ikke manglede Evne til ogsaa at gjore frugtbringende paa

anden Maade, og de lonnede ham med en Hoiagtelse og Hengi-

venhed, der viste, at de forstode Værdien af det Offer, han bragte.

Det er ogsaa denne Astronomernes Veneration for Schumacher,

der har bragt ham den sidste, men udentvivl ogsaa meest betyd-

ningsfulde Hyldest, han i sit, paa Hædersbeviisninger af enhver

Art saa rige Liv har havt Leilighed til at modtage, den, der

bragtes ham, da han staaende ved Enden af sin Bane syntes truet

af de politiske Begivenheder, og Videnskabens Ypperste forenede

sig til at anmode Magthaverne om Beskyttelse for hans stille Virk-

somhed. Endnu en Gang udtalte den samme Folelse sig med ikke

mindre Styrke; men Stemmen naaede ham ikke mere. Det var

den Gang, da Budskabet om hans Dod efterhaanden udbredte sig,

selv til de fjerneste Egne, og overalt forkyndte et Tab, hvilket

Ineen, der stod i Forbindelse med ham, venter at faae erstattet.

Istedetfor Biskop Engelstoft, der forlader Kjobenhavn, valgte

Selskabet Prof. P. Pedersen til sin Kasserer.

Selskabet bifaldt, at dets Oversigter fra Begyndelsen af næste

Aar sendes ogsaa til dets udenlandske Medlemmer.
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Til hele Aaret henhørende.

I Aaret 1851 har Selskabet havt at beklage Tabet af 3 inden-

landske Medlemmer; nemlig:

vor store Naturforsker, Geheime-Conferentsraad Hans Chri-

stian Orsted, Professor i Physik ved Universitetet og Directeur fol-

den polytechniske Læreanstalt, Storkors af Danebrog og Dane-

brogsmand, Selskabets Secretair siden 1815. Nogle Ord til Erin-

dring om denne hoist fortjente Mand findes i Oversigternes No-

vemberhefle for dette Aar; I,

vor lærde og aandrige Historiker, Conferentsraad, Lauritz En-

gelstoft, Professor i Historie ved Universitetet, Ordenshistoriograph,

Storkors af Danebrog og Danebrogsmand , Selskabets Kasserer

siden 1832. Et Mindeskrift over den Afdode af Herr Etatsraad

Wegener vil findes i Januar-Heftet af Oversigterne for 1852;

vort af Danmarks Industrie og Agerdyrkning meget fortjente

Medlem, Kammerraad Johan Christian Drewsen.

Af udenlandske Medlemmer har Selskabet tabt den beromte

Orientalist og Numismatiker, Keiserlig Russisk Statsraad Fråhn, i

St. Petersborg; den ved sine Reiser i Spanien og Portugal, og ved

sine planle-physiologiske og systematiske Arbeider beromte aand-

rige Botaniker, Geheimeraad og Professor Link i Berlin, og den

skarpsindige, beromte Mathemaliker, Professor Jacobi i Berlin; den

Forste horende til Selskabets historiske, den Anden til dets phy-

siske og den Tredie til dets mathematiske Klasse.

Til indenlandsk Medlem har Selskabet valgt Professor i Philo-

logien ved Kjobenhavns Universitet, L. Ussing.
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Istedetfor afdode Geheime-Conferentsraad H. C. Orsted er

Elatsraad Forchhammer bleven valgt til Selskabets Secretair og til

Medlem af den meteorologiske Comitee; istedetfor afdode Confe-

rentsraad Engelsloft er Professor Engelstoft valgt til Kasserer,

og da han i Aarets Lob allérnaadigst udnævntes til Biskop i

Odense, valgte Selskabet i lians Sted Professor P. Pedersen til

Kasserer; endvidere valgtes Elatsraad, Professor F. C. Petersen til

Formand for den historiske Klasse efter Conferentsraad Engelstoft,

Prof. Ramus til Medlem af Kassecommissionen, og Overinspecteur

Dr. Pingel og Prof. Liebmann til Revisorer.

Selskabet har i Aarets Lob boldt 14 ordentlige og eet over-

ordentligt Mode, i hvilke der er holdt 11 Foredrag henhorende

til de physisk-malhematiske Klasser, 3 Foredrag til de historisk-

philosophiske Klasser, og oplæst 3 Mindeskrifter over afdode Med-

lemmer. Det har udgivet eet Bind af sine mathematisk naturviden-

skabelige Skrifter.

Ordbogscommissionen.

Dens Medlem, Professor Velschov, har, formedelst sin Fravæ-

relse i Holsten som Medlem af Grændse-Regulerings-Commissionen,

i Maanederne Marts til iNovember, ikke kunnet deeltage i Com-

missionens Arbeider. Den har i Aaret 1851 holdt 44 Moder, i

hvilke Revisionen af Bogstavet T er fremmet indtil Ordet trippe;

Trykningen af samme Bogstav er fremrykket til Ordet træde O
Folge af Ordbogens Bogstavorden). Commissionen har i 1851

ogsaa begyndt paa Revisionen af Manuskriptet til Bogstavet U, og

fortsat samme fra U (Bogstavet) indtil Ordet ubrodelig.

Den meteorologiske Comitee.

I det under Comiteens Tilsyn slaaende meteorologisk-magne-

tiske Observatorium ere de regelmæssige Iagttagelser blevne fort-

salte paa samme Maade, som i den sidste Halvdeel af 1850, med

Unifilar- og Bifilar-Magnetometret, med Barometret og Psychro-
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metret. Middeltallet af samtlige i December med Unifilarel anstillede

Iagttagelser giver Declinationen

15° 59'9.

Af den horizontale Intensitet er iaar gjort folgende absolute

Bestemmelser med Staven I.

Octbr. 18 . . 1,6736

— 22 . . 1,6682

Middel . . 1,6709

Iagttagelserne i den botaniske Have ere fortsatte ligesom tid-

ligere, og Resultaterne deraf meddeelte i den maanedlige Oversigt

over Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af de Iagt-

tagelser, der anstilles over Vindens Retning og Regnens Hyppighed

paa Nyholms Hovedvagt, og over Havets Temperatur paa Trekro-

ners Batteri. Ligeledes ere de timevise Thermomeleriagltagelser

fortsatte paa Nyholm.

Fra folgende Steder har Comiteen iaar modlaget Iagttagelser:

Reikiavig , Justitsraad Thorste\<\on , 1850 _Seplbr. 1 til 1851

Aug. 31, Barometret, Thermometret, Regnmængden, Yinden, Luf-

tens Udseende een Gang daglig. Desuden Thermomelrets hoieste

og laveste Stand.

Sammesteds fra Samme 1) Barometeriagltagelser for samme

Tidsrum Kl. 6, 10, 4, 8, 12; 2) Psychrometeriagltagelser til

samme Klokkeslet for 1850 Septbr. 1 til Octbr. 14 og 1851

Marts 1 — Aug. 31.

Ofjord, fra Lægen Johnsen, for 1850 Septbr. 20 til 1851

Octbr. 8, Barometret, Psychrometret, Vinden, Luftens Udseende

3 Gange daglig Kl. 6, 1, 10; Regnmængden fra Mai 28.

Upernavik, fra Missionær Kragh for 1850 Aug. 1 lil 1851

Juni 20, Thermometret 3 Gange daglig, Kl. 7, 2, 9, Vinden og

Veirct.

Vederso, fra Pastor Jeger, Iagttagelser for 1850, Thermome-

tret og Barometret 3 Gange daglig, Kl. 6, 12, 6, Regnmængden,

Vinden og Veiret.

Samso, fra Pastor Hansteen for Aarene 1846—50; Thermo-

metret Kl. 8 og 2, Barometret, Veiret og Vinden Kl. 8, 2, 11;

Begnmængden.
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Aarhuus, fra Adjunkt Holmsted, Iagttagelser for 1848 Decbr.

1 til 1849 Juni 30, 1849 Octbr. 1 til 1851 Juli 11, Thermometret

mod Nord og Syd, Barometret, Veiret og Yinden Kl. 6V2, 2Va 9'/2,

(August 1850 mangler) Regnmængden.

Endelig har Comiteen fra Hr. Apolheker Piper modtaget en

meteorologisk Dagbog, holdt af Moller Jørgensen i Pindmolle ved

Svendborg fra 1793 Jan. 1 til 1841 April 30, indeholdende dag-

lige Bemærkninger om Veirliget og dertil horende Phænomener,

samt fra 1815 Juli 1 Iagttagelser af Barometret og Thermometret

een Gang daglig, om Middagen.

I Aarets Lob ere folgende nye Stationer oprettede:

Julianehaab ved Missionær Mossin, et Barometer, tre Ther-

mometre, et Vandlhermomeler,

Læso ved Distriktslæge Krebs, et Barometer, et Psychrometer,

en Regnmaaler,

Fredericia, Distriktslæge Reumert, et Barometer, et Psychro-

meter, et Maaleglas til en Regnmaaler, som han selv har anskafTel.

Desuden er Stationen paa Ofjord forsynet med et Minimums-

thermometer og en Regnmaaler, den paa Jacobshavn med et Ther-

momeler, den i Vederso med et Thermometer og et Maaleglas til

Vandmaaleren, og den i Stadil med et Barometer.

Priisopgaver.

Den malhematLske Classe.

De i Sandsynlighedsberegningerne forekommende Storrelser,

afhængige af meget store Tal, kunne ilolge deres complicerte Sam-

mensætning i Almindelighed ikke bestemmes ved umiddelbar Bereg-

ning, endskjondt de ifolge deres Natur ere endelige og rationale.

De Methoder, hvorved de tilnærmelsesviis bestemmes, fornemmelig

stottede paa visse Klasser af bestemte Integraler, ere vel skikkede

til at erstatte den directe Beregning, da en approximeret Bestem-

melse af de omhandlede Storrelser i de fleste Tilfælde er tilstræk-

kelig, men herved opstaaer meget ofte den Vanskelighed, at der

mangler Midler til at bedomme den Grad af Noiagtighed, som der-
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ved opnaaes, hvilket saavel er af praktisk Vigtighed som ogsaa af

theoretisk Interesse. Man forlanger derfor en Undersogelse af de

forskjellige herhen horende Methoders Værdie, med særeget Hen-

syn paa Bestemmelsen af de Grændser for Noiagligheden, som

herved finde Sted, saaledes at disse Grændser i de enkelte Tilfælde

uden Vanskelighed kunne findes.

Den phjsiske Classe.

Under Navn af Antheridier ere hos de fleste laveste Plante-

familier Organer af meget forskjellig Form og Bygning beskrevne.

Om disse Organers Udvikling og Virksomhed veed man saa godt

som Intet, medens det dog er af videnskabelig Vigtighed at komme

til Kundskab herom. Undersogelser over Anlheridiernes Udvikling

og Forhold igjennem alle acotyledone Plantefamilier vilde imid-

lertid være en Opgave af alt for stort Omfang, som derfor ikke

kunde venles besvaret af en Enkelt; men det vil ogsaa allerede

have Interesse, om man kunde prholde fyldestgjorende Op-

lysning om deres Rolle hos Lichener og Alger, to Fami-

lier, som indbyrdes ere saa overeensstemmende, men i Hen-

seende til disse Organer vise sig forskjellige. Selskabet udsætter

derfor som Opgave for Aaret 1852 og 53 Undersogelsen af de

saakaldte Antheridier hos Algernes og Lichenernes Familier, deres

hele Udviklingsgang og Virksomhed.

Den philosophiske Classe.

Selskabet onsker en hislorisk-kritisk Undersogelse af, hvorledes

Læren om de tre saakaldte overste logiske Principer: Idenlitets-

principet, Contradictionsprincipet og principium exclusi medii iriler

duo conlradictoria har uddannet sig, hvorledes Indvendinger have

reist sig derimod, og hvilken Grund og Betydning disse have havt.

Den historiske Classe.

1 Aaret 1823 udsalte Videnskabernes Selskab en Opgave om

de danske Klosteres Historie, der fremkaldte en Besvarelse af

nuværende Biskop Daugaard, hvis Arbeide udkom 1830. En anden
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af vort Fædrelands gamle kirkelige Institutioner af ikke ringere

Betydning end Klosterne — nemlig Kapitlerne — har derimod

endnu ikke erholdt nogen fuldstændig og omfattende Bearbeidelse,

skjondt vore Bogsamlinger og Archiver frembyde flere, hidtil ube-

nyttede Bidrag dertil. For om muligt, at foranledige et Arbeide

over denne Gjenstand, udsættes den Opgave:

At undersoge og fremstille de danske Kapitlers Oprindelse,

indre Forfatning og Forhold, saavel til de ovrige kirkelige Insti-

tutioner, som til Staten, i Tidsrummet for Reformationen.

For det Thottske Legat.

Blandt de Træ-Arter, der ere Gjenstand for Skovkultur, erc

Naaletræerne forlrinsviis udsatte for odelæggende Angreb af In-

sekter, et Forhold, der staaer i noie Overeensstemmelse med en

oftere opstillet Sætning, ifolge hvilken Antallet af en Plantes Fjen-

der og endnu mere Omfanget af deres nemmende Indflydelse paa

denne staaer i et ligefremt Forhold til den samme Plantes Evne

til at udbrede sig, og derved til at undertrykke den ovrige Vege-

tation. Eflerat man i Danmark har begyndt at plante Naaletræer,

have eflerhaanden flere og flere af de paa disse Træer levende

Insekter indfundet sig, og enkelte af disse Dyr have nu gjentagne

Gange viist sig i en saa overveiende Mængde, at deres Indflydelse

paa Skoven har kunnet blive meget betydelig. De i Danmark fore-

kommende Insekter, der leve paa Naaletræer, fortjene saaledes

Opmærksomhed i okonomisk Henseende, saameget mere som det

tor formodes, at deres Antal og Indflydelse vil fordges efterhaan-

den som Plantningen udvides. Selskabet udsætter derfor en Præ-

mie af 200 Rbd. for Besvarelsen af folgende Sporgsmaal:

O Hvilke ere de Arter af Insekter, der hos os leve afNaale-

træernes forskjellige Organer, og hvorledes er disse Insek-

ters hele Forhold til de af dem beboede Plantedele?

2) I hvilke Tilfælde er det onskeligt, og da, hvorvidt og hvor-

ledes muligt, at forebygge eller hæve disse Insekters Angreb

paa Træerne?
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Afhandlingen maa være ledsaget af Prover af de angrebne Plante-

dele ligesom af Exemplarer af vedkommende Dyr i deres forskjel-

lige Udviklingsformer.

I Betragtning af Opgavens Omfang vil Selskabet ogsaa paa

passende Maade belonne mindre fuldstændige Undersogelser, naar

de afgive væsentlige Bidrag til dens Losning.

For det Classenske Legat.

1. Erfaringen viser, at Vandet, der benyttes til Overrisling

af terrasseformige Enge udover sin slorste Virkning til at foroge

Græsvæxten der, hvor det træder ind paa Engene, og at denne

formindskes ved ilet fortsatte Lob. For at oplyse Aarsagen til

denne aftagende Evne til at ernære Græsplanter onsker Selskabet

at fremkalde en Række af sammenlignende analytiske Undersogel-

ser over det, i en selvvalgt Egn, ti' Overrisling benyttede Vand,

saavel forend dette træder ind paa Engen, som efterat det har

gjennemlobet dens forskjellige Afdelinger. Disse Undersogelser maa

gjentages flere Gange i een Sommer, og der maa tages Hensyn

saavel til Vandets faste Bestanddele af mineralsk og organisk Op-

rindelse, som til dets luftformige Stoffer og til Engens Production.

Præmien er 300 Rbd.

Selskabet udsætter dernæst paa ny folgende allerede i 1849

bekjendtgjorle Opgave:

2. Det er bekjendt, at de Kalkcementarter, der ere bestemte

til at udsættes for Luftens Paavirkning, bor indeholde Jern, naar

de skulle være meget varige, ligesom man ogsaa sætter Hammer-

skæl til den almindelige Muurkalk, naar den benyttes til at over-

trække Ydermurene. Selskabet onsker i den Anledning at fremkalde

en Undersogelse om hvilke Forbindelser Jernet herved indgaaer

og i hvilken Tilstand det bedst anvendes i Forbindelse med Kalk

og de andre Cementers Bestanddele.

Præmien er 200 Rbd.
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Besvarelserne af Sporgsmaalene kunne i Almindelighed 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, Sland, og Bopæl, og som bærer

samme Motto. Selskabets i de danske Slater boende Medlemmer

deellage ikke i Priisæskningen. Belonningen for den fyldestgjo-

rende Besvarelse af et af de fremsatte Sporgsmaal, for hvilket

ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50

danske Ducaters Værdi.

Priisskriflerne indsendes inden Udgangen af August Maaned

1853 til Selskabets Secretair, Etatsraad og Professor G. Forchham-

mer.
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Sag- og Navneregister.

Aagaard, Skolelærer i Jylland, erholder Selskabets Ordbog. S. 135,

Aashoi i Siælland, Gronsandskilder, som der findes. S. 70.

Allen, C. F., Professor, erholder Undcrstottelse til at udgive Docunienter,

horende til Christian II. Historie. S. 63.

Assyrisk Architektur. S. 91. 104—106. 110.

Assyriske Monumenter og Konstværker, deres Fremstillinger af Folkets Religions-

skikke, Offringer, Krigsfærd, offentlige og Privatliv, m. m. 102. 103.

„Astronomische Nachrichten", udgivne af H. C. Schumacher fra 1823 til 1850.

S. 229—231.

Beenredskaber, fundne i de opdagede Ostersd, yiger fra Fortiden. S. 8. 19. 21.

Bciuh, D. H., fremlægger sit Værk: „Tcones anatom, vulgar. danicorum mam-
malium". S. 135.

Berzelius, udvikler Læren om det electrochemiske System. S. 151—152.

Bolla, P., fransk Consul i Mossul, forste Opdager af de assyriske Palladsruiner

og Konstværker ved Ninive. S. 87— 9J, hans Afhandling om Kileskriften.

S. 115. (Anm. 16.) 119.

Bæveren, Been af samme fundne i Danmark. S. 218.

Boger og Skrifter, skienkede til Selskabet, S. 36. 84. 131. 135. 141. 177. 222.

Christian VIII., hans Biiste af Bronce, opstilles i Selskabets Forsamlingssal. S. 145.

Dyrknogler, fundne i Lag af Ostersskallcr fra Fortiden, fornemmelig af Raadyr,

Kronhiorle, og Vildsviin. S. 186. 209. 213. 214. 216.

Dyrverden, Fortidens i Danmark, Oplysning om samme. S. 30.

Dyrverdenens Former, ikke blot udviklede ligesom ved en Skionhedsdrift hos

Naturen. S. 60.

Elcctro- Magnetismens Opdagelse (1818—20). S. 156. Orsteds latinske Kund-

giorelsc om samme, af 21. Julius 1810. S. 157.

Entjehloft, C. T., valgt til Selskabets Kasserer.

Engehlofl, L., hans Dodsfald. 63. Et Mindeskrift over ham af Wegener. S. 225.

Farvcskionhcd i Naturen. S. 57. 58. 62.

Fergusson, J. , hans skaipsindige Oplysninger om Assyrernes Bygninger og Byg-
ningsmaade. S. 91. 104— 112.

Flandin, aftegner og beskriver assyriske Monumenter. S. 88. 90. 104.

Flintredskabcr, fundne i Fortidens Ostersdyngcr. S. 18. 21. 181. 182. 191. 192.

198. 199. 205. 207.

Forchhammer, J. G , valgt til Selskabets Sccrctair. S. 62. 242. Om Gronsands-

kilder i Siælland og deres chemiske Sammensætning. S. 67—84. Minde-

skrift over //. C. Ørsted. S, 146-161.
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ForinskiOnhed, fremtræder ikke som fuldstændigt eller almindeligt herskende
Grundprincip i Naturen. S. 61.

Fortids-Indbyggere i Danmark, om deres Fademidler. S. 7. 11. 209. Skaldyr

Fiske- og vilde Pattedyr. S. 8. 16. 213. 214. Fugle. 216. Marvbeen.
S. 9. 24. Brug af Ild til Fodens Tilberedning. S. 13.27. 208.

— Om deres Opholdstid paa visse Steder. S. 29.

Foucault, L., hans og fleres Forsog, for at giore Jordens daglige Omdreining
synlig. S. 138.

Geologisk-antiquariske Undersogelser i Danmark i Aaret 1850. S. 1—31. I Aaret

1851. S. 179-222.

Gientoftesoens Vand, analyseret. S. 81.

Goethe, om Konstværket, som ophoiet over Naturen. S. 50.

Gradmaaling i Danmark, begyndt ved //. C. Schumacher. S. 233.

Gronland, meteorologiske Iagttagelser. S. 244.

Gronsandet i Siælland, som Vandgieinme. S. 68. 69. paa Bornholm. S. 69.

Havstokke, i Siælland. S. 2.

Heiberg, J. L., hans Mening om Konstner-Evnens Forhold til Naturfrembringelscn.

S. 50.

lloefer, Dr. Ferd. , (i Paris) hans Afhandlinger om Bottas og Layards assyriskc

Opdagelser, in. m. 124—130.
Holstens topographiske Opmaaling, begyndt af Schumacher. S. 234.

Isefiord, Forandringer i dens Skikkelse S. 2.

Island, forskiellige derfra 1851 indsendte meteorologiske Iagttagelser. S. 243.

Jiirgensen, Prof., om forskiellige Betragtninger over tilsyneladende Bevægelser

af en frithængende Penduls Svingningsflade. S. 138—40.
Kant, om Skionhed i Naturen, og dens Forhold til Konstskionheden. S. 49.

Kildevand fra forskiellige sjællandske Kilder, chemisk undersogt. S. 77—81.

Ktåbcnbavns Brondvand, chemisk undersogt at Johnsirup. S. 81.

Klangfigurer, Orsleds Undersogelser over samme. S. 152.

Knogler af Pattedyr, fundne i Ostersdynger fra Fortiden, ved Meilgaard i Jylland.

og flere andre Steder. S. 8. 16. 17. 22. 209. 213—18.

Konstværket, kan ci kaldes Naturproduct, og hvori forskielligt fra dette. S. 50.

Kæmpcoxen, (Bos urus L.j Bcen af samme, fundne i Ostersdynger i Jylland.

S. 20. 30.

Lagard, hans vigtige Opdagelser af assyriske Bygningsruiner og Konstraonumcntcr.

S. 92—104; hans Værk over de assyriske Inscriptioner. S. 98.

Liebmann, F. M., Afhandling over Mexicos og Central -Americas nældeagtigc

Planter. S. 32.

Lyden, som musicalsk Natur-Element. S. 51.

Mammuthsdyret (Elephas primigenius) Levninger af samme, fundne i Jylland og

Slesvig. S. 32-34.

Marv i Dyrknogler, yndet som Fodemiddel af Lapper, Samojeder og andre Polar-

egnens Folkestammer. S. 27. (Jvf. S. 23. 24.).

Meteorologisk Committce, Forchhammer bliver Medlem af samme. S. 184. Dens

Virkcn i Aaret 1851. S. 242.

Meteorologisk Dagbog, holdt fra 1793 til 1841 i Egnen af Svendborg. S. 241.

Meteorologiske Iagttagelser ,i Kiobenhavn. S. 41. 42. 66. 133. 143. 144. 223. 224.

237—40. I danske Provindscr, samt Island og Grenland. S. 243. 244.

Mexicanske Planter, beskrevne. S. 32.
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Molbech, C, om det Skiønnc i Naturen, og dets Forhold til det Konslskionne og

Skiønhedsideen. S. 43—62. Om Bollus og Layard's Opdagelser af

assyriske Monumenter ved Ninive. S. 85—131.

Molinos, Mich., Undersøgelser om hans Levnet og Lære, fortsatte af Professor

C. F. Scharling. S. 36.

Naturens Formdannelse, den skeer ikke blot med en Tendents til Skiønhcd,

(Skiønhcdsdrift). S. 60. dens Æsthetik er en anden end Konstens ideale

Skiønhedslære. S. 61.

Naturens Efterligning i Konstværker. S. 49.

Naturskionhed, hvorledes den aabenbares. S. 54.

Ninive, om denne Stads Odelæggelse. S. 99. 100. Ruiner af Kongeborge og

Palladser. S. 107. 108. 125. nævnes slet ikke hos Xenophon. S. 125.

Dens Beliggenhed, angivet forskielligt hos de Gamle. S. 125. 126. 128.

Efter Rimelighed, lige overfor Mossul. S. 129. 130.

Obelisk, med assyrisk Kileskrift. S. 98. 120.

Olufsen, C. F. R., meddeler biographiske Antegnelser over H. C. Schumacher.

S. 225.

Orkaner, Piddingtons og W. Reids Undersøgelser over samme. S. 37—40.

Ordbogs-Commission, dens Arbeider i 1851. S. 242.

Pedersen, P., Oversigt over W. Reid's nyeste Værk over Orkaner. S. 37—40.

Oversigt over meteorolog, og magneiiske Observationer paa Corvetten

Galalhea. S. 138. Valgt til Selskabets Kasserer. S. 236.

Persepolis, derværende Ruiner, og gammelpersisk Architcctur. S. 105. 111. 112.

Petersen, F. C, valgt til Formand i den historiske Classe. S. 131.

Piddington, Samling af Iagttagelser over Orkaner. S. 38.

Pingel, Dr. S. 34. valgt til Revisor af Selskabets Regnskaber. S. 31.

Polytechnisk Læreanstalt, dens Stiftelse (1829) bevirket ved Orsted. S. 163.

Rawlinson , li. C, hans Fortolkninger af den assyriske Kileskrift. S. 112—117.

Resultater af hans Meninger. S. 119. 120.

Roskilde, om Kilderne i denne By. S. 70. 79. 80.

Sandlag, tre forskielligartede, som give Kilder deres Oprindelse. S. 69.

Scharling, C. F., fortsatte Meddelelser om Molinos. S. 36.

Scharling, E.,A., fortsatte Forsøg til at oplyse Vanddampens Anvendelse ved

chemiske Undersøgelser. S. 133. (b.).

Schumacher, H. C, Professor, biographiske Noticer om ham af Olufsen. S. 226—
236. om hans „Astronomische Nachrichten": 229—31. hans begyndte

Gradmaaling i Danmark og Holtsen. S. 243.

Simesen, Rector, Om Hovedets Størrelse og Form i Menneskets forskiellige Alder.

S. 140.

Siælland, det nordlige, Billede af dets tidligere Udseende; Forandringer af Kyst-

landets Grændser. S 2. Siællands Gronsandslag. S. 68. 69.

Skionhed, om den er til i den organiske og uorganiske Natur, udenfor Mennesket?

S. 44. Antages (for Kant) at findes i en høicre Grad i Naturen. 49. den

musicalske, har kun sit Grund-Element i Naturen. S. 51. 52. den ideale,

uafhængig af mechaniske Naturlove, ikke af Nalursandheden. S. 5.8.

unalurtig, er ikke tænkelig, S. 58.

Sleenstrup, J. J. S., Beretning om geologisk-antiquariskc Undersøgelser ved Isc-

fiord og i Jylland. S. 1—31. Bemærkninger over de i Danmark fundne

Mammuths-Levninger. S. 32. Anden Beretning om geologisk-anti-

quariskc Undersøgelser i Sommeren 1851. S. 179—222.
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Slem, M. A., hans Forklaring over persiske Inscriptioncr med Kileskrift, og Ind-

vendinger imod Rawlinsons. S. 118. 118.

Uskionhed, eller Hæslighed, hvorvidt den findes hos Naturvæsener. S. 59—62.

Ussing, J. L., Professor, valgt til Selskabets Medlem. S. 225.

Vanddampe, om deres Anvendelse ved chemiske Undersogelser. S. 133— 135.

Vandets Sammentrykning, Forsog dermed af Orsled. S. 152. 153. og over den

herved udviklede Varme. S. 154.

Videnskabernes Selskab, dets Budget for 1851. S. f>4. Regnskab for 1850. S. 65.

Selskabets Commissioner og sammes Arbeider. S. 242—244. Bedom-

melse over en af Simcsen indsendt Afhandling om Hovedet. S. 140.

Valgt Medlem. S. 225. Ved Doden tabte indenlandske og udenlandske

Medlemmer. S. 241. Forandringer derved fremkaldte blandt Selskabets

Embedsmænd. S. 242. Priisopgaver for 1852: S. 244—248.

Wegener, C. Fr. , Etatsraad, meddeler et Mindeskrift over L. Engelsloft. S. 225.

Worsaae, J. J. A., understoltes af Selskabet til en antiquarisk Rcise i Norman-

diet. S. 140.

Orsled, H. C, Iagttagelser og Tanker over Skyerne (sidste Meddelelse i Selskabet).

S. 40. Hans Dodsfald. S. 63. 164. En Malmbuste af ham opstillet i

Selskabets Sal. S. 145. Mindeskrift over ham af Forchhammer. S. 146

— 164. Fortegnelse over hans litteraire Arbeider. S. 165— 177. Hans

sidste litteraire Virksomhed. S. 161. Hans Biographie udarbeides af

Etatsraad Hauch. S. 161.

Orsled, A. S., Geh. Conferentsraad , Selskabets Præsident, lykonskes ved en De-

putation til hans 50aarige Embedsjubilæum. S. 1 ;^6.

Orsled, A. S. Mag., bevilges Understøttelse til Tegninger af Dyr, fra hans Rcise

med Gaiathea. S. 35.

Osterslcicr, naturlige paa Bunden af et Kiær ved Aalborg. S. 183.

Østersskaller, Lag og Dynger af samme, opdagede paa flere Steder ved Strand-

kanten af Landet: ved Iscfiord. S. 4—6. 205—213. Ved Mcilgaard i

Jylland. S. 14-16. Ved Krabbesholm ved Liimfiorden. S. 20. Ved
Aalborg S. 180-184.

Tillæg til biogriipbiske Antegnelser over Conferenlsraad Schumacher.

Den Afdtide var fodt den 3. Sept. 1780.
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Oversigt
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JWr. i.

oom det i Oversigt over Videnskabernes Selskabets Forhand-

linger for Aaret 1851, under Modet den 5te December, er

bemærket, meddeles her det af Etatsraad Geheimearchivarius

Wegener i samme Mode holdte Foredrag, biographiske Anteg-

nelser over Selskabets afdode Medlem, Conferentsraad Laurids

Engelsloft.

Det Kongelige Videnskabernes Selskab har i denne Aften

villet hore nogle Mindeord over et af dets ældste og anseeligste

Medlemmer, afdode Conferentsraad Engelsloft, og Selskabets Se-

cretair har anmodet mig om at forelæse disse.

Der var meget, som maatte gjore mig det betænkeligt al

paatage mig dette Hverv; thi jeg vidste forud, al jeg under



Omstændighederne ikke vilde kunne raade over den Tid og de

Kræfter, som Arbeidet fordrede, og jeg erfarede snart, at jeg

forgjeves vilde soge de Oplysninger og Forarbeider, der ellers

pleie at være paa rede Haand 1
. Men da jeg efter gjenlagen

Anmodning maattc betragte denne Gjerning som en Pietelspligt

fra min Side mod den Afdode, kunde jeg saameget mindre

nægte min ringe Tjeneste, som jeg var overbeviist om, at den,

der adlyder dette Pligtbud, altid tor vente sig Overbærelse,

allermeest i dette Samfund.

Jeg har da nedskrevet de folgende Ord saaledes, som det

under Omstændighederne var mig muligt 9
. Jeg har givet dem

Formen af ganske simple biographiske Antegnelser, — ogsaa

fordi jeg ikke burde tilstede personlige Folelser nogen over-

veiende Indflydelse paa et Foredrag som delte.

Laurids Engelstoft er fodt den anden December 1774

i Gislum, mellem Hobro og Logstor, hvor hans Fader, Provsten

Magister Christian Engelstoft, gift med Eleonore Hedvig Lillelund,

dengang var Sognepræst 3
. Med sin Fader flyttede han i sit femte

i I Ordens-Capitulcts autobiographiske Samlinger fandtes Intet fra den

Afdudes Haand om hans egen Person, — hvilket i andre Henseender er ret

mærkeligt. Familien har saa godt som intet kunnet levere afskriftlige Opteg-

nelser. Med Undtagelse af nogle ganske faa Breve fra en ældre Tid, som jeg

tilfældigviis erholdt Kundskab om og Tilladelse til at benytte, samt enkelte No-
titser fra forskjellige Sider, hvorom nedenfor paa vedkommende Steder skal

aflægges Regnskab, have adspredte Efterretninger rundt om i trykte Boger været

mine Kilder, — som til en forlængst afdod Mands Biographie. En Deel skylder

jeg vel mit eget næsten trcdiveaarige Bekjendtskab med Conf. Engelstoft; men
i to og tyve Aar af denne Periode levede jeg langt fra ham og saae ham kun

enkelte Gange.

2 Foredraget aftrykkes her, ifolgc Selskabets Bestemmelse, i den Omfang,
hvori det oprindelig af mig var udkastet; men i Modet selv, dvn 5 December

1851, kunde, med Undtagelse af ovenstaaende Indledningsord, blot et Uddrag
deraf meddeles, paa Grund af den Tidsgrændse, der er bestemt for en enkelt

Oplæsning. 3 Ifolge Gislum Kirkes M in is te ri a Ib o g er han ved Hjem-
medaaben paa sin Fodselsdag kaldet: „Lars", og frembaaret i Kirken d. 16

December. Han hed altsaa ikke Laurids Struch, som Nogle have villet. Selv

skrev han Big stedse: „Laurids".
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Aar til Vive og i sit tolvte Aar til Næsborg Præslegaard 4
; i

ham havde han sin forste fortræffelige Opdrager og Lærer.

Magister Engelstoft, en Discipel af den bekjcndte Aal-

borgske Rector Ludvig de Hemmer, var en udmærket Mand

baade som Præst i sin Menighed og som Lærd i sit Studere-

kammer. Han var en nidkjær Religionslærer i Ord og Gjerning,

en Trost og Stolte for de Fattige og Ulykkelige i sin Kreds 5
.

Han bevarede derhos i den afsides Præslegaard sin Ungdoms

Kjærlighed til de classiske Studier, navnlig til det latinske

Sprog, som han behandlede med Lethed og Færdighed mundt-

lig og skriftlig, i bunden og ubunden Still, og han havde i

mange Aar ligesom en Skole i sit Huus, hvori han med Lyst

og Held underviiste unge Mennesker6. I sin Virkekreds nod

han en Anseelse, som blandt Almuen endog steg til en Tro paa

hans Magt og Herskab over onde Aander, der vilde gribe ind

i de jordiske Forhold 7
.

Laurids Engelstoft forbleV| j sin Faders Huus og Skole

næsten til sit femtende Aar og dannedes ved hans Underviisning

og efter hans Monster. Af Naturen begavet med herlige Evner,

Flid og Lærelyst, gjorde han hurtige Fremskridt og tilegnede

sig i en ung Alder især den Færdighed og Smag i Rrugen af

Romersproget, der fulgte ham gjennem hele Livet 8
. I sin Fritid

blandede han sig gjerne mellem Landsbyens Ungdom: snart

sad han hos denne i Skolen, horte og spurgte den, snart opli-

vede han ved sin Munterhed dens barnlige Lege, snart uddeelle

han Smaagaver til fattige Rorn. Renderne holdt derfor ret

meget af deres Provsts flintbyggede, lyshaarede og livelige Son ! '.

Udenfor denne snævrere Kreds saae han vel stundom sine For-

4 (Tauber) Saml. af biogr. Notitser om Aalb. Kathed ral sk.

Disr. 1 II. S. 31. — 5 Medd. af Pastor Haar i Næsborg, som anforer

adskillige Exempler derpaa. — c Kjohenh. lærde Efter r. 1803. S. 110

— 111. — 7 Thiele, Folkesagn II. 170. — 8 Engels to ft se I v til-

skrev sin Faders Underviisning dette. — 9 Medd. af Pas t. Haari Næs-

borg.

1*



ældres nærmere Omgangsvenner, saasom Præsten Zahrlmanns i

Tisted, Præsten Bierums i Torup Præstegaard, enkelte Familier

i Hobro 10
, af og til formodentlig ogsaa Herskabet paa Norager-

gaard, der netop i Engelstofls Fodselsaar ved Arv var tilfalden

Grev Rosenkrone. Thi dennes afdbde Broder Conferentsraad

Rosenkrone havde boet paa Noragergaard og væsentligt bidra-

get til, at hans Fader havde erholdt Gislum Sognekald 11
, og

Grev Rosenkrone fulgte med Opmærksomhed Engelstofts tid-

lige Fremgang og Udvikling.

Ved en offentlig Skoles mere alsidige Underviisning vilde

Provst Engelstoft, at hans Sons Skoledannelse skulde fuldendes,

og Valget faldt naturlig paa Randers. Denne Skole havde ved

Rector Mag. Schiolh undergaaet den forste Reform, da en Con-

rector var bleven ansat og en ny Bygning kjobt og indrettet;

den havde derhos nylig faaet en ung og dygtig Rector i Magi-

ster Peder Estrup 12
, og denne Rector var Provst Engelstofts

Sosterson, Pleioson og Discipel : Grunde nok til at vælge Randers

Skole fremfor andre. Ifolge denne Bestemmelse blev da Lau-

rids Engelstoft i Efteraaret 1789 paa en særlig Sondag con-

firmeret i Næsborg Kirke. Confirmationen var tillige en Afsked

fra det fædrene Huus, og — endnu lever i denne Egn Mindet

om hiin Dag og om den ærværdige Provsts bevægede Forma-

ningstale: „Min Son, bliv viis og glæd din Faders Hjerte* 13
.

I Randers latinske Skole blev Laurids Engelstoft opta-

10 Ifolge Medd. af Past. Larsen i Gislum var Engelstoft d. 16

Decbr. 1774 bioven frembaaret i Kirken af Mad. Zahrtmann i Tisted; Fad-

derne vare Hr. Knud Bierum, Hr. Wedege i Hobro, Hr. Weigner , Mad.

Lyngby og Jfr. Esmann. Zahrtmann og Bierum vaicGisIunis Nabopræster

mod Ost og Vest i Tisted og i Farso (Præstegaard i Torup); see Butzows
Cancellie-Calender 1775, S. 47—48. Af Navnet \Ycdege vare der to

Mænd i Hobro, den ene Veier og Maaler, den anden Kjobmand, ifolge Dan-
marks Speil for 1770, S. 577— 78. — 11 Host, Clio, II. 41. 43. Lærde
Efterr. 1803, S. 111. - n Galthen, S. 161. S tadfeld t, S. 213. Flem-
mer, Efterr. om Randers Skole, I. 6-8. II. 23—26. — 13 Medd. af Past.

Haar i Næsborg.



get den fjortende October 1789, indtraadte strax i Mesterlectien,

og erholdt allerede i det forste Aar Skolestipendium 14
. Ogsaa

her vandt han sine Læreres Tilfredshed og gjorde saadan Frem-

gang, at han efter halvandet Aars Forlob fandtes moden til

den academiske Underviisning. Ved Paasketid 1791 afgik han

til Universitetet, opnaaede ved forste Examen bedste Character

med offentlig Udmærkelse og blev den anden Mai immatriculeret

som academisk Borger. Ved denne Leilighed valgte han til

Privatpræceptor, ligesom strax betegnende Retningen af sine

tilkommende Studier, — Abraham Kali 15
.

2. Ved Universitetet tildrog Engelstoft sig meget tidlig

baade Professorernes og sine Medstuderendes særdeles Opmærk-

somhed. Blandt hine maa strax nævnes Abraham Kali, Riisbrigh

og Baden; blandt disse Jacob Aall og Borge Thorlacius, der i

samme Aar vare blevne Studenter. Det er rimeligt, at Forbin-

delsen med den sidste blev indlede^ ,ved deres fælleds Hengi-

venhed for Rector Estrup, hvem Thorlacius havde havt til Lærer

i Frue Skole og altid bevarede en stor Kjærlighed for 16
. I det

forste academiske Aar fuldendte Engelstoft den philologisk-

philosophiske Examen ligeledes med Udmærkelse 17
.

Han valgte derefter Theologien til Brodstudium, som man

siger, og horte i halvlredie Aar Horneman, Moldenhawer, Balle

og Munter, nærmost med Hensyn paa den theologiske Embeds-

examen. Balles Forelæsninger over Kirkehistorien og Molden-

M En Protocol ved Randers Skole , indrettet 1758 ifolge Forordn,

af 23 Juli 1756, 4de Art., viser Datum for Engelstofts Optagelse i Skolen, og
en Bog over Stipendiernes Distribution har den 6te Octbr. hans

egenhændige Qvittering for 10 Rd. for Aaret 1789—90, hvorimod Rector Estrup

den 8de Novbr. 1791 paa hans Vegne har modtaget 10 Rd. for Aaret 1790-91.
Mcdd. af Rector Thortsen. Naar derimod hiin Protocol angiver d. 10de

Septbr. 1774 som Engelstofts Fodselsdag, saa er dette en besynderlig Urigtig-

hed. — it> F.Barfod, Danm. Geistl. F. col. 152. II. col. 119. Univers.
Ma tr. i Consistor. Arch. — 16 Th o rla cii Au tobiogr. MS. i Ordens-Capitu-

let. Klemmer, Efterr. om R. Skole, II. 26. — 17 Barfod, ovenanf. St.
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hawers over den hellige Skrifts Exegese stode dengang i stor

Anseelse, hine for deres grundige Lærdom, disse tillige for

deres Smag og Elegance. Ogsaa Moldenhawers og Miinters

latinske Disputere-Ovelser vare meget opvækkende og fandt

megen Deeltagelse hos de unge Studerende 1H
. En gels loft

benyttede med Flid denne Vejledning; han knyttede derhos

med de meest udmærkede af sine Jævnaldrende en selskabelig

og videnskabelig Forbindelse, som ligeledes havde den gavnligste

Indflydelse paa hans Uddannelse. Fremfor alle vare Borge

Thorlacius og Peter Erasmus Muller, hvilken sidste et Aar

senere var bleven Student, men hurtigt stod paa lige Trin med

de ældre, hans fortrolige Venner og Deellagere i de fælleds

Studier. Ogsaa Jacob Aall og senere Jacob Neumann horle

til denne engere Kreds 19
.

Engels toft var blandt disse unge Mennesker udentvivl den

mindst formuende; men hans Kundskaber og Talenter anbefalede

ham ikke alene til de academiske Beneficier, men aabnede ham

overhovedet Forbindelser, hvor saadanne Egenskaber kom i Be-

tragtning. I Februar 1795 erholdt han Plads paa Walkendorfs

Collegium og nod det dermed forbundne Stipendium- , og kort

efter, den trettende April, blev han udnævnt til Alumnus i del

saakaldte Communitef21 . Ved private Informationer erhvervede han

sig en Deel af sine Fornodenheder, og det er vel ogsaa rimeligt,

at Grev Rosenkrone paa en eller anden Maade understøttede ham.

Vist er det, at han allerede i sine forste Studenleraar ofte

kom i Rosenkrones Huus og der var agtet og vel anseet.

Saaledes nærmede sig Tiden, da de egentlige academiske

Læreaar skulde sluttes med en Embedsexamen. Engelstoft

og Thorlacius fortsatte udentvivl ved Siden af deres theologiske

18 Thorlacii A u tobiogr. MS. — 19 Selm er, Necr ol. Saml., 1848

— 1849, Side 269, vise, at denne Forbindelse med Neumann ikke kan have

været tidligere end Eftersommeren 1794. — 20 If'olge Protocollen i Col-

legiets Archiv. — 21 Badens Univ. Jour n. IV. 53. V. 25.



Studier ogsaa andre, hvortil de folte slorre indvortes Kald,

Thorlacius navnlig philologiske og Engels toft historiske; idet—

mindste vedligeholdt Engelstoft stedse Forbindelsen med

Abraham Kali. P. E. Muller ilede derimod mere lige til Maalet.

Men alle tre bleve ved Omstændighederne forsinkede, da de

allerede syntes at være det nær. Muller mistede i Februar 1795

sin Fader, og i Juni indtraf en almindelig Forstyrrelse i alle

Forhold i Hovedstaden. Fredagenden femte Juni spiiste Engels-

toft til Middag hos Grev Rosenkrone ved Frederiksholms Ka-

nal 22
; derfra saae han Udbrudet af den paa Gammelholm op-

komne Ildlos, som faa Timer efter naaede Smaagaderne i Byen

samt Nicolai Kirke, og paa tredie Dag odelagde Alting lige

til St. Pedersslræde og Volden. Walkendorfs Collegium var een

af de sidste Bygninger, som brændte den syvende Juni, saale-

des at kun nederste Etage, Auditoriet og Bibliotheket inde i

Gaarden slode tilbage
2:!

. En Consistorii-Beslutning af tiende

Juni bestemte i Overeensstemmelse rpcd Fundatsen, at Alumner-

nes Stipendier fra October skulde tilbageholdes og anvendes

til Bygningshjælp. Engelstoft var saaledes brandlidt og huus-

vild, og under denne Oplosning af al Orden reiste han med Neu-

mann til Jylland, hvor han meest hos sin Fader tilbragte en

Deel af Sommeren 24
. Medens han var borte, fuldendte hans i

oconomisk Henseende heldigere Venner med Udmærkelse deres

Examen: Jac. Aall i Juli, P. E. Muller i October 1795 23
.

Ved denne Tid var Engelstoft igjen i Kjobenhavn for

22 I Gaarden Nr. 237, den Iljelmstjerneske Gaard, som nu tilhorer Excell.

Overkammei herre Stemann. — 23 Univ. Journ. III. 122. Saavidt man
af Collcgiets Protoeol kan slutte, var det nu ganske forladt af de Studerende,

og kun Auditoriet behoedes imidlertid af en brandlidt Familie. — 24 Sel-
mcr, Necrol, Samling. 1848— 1849, S. 269. — 25 Univ. Journal III. 176.

1 .Mullers Autobiogr. MS. bemærkes, at den store Ildebrand bragte ham
den Fordeel, at hans afd. Faders store Gaard paa lijobmngergade derved steg

i Frisen saaledes, at han — tildeels ved sin ældre Broders Ædelmodighed --

fik en Arv af nogle tusinde Rigsdaler. — 26 Protocollen i Co 11. Arch.
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at naae det samme Maal. I Oclober modtog han sin Distribu-

tion som Alumnus paa Walkendorfs Collegium 3"; i November

blev Krandsen sat paa den nye Bygning. Alumnerne flyttede

ind, efterhaanden som deres Værelser bleve færdige, og da den

nederste Etage, hvor Engelstoft boede, ikke havde lidt me-
get 27

,
tog han formodentlig i Lobet af Vinteren sit Værelse i

Besiddelse. Imidlertid var Thorlacius oppe til theologisk Al-

lestats i Januar i 796, Engelstoft og Neumann i April næst-

følgende. De lo forste bleve udmærkede, den sidste erholdt

bedste Character'-8 .

3. Efterat have fuldendt det academiske Cursus, kunde

Engelstoft med storre Frihed folge sin Tilboielighed for histo-

riske Studier. Livet paa det nye Walkendorfs Collegium var

ham meget behageligt og bragte ham i Forbindelse med Alumner,

hvis Venskab var ham kjært. Saadanne vare den noget ældre

Jacob Thomsen, der i sin Ungdom syslede med den critiske

Philosophie og Pædagogiken, og Svend Brun Juul, der interes-

serede sig for de historiske og geographiske Videnskaber og

kom meget i Abraham Kalis Huus-y
. Imidlertid tilbod den aar-

lige Concurrence for de academiske Priismedailler, der vel tid-

ligere havde været aabnet, men dog forst i det Aar, da En-
gelstoft blev Student, fik sin nærmere Organisation'10

, de unge

Studerende en Opfordring og Vejledning til at forsoge deres

Kræfter, og de tre fortrolige Venner, der omtrent samtidig havde

taget Embedsexamen, synes at være komne overeens om at

ville bruge deres forste Candidataar til at bearbeide hver sin

27 Badens Journ. V. 105. 106. — 28 Ba d ens Journal IV. 87. 88.

— 29 Om Forholdet til Thomsen paa Collegiel vidner et Brev af 28 op 30
Sept. 1799 fra denne til Thorlacius og Engelstoft i Paris; og om Forholdet til

Juul tvende Breve af 16 Juli 1798 og 6 Juni 1800 fra Engelstort til Abr.

hall. — 30 Badens Journ. I. 9—10. Engelstofts Efterr. om Kbhvns
Univ. 1823. S. 25-26.
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af de Priisopgaver, som i Begyndelsen af Aaret 179G vare

udsalte: Miiller den theologiske, Thorlacius den philosophiske

og Engelstoft den historiske 31
. En noget yngre Student, der

ikke horte tilderes nærmere Kreds, havde allerede Mod til det

samme og valgte den æstheliske. Del var Hans Christian Orsted.

Medens Engelstoft var beskjeftiget med dette Arbeide,

kom han i en Fristelse, der ligesom skulde vise, om han var

fast paa den betraadte videnskabelige Bane. Borglum Sognekald

var ledigt eller vilde meget snart blive det, og Grev Rosen-

krone, som havde Kaldsret og formodentlig haabede at udvirke

en Yenia ætatis for Engelstoft, tilbod ham samme 13
. En-

gelstoft synes at have vaklet; idetmindste ilede han med al

aflægge de practiske Prover, Dimisprædiken og Calechisalion,

den attende Juni, altsaa neppe to Maaneder efter Attestatsen
33

.

Men _ Haabet om en mere tiltalende Virksomhed i sin Tid

ved Universitetet seirede over denne Fristelse: Joh. Chr. Al-

brechtsen blev Præst i Borglum
3JV og Engelstoft arbeidede

rolig paa sin Priisafhandling.

Muller, der tidligst havde fuldendt Embedsexamen, og

mindst blev forhindret ved andre Omstændigheder, var alle-

rede i August 1796 færdig med sin Afhandling 35
; men Engels-

toft, skjondthan forst i April alvorligen havde kunnet begynde

paa dette Arbeide, naaede dog Maalet i rette Tid. Ved Uni-

vrrsitetsfesten, der holdtes den fjerde Februar 1797 i Anled-

ning af Kongens Fodselsdag, blev Dommen udtalt, og hver af

de nævnte fire unge Studerende erholdt Prisen for den af ham

indsendte Afhandling 36
. Engelstofts handlede om Qvinde-

kjonnets borgerlige og huuslige Kaar hos Skandinaverne i Old-

31 Badens Jour n. IV. 90. Den philosophiske var egentlig philologisk.

— 32 Efter mundtlig Meddelelse. - 33 Barfod, Danma rks Geist-

lighed I. col. 252. II. 119. For Prædiken fik han laudab. , for Catcchisalion

laud. et qu. egregie. — 31 Kaldsbrev af 18 Aug. confirmeret den 2 Septbr.

1796. — 3b Autobiogr. MS. — 36 U ni v. Journ. V. 32- 33.



tiden, var skrevet paa Latin og blev Grundlag for hans et

Par Aar senere udgivne Skrift over samme Emne.

Der var hidtil ligesom en ædel Væddeslrid mellem En-

gelstoft, Thorlacius og Muller, og den vedblev fremdeles, idet

de Skridt for Skridt fulgtes ad. De vare nu alle til samme

Tid sysselsatte med at udarbeide Inauguraldissertalioner for Ma-

gistergraden eller, som man dengang til nogen Forargelse for

Jacob Baden 17 begyndte at sige, — for Doctorgraden i Philo-

sophien. Muller havde allerede begyndt i August forrige Aar 1'8
,

umiddelbart efter Fuldendelsen af sit Priisskrift, og havde saa-

ledes ogsaa Tiden forud for sine Venner; han prædikede for

Dimis den toogtyvende April og disputerede den tiende Mai

1797 T '. Thorlacius og Engelstoft vare endnu ikke saa vidt

fremrykkede. Den forstnævnte forberedede sig desuden sam-

tidig til den philologiske Skoleembedscxamen; Engelstoft

havde ikke nogen Hindring af den Art: han fandt i Sommeren

1797 Tid til at gjore en Fodvandring i det nordlige Sjælland

med Neumann; han nod sin Fribolig paa Collcgiet, hvor han fra

Paaske til Michelsdag var Inspector Horti 40
, og han havde der-

til en liden Indtægt, som han ikke kunde have gjort Regning

paa. Det var, som ovenfor bemærket, strax efter Branden be-

stemt, at Distributsen skulde ophore fra Efteraaret 1795; men

da navnlig Jacob Baden og Riisbrigh offentlig opfordrede ældre

Walkendorfianere til at komme de nuværende Alumner tilhjælp,

da adskillige virkelig adlode denne Opfordring, og da lige-

ledes Communitetet tilstod Collegiet et Laan, saa erholdt de

brandlidte Alumner i Foraaret 1797 Erstatning for halvandel

Aars ikke oppebaarne Distributs og om Efteraaret ligeledes den

37 Univ. Jour n. IV. 185. V. 188-89. VI. 186. VIII. 186. Pram synes

at have sat Sporgsmaalet i Bevægelse nogle Aar i Forveicn i Minerva for

1790 HI. 327-28. — 38 Autobiogr. MS. — 39 Barfod, Damm. Geist I.,

I. 251. Badens Journ. V. 141. - 40 S elm er anf. St. S. 171. — Proto-

col i Collegiet.



da forfaldne Distributs 41
. Denne Hjælp, skjondt i sig selv ikke

meget betydelig, kom dog Eng el s toft vel tilpas, medens han

arbeidede paa sin Dissertation. Thorlacius tog Skole-Embeds-

examen den tyvende og eenogtyvende September og disputerede

den sjette October; Engelstoft var den eenogtyvende Juli

dispenseret for Magister-Conferentsen og disputerede den sy-

vende October 1797 43
. Hans Afhandling de Hieronymo Stri-

donensi tor medrette kaldes et af de smukkeste academiske

Skrifter af denne Slags, og den blev offentlig erkjendt som et

saadant i critiske Tidsskrifter saavel hjemme som i Udlandet.

4. Og en Anbefaling, der kunde berede de tre unge Doc-

torer en god Modtagelse i Udlandet, var dem dengang vigtig;

thi de nærede alle det Onske at kunne besoge fremmede

Universiteter. Muller havde allerede i Foraaret 1797 gjort Ud-

vei til de fornodne Midler: af Geheimeraad Rosenkrants og

Admiral Lovenorn havde han faåat det Rosenkrantsiske og

Elersenske Reisestipendium; selv eiede han deels lidt af sin

Fædrenearv, deels to ham testamenterede asiatiske Actier, hvis

Udbylte i de Aar var betydeligt. Han forlod altsaa Kjoben-

havn i Sommeren 1797, og med ham fulgte Jacob Aall fol-

det forsteg til Kiel, og efter nogle Maaneders Ophold der, hvor

Hofman-Bang stodte til dem, over Berlin og Dresden i Sep-

tember Maaned til Leipzig 43
. Thorlacius og Engelstoft vare

dengang endnu ikke færdige med deres Arbeider hjemme;

men deres Venner stræbte at tilvejebringe, hvad en Reise vilde

fordre.

Man synes dengang at have anseet en Sum af otte hun-

drede Rigsdaler dansk Courant for passende og tilstrækkelig

til en ung Videnskabsmands Underholdning i et Aar ved Udlan-

41 Univcr. Journ. IH. 122— 23. V. 106, og Distribu ts-Protoc. i

Collcg. - « Univ. Journ. V. 141-42. 188-89. 190. — 43 Mullers

Au to bios r. RIS.
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dets Universiteter. Tliorlacius erholdt Tilsagn om fire hundrede

Rigsdaler aarlig af Fondet ad usus publicos, og ligesaameget af

sin Fader og sin Morbroder Riisbrigh, Halvdelen af hver 44
.

For Engelstoft blev en formodentlig lignende aarlig Under-

støttelse samlet deels ved Universitets-Stipendier, deels af Fon-

det ad usus publicos, deels ved Grev Rosenkrones og maaskee

Hertugen af Augustenborgs Bidrag 45
.

Engelstoft og Tliorlacius vilde folges ad i Udlandet lige-

som Aall og Muller, og da Doctorgraden var vundet, Rejse-

omkostningerne lilveiebragte, længtes de efter at komme afsted.

Thi det led imod Vinteren. De ovrige Forberedelser gik fra

Haanden i det muntreste Lune, og — endnu i En gels toft s

senere Aar kunde han glæde sig ved at tilbagekalde Erindrin-

ger fra denne Ungdommens og Haabets Tid.

Til Forberedelserne horte det, at tage Afsked i Byen og

Omegnen. Der var et Sled, hvor Engelstoft i sine Studen-

teraar meget kom, — Greve Præslegaard, tre Miil fra Kjoben-

havn, hos sin Farbroder Jens Nicolai Engelstoft 46
. Ofte kjorte

han derud med Bonder, som havde været i Byen, og under-

veis underholdt han sig med dem ved naive Samtaler, der

altid morede ham. Paa en af disse Toure, formodentlig i Aaret

a Thorlacii Autobiogr. MS. — 4$ Disse Oplysninger har jeg

hentet af tilfældige Yttringer i utrykte En g els to f tsk e Breve. Et Brev

af 27 April 1799 nævner udtrykkelig 200 Rdlr. af Kassen ad usus publicos, to

UniversitetsStipendier, 100 Rdlr. fra hans Fader (der dog synes at have været

et Laan eller Forskud) og „el Taksigelsesbrev til Hertugen. Et andet Brev af

1 Juni s. A. omtaler bestemt 260 Rdlr. af hans Stipendier og ved Siden deraf

igjen de 200 Kdlr. af Fondet. I et tredie Brev af 21 Juni s. A. hedder det,

at han i September faaer Penge fra Rosenkrone. Dog er det noget tvivlsomt,

om Engelstoft strax ved Afreisen havde Understottelsen af Fondet; thi i et

Brev af 23 Marts 1799 fra Munter lykonsker denne ham til den „Pension af 200

Rdlr. i to Aar", som han havde faaet. - De Vexclerere, paa hvilke de i Paris

modtoge Anviisningcr, nævnes i Brevet af 1 Juni: Perigourd og Texier. —
4K (Tauber) Saml. af biogr. Notits. I. 32 lader ham d6e 1798; men

Barfod, Danm. Geistl. I. cul. 204— 5 siger, at Mellerup blev efter Ind-

stilling af Kjobenhavns Magistrat Sognepræst i Greve den 30 Sept. 1796.
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1792,, da Pontoppidans Forklaring skulde afloses af Balles Læ-

rebog, havde den ærlige Bondemand begyndt Conversalionen

saaledcs: „Der siges jo nu, at vi skulle have en ny Tro."

Saa? svarede Enge Is loft, det har jeg dog ikke hort. „Ja.

da sige de Pinnedod det — Hyp!" gjensvarede Bonden, idet

han gav sine Heste el Smæk, og dermed vare hans Betragt-

ninger over den Sag tilende. Nu var Engelstofts Farbroder

dod, men Eftermanden Mellerup ægtede hans Enke, og Præstc-

gaarden vedblev at være et kjærtSted 47
, hvor der ogsaa skulde

siges Farvel. Thorlacius, maaskee ligeledes Neumann for Sel-

skabs Skyld, fulgle med. Ogsaa fra detle Besog havde En-

ge Is toft i senere Dage den Forlælling, at en tilstedeværende

gammel Mand, idet de unge Magistre kjorle ud afGaarden, havde

brugt det moersomme Udtryk: „der kjorer mæn et lærdt Læs!*

Det var den glade Stemning, hvori Indtrykket af saadanne

Ubetydeligheder blev optaget, der bevarede Mindet om dem og

gjerne kaldte det tilbage. \ .

H.

I November 1797 lillraadte En gels toft og Thorlacius

deres Reise. De gik forst til Kiel, hvor de opholdt sig en kort

Tid, hospiterede hos Reinhold, der foredrog den criliske Phi-

losophie, og fik Leilighed til at see Mænd, der havde europæisk

Navnkundighed, Dumouriez og Lafayelte. Her skrev Engels-

toft den fireogtyvende November det forste af den lange Brev-

række, som Neumann et Aarstid senere lod trykke 1
. Fra Kiel

droge de over Eulin, Lybek og Altona til Hamborg, som de

efter nogle Dages Ophold forlode den femte December. Rei-

47 Ved Provst Fr. Dan. Mellerups Jordefærd (Kbhvn. 1847), S. 8.

i I. Neumann, Danskes Reisei ag ttagel ser, I. 35 fgg. Andet

Brev fra Hamborg den 4 Decbr. smsteds S. 46 fg.
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sens forste Maal var egentlig Gotlingen. De passerede Elben

den sjette December og kom over Luneborg til Brunsvig,

hvorfra de gjorde en liden Excursion til Helmstedt og horte

et Par Forelæsninger hos Hencke, til hvem de af Munter vare

anbefalede. Derefter gik Reisen fra Brunsvig over Wolfenbultel,

Seesen og Nordheim direcle til Gotlingen, som nu i meer end

tre Fjerdingaar blev deres faste Hjem. Derfra skrev Engels-

toft den nittende December sit tredie Brev til Neumann 9
, som

hjemme i Kjobenhavn var sysselsat med Bearbeidelsen af den

academiske Priisopgave i Theologien\

Gotlingen var dengang en Samlingsplads for Tydsklands

beromtesie Lærde. Der levede Planck, Eichhorn og Reuss,

Heyne, Schlozer og Galterer, Tychsen, Blumenbach og Lichten-

berg. Gotlingen var tillige Samlingspladsen for unge Studerende

af alle Nationer fra det nordlige og ostlige Europa. Dets Be-

rømthed lokkede fornemme Junkere med deres Hovmestre; dets

Billighed tillod ogsaa fattige Studenter at soge derhen. En-

gelstoft horte her vistnok fornemmelig historiske og philolo-

giske Forelæsninger, og sluttede sig især til Heyne og Reuss,

der aabnede ham den frieste Adgang til Goltingens beromte

Bibliolhek 4
; thi Historien var hans Hovedstudium, og Bibliothe-

kets Rigdomme vare ham nødvendige ved Omarbeidelsen af

hans Priiskrift om Qvindekjonnels Kaar i den nordiske Oldtid,

som han havde isinde at udgive. Men ved Siden deraf begyndte

han allerede slrax i Gottingen ligesom at efterhjælpe, hvad

Skolen og det propædeutiske Cursus ved Universitetet hidtil

havde ladet ham mangle i almindelig videnskabelig Dannelse:

saaledes horte han navnlig medicinske eller anatomiske Fore-

læsninger hos Osiander og botaniske hos Blumenbach 5
. I disse

Videnskaber blev han vistnok aldrig andet end Dilettant; men

2 Anf. St. S. 56 f'gg. — a Badens Jon in. VI. 8-9. — * For-

talen til Bogen om QvindekjAnoet> — '•> Mundtlig .Meddelelse.



_15_

han beholdt stedse stor Interesse for dem , og endnu i senere

Aar botaniserede han gjerne paa Fodvandringer.

Mod Vinterens Slutning foretoge Engelstoft og Thorlacius

en Excursion paa kort Tid til de mærkværdigste omliggende

Steder. De gik den ellevte Marts 1798 over Heiligenstedt,

Miihlhausen, Langenzalza og Erfurt til Weimar og Jena. I Wei-

mar traf de Herder, Goethe, Wieland, Botliger og Falck, af

hvilke den forstc overraskede dem ved nogen Kjendskab til det

danske Sprog, den anden derimod var vanskelig at faae i

Tale, da han for det meeste var ved Hoffet. Jena var Ho-

vedskolen for den critiske Philosophie efter Fichtes System, og

havde derhos andre beromte Lærere i Griesbach, Paulus, Ugen,

Schulz, Hufeland og flere'"'. Derfra droge de over Naumburg,

Weissenfels, Liitzen og Leipzig til Halle, hvor de lærte at

kjende Niemeyer, Nosselt, Wolf, Jacobs, Forster, Sprengel og

Andre 7
. I Foraaret 1798 vare de atter i Gottino-en.

Her stodle efterhaanden flere f.andsmænd til dem, saasom

Jac. Aall, Sverdrup og Hofman-Bang fra Leipzig og strax efter

P. E. Muller fra Jena, hvor han siden Nylaar havde hort Fichte

og Ugen 8
. Gottingen blev i den samme Sommer ogsaa besogt

af beromte fremmede Lærde, Faujas de St. Fond og Mathema-

tikeren van Marum. De unge Danske lode Fornoielser afvexle

med Arbeide: i Begyndelsen af Juli gjorde saaledes Engels-

toft med sine Landsmænd en Fodtour til Hameln og Pyrmont,

hvor han fandt Leilighed til at hilse paa Hertugen af Augusten-

borg, og efter Tilbagekomsten til Gottingen gav han sin Vel-

ynder Abraham Kali en vidtloftigere Beretning om denne Udflugt.

Engelstoft s Breve havde allerede i denne Periode den samme

stilistiske Courtoisie, som stedse udmærkede dem. „Al jeg i

c Neumanns Dan. Reisc-Iagltagelser I. 72 fg. fjerde Brev , fra

Jena den 14 .Marts 1798. — 7 An f. S t. S. 262—84, tvende Breve (det femte

og sjette) til Neumann, fra Leipzig og Halle. — 8 Mullers Au to b i og ra-

p h i <• MS.
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saa lang Tid — saaledcs begyndte han den sextende Juli Brevet

til Kali — ikke har givet mig den Frihed at skrive Dem til,

ville De ikke tillægge nogen Ligegyldighed eller Skjodesloshed:

jeg veed Intet i Kjobenhavn, som jeg uophorlig erindrer med

mere Varme end Dem og Deres elskværdige Familie, og jeg

kjender ingen behageligere Forretning end at kunne bevidne

Dem disse Folelser saa ofte som muligt" 9
.

I den samme elegante Stiil tilendebragte Engelstoft i

denne Sommer den danske Omarbeidelse af sin Afhandling om

Qvindekjonnet, undertegnede Fortalen den tredivte September

og sendte sit Manuskript til Kjobenhavn for at trykkes. En

antiquarisk Undersogelse i saadan Form havde man neppe for seet,

og Neumann, der udentvivl besorgede Correcturen, foreslog

at udgive Bogen som — Nytaarsgave for Damer 10
. Denne Idee

blev ikke fulgt; derimod havde Engelstoft, maaskee under

Besoget i Pyrmont, erholdt Tilladelse til at maalte dedicere sin

Bog til Louise Augusta. Den udkom ved Begyndelsen af Aaret

1799, prydet med hendes Navn, og blev modtaget med almin-

deligt Bifald.

2. Kort efter Fuldendelsen af dette Arbeide gjorde En-

gelstoft og Thorlacius sig færdige til at forlade Gottingen.

De havde tidligere havt den Tanke at skilles ad; den forste

vilde til Paris, den anden til Italien. Men da de franske Trop-

per dengang holdt Rom besat og truede Neapel, forandrede

9 Det utrykte Brev tilhOrer Registrator Kali Rasmussen. — 10 Thor*
acii Dagbog ved den 13 Novbr. 1798 MS. Dette Haandskrift gaaer fra 11

Octbr. 1798 til 15 Febr. 1799. Fra den Tid af blive Thorlacii Regnskabs-
boger en vigtig Kilde. De gaae fra d. 24 Octbr. 1798 til 30 Juni 1800 og

ere i Begyndelsen alene Rcgnskabsboger; men fra den Tid af, da Dagbogen

ophorer, indeholde de mange korte Notitser. Begge disse Haandskrifter lige-

som en Deel af de Breve, der ere eller ville blive benyttede, har jeg Fir. Skule

Thorlacius i Justitsministeriets Avchiv at takke for Benyttelsen af. Fra samme
Haand ere ogsaa alle de nedenfor anforte Breve til Thorlacius.
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Thorlacius sit Forsæt og fulgte Engelstoft 11
. Hofman-Bang

var allerede i August draget til Paris, hvorimod Muller og Aall

endnu nogen Tid bleve tilbage i Goltingen.

Denne Reise til Paris blev af Engelstoft og Thorlacius

benyttet som en passende Leilighed til at gjore sig bekjendte

med Nederlandenes og Belgiens videnskabelige Stiftelser. Den

ellevte October 1798 tiltraadte de Reisen, ledsagede til Drans-

feld af Sverdrup 12
, og naaede samme Dag eller Aften over

Munden til Cassel, hvor de opholdt sig et Par Dage 13 og af

den derværende franske Gesandt eller Commissair Simon erholdt

hver sit paa to Maanedcr gjældende Pas til Paris. Derpaa droge

de over Lichtenau, Paderborn, Warendorf, Miinster og Arn-

heim til Utrecht, hvor de standsede en kort Tid for at betragte

et Universitet, der endnu ganske havde beholdt den gamle Form.

Tildeels paa de saakaldte Trekschuiter tilbagelagde de den

smukke Vei mellem Utrecht og Amsterdam, hvorfra Engels-

toft den fireogtyvende og niogtyvende October alter gav Jacob

Neumann i Kjobenhavn et Capitel af sin Reisebeskrivelse 14
.

Omtrent en Uge dvælede de i Hollands Hovedstad, og gik der-

paa over Haarlem til Leyden. De besogleUniversitetsbibliothe-

ket. „Jeg eftersaae — skrev Engelstoft samme Dag, den

forste November, til Neumann — et Par til vort Fædrelands

Historie henhorende Manuskripter. Det ene havde den Titel:

Theodori Jonæ scriptum de herbis Islandicis latine, cui deinde

aliquid anneclitur anglice, og det bestaaer af to Breve, skrevne

1651 og 1656 fra Hitardal, hvor Forfatteren var Præst. En

engelsk Doctor Thomas, Gud veed hvilken, havde udbedet sig

adskillige Efterretninger til Islands Naturhistorie og opgivet

il Thorlacii Autobiogr. MS. — 12 Thorlacii ovennævnte
Dagbog MS. Her omtales ogsaa en Bang, der „red foran" og fulgte dem
til Cassel, hvor de toge Afsked med ham. Jeg er i Tvivl om, hvem det har

været. Jfr. nedenfor S. 27, Note 58. — 13 Neumann, Danskes Reise-
'agttagelser 11.83 fg. syvende Brev, fra Cassel den 13 Octbr. — H Anf.
St. II. 92 fg. , det ottende og niende Brev.

2



18

Thord Johnsen en Deel Sporgsmaal desangaaende." Det andet

Haandskrift var et latinsk Digt af Tycho Brahe under Titel,

Elegia ad Daniam, skrevet den tyvende October 1597 i Wandes-

borg, og foræret til Henrik Rantzau, hos hvem K. Christian den

Fjerde kom til at læse det 15
. Dagen efter, den anden November,

forlode de Leyden og besogte paa Reisen mod Syd de hollandske

Stæder Haag, Delft og Rotterdam, uden at de, som det synes,

folie sig særdeles indtagne af, hvad de der havde Leilighed

til at tage i Oiesyn.

Fra Rotterdam begave de sig den sjette November paa

Veien til Belgien, og naaede samme Dag over Ysselmonde til

Antwerpen omtrent ved Midnatstid. De fremskyndede nu deres

Reise. Allerede den næste Dag ilede de over Mecheln til

Briissel, hvor de den ottende November stege i en Diligence

for at gaae directe til Paris. Veien forte over Mons, Valen-

ciennes og Cambray, og Loverdag Aften den tiende November

1798 ankom de til Paris 13
. Hele Opholdet i Nederlandene og

Belgien, eller Reisen gjennem disse Lande, varede altsaa neppe

en fuld Maaned.

3. I Paris toge Engels toft og Thorlacius Bolig i Petit

Hotel d'Espagne, rue de la loi, fordum Richelieu, no. 895, og

traf strax Hofman-Bang, der boede i samme Huus. Muller, der

ligesom Erik Hammeleff, var opholdt hele fire Uger iSlrasburg,

fordi Passet skulde paategnes i Paris og derfra remitteres dem,

ankom den ellevte November og flyttede sammen med dem paa

deres Værelser". Jens Wilken Hornemann og Jens Rallike

15 Udforligere derom i det tiende Brev til Neumann, II. 134— 37.

Thorlacii Dagbog .MS. ad 1 Novbr. 1798 omtaler det samme. — 16 Neu-
mann 11, 138— 151, det cllevle og sidste Brev i denne Række, indeholder Rei-

sen gjennem Belgien og ender netop her. — 17 .Mullers Autobiogra-
phie MS. Værten i Hotellet, Beaucage, ovei lod dem et storre og et min-

dre Værelse, samt lo Pulterkamre for tre Louisdors maanedlig, ifolge Thorl.

Dagb. .MS af Ilte Novbr. Et Brev Ira Engelstoft til'lhorlac. af 21 Juni 1799
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kom strax efter til Paris; ogsaa C. F. Berner var der 18
. Alle

disse unge Danske og Normænd vare Datidens nordiske „Pa-

riser-Klerker", eller udgjorde ligesom det nordiske Academie i

Paris og holdt sig meget sammen.

Men ved Siden af deres Kreds bestode ogsaa andre. Forst

den danske Legation under Ministeren Geheimeraad Dreyer, og

alt hvad meer eller mindre horte eller onskede at hore til den

diplomatiske Verden, saasom Generalconsul Clasen, Chef for det

danske Handelscommissariat i Paris, og den unge Andr. Dede-

kam Gyldenpalm 19
, Secretair ved samme; Jo. D. T. Manthey,

der i forrige Aar udnævntes til Secretair ved Legationen, Nic

Chr. Nissen, der paa Reisen til sit Consulat i Tripolis længe

opholdt sig i Paris, og den ovennævnte Erik Hammeleff, Fuld-

mægtig under den africanskc Consulatdirection 90
. En anden

mindre Kreds dannede sig nærmest om Bugge, der var kommen

til Paris i Anledning af Forhandlingerne om Maal og Vægt,

og havde som Medreisende Hartvig! Duncan. Til Bugge sluttede

sig vel for en Deel den bekjendte Urban Jurgensen og den

dygtige Normand Capitain Hans Bustad, der var en anseet Ma-

themaliker, ligesom og Hammeleff synes at have havt nærmere

Forbindelse med Duncan 21
. En tredie Classe dannedes af dem,

som uden bestemt Formaal eller Anledning besogte Paris, Hoved-

stædernes Dronning: Friboe med Familie, Baggesen, Ingversen

o. m. fl.
22

. Alle disse Kredse berorte hyppigt hinanden og

fra Toulouse viser, at de boede i tredie Stokværk, og der angives den maa-
nedlige Betaling til 60 Francs. — 18 Tliorlacii Dagbog MS. er min Hoved-
kilde, ogsaa i det Folgende. Gen. biogr. Archiv, S. 320. — 19 Bernt
Moe, Tidsskr. f. d. norske Personalhis t. I. 80— 81. — 20 Gylden-

palms Brev af 18 April 1799 til Pram, i Ost 's Minerva I. 74—75; Mate-
ri a I i c r col. 810 fgg. — 21 Bugges Reise til Paris, S. 43, 604. Han
kom dertil d. 18 August 1798, og reiste derfra midt i Febr. 1799. Thorlacii
Dagbog MS. Ost, Hæders minde over Hans Rustad, S. 7. —
ta lir. Wedcgc, Capt. Baaslef, Kjobmændcne Lund, Switzer, Holmbo, Bjorne-

rud, Hr. Winklcr o. fl. nævnes dccls bos Thorlacius, deels i Bugges Reise,

S. 603.

2*
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havde fælleds Sammenholdspuncter, især hos Dreyer og Clasen.

De vare samlede i Paris i stormfulde Dage og kunde vel have

Trang til gjensidigt Raad og Understottelse. Bonaparte var

dengang i Ægypten; uheldige Krige og en svag Regjering lode

ahne store Omvæltninger 23
.

I nitten Maaneder havde Engels toft og Thorlacius i Paris

deres faste Hjem. De inddeelte og anvendte dette Tidsrum

paa den meest passende Maade. De vare komne dertil for at

udvide deres lærde Kundskaber og derhos erhverve sig en mere

alsidig Dannelse, og dette Formaal var i den forste Periode

Gjenstanden for deres ivrigste Stræben; siden oplivede og

styrkede de sig ved Reiser i forskjellige af Frankrigs Egne, og

derfra vendte de atter tilbage til Paris for at fuldende de

begyndte alvorligere Studire

Omtrent det forste Halvaar var saagodtsom udelukkende

en Læretid i strengere Forstand. De havde Anbefalingsbreve til

Millin, Langles, Bitaube, Gregoire, Dulheil; hos disse saavelsom

hos Sylvestre de Sacy, St. Croix, Villoison, Rochette, Visconti

o. A. fandt de den liberaleste Modtagelse og Veiledning. De

benyttede daglig de store Bibliotheker, især Nationalbiblioteket,

Manuskriptsamlingerne og de beromte Museer for Kunst og

Oldsager 24
. Muller, som kun vilde opholde sig nogle Maaneder

i Frankrig, beskjeftigede sig alene med fransk og engelsk

Sprog samt Kantisk Philosophie, og reiste allerede i Foraaret

1799 til Genf 25
. Thorlacius horte flere Cursus, navnlig hos Mil-

lin, confererede og afskrev vigtige Codices, fornemmelig til

Aristoteles, Photius og Lycophron, og gjennemgik Mynt- og

Gemme-Kabinettet. Engelstoft rettede sin Opmærksomhed

paa de historiske Haandskrifter, især forsaavidt der i franske

Manuskript-Samlinger kunde findes Bidrag til Nordens Historie.

23 GyldenpalmsBrevafl7Juni 1799, S. 76. — 24 Thorlacii Dag-
bog har meget detaillerede Efterretninger derom. Jvfr. Bugges Reise,
S. 183. — 25 Mullers Au tobiographie MS.
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Med levende Interesse horte han af Gregoire, at en vis Tou-

min havde en Samling af fyrgetyve Volumina til Normandiets Hi-

storie 26
. Med ikke mindre Interesse kunde han med Dutheil,

dengang Conservator ved Nalionalbibliolhekets Manuskriptsam-

ling og Medlem af Nationalinstitutet, afhandle det Punct af Fæ-

drenelandets Historie, som denne for faa Aar siden ved Udgi-

velsen af Innocens den Tredies hidtil savnede Boger og ved

en særlig Undersogelse havde givet nyt Lys, nemlig Dronning

Ingeborgs og K. Philip Augusts Skilsmissesag, og han fattede

derved selv Planen til en ny critisk Behandling af dette Emne 27
.

Fra Hjemmet af modtoge de Anviisninger og Opmuntring, idet—

mindste fra Abraham Kali, Moldenhawer og Miinter 28
.

Ved Siden af disse Fagstudier sorgede især En gels toft

ogsaa for sin almindelige Dannelse i betydeligt Omfang. Han

og Thorlacius horte i Paris ligesom i Gottingen Foredrag over

Naturvidenskaberne, navnlig over Physik, Chemie, Physiologie

og Anatomie 29
; begge lode sig, formodentlig nærmest med

Hensyn til deres Studier i Antiquitets-Museeme, undervise i

Tegning 30
,
Engelstoft, der altid satte megen Priis paa en god

og reen Haandskrift, rimeligviis ogsaa i Skrivning. Men En-
gelstoft gik endnu videre. Ligesom han i det Hele havde

mere Sands for selskabelig Dannelse og udvortes Anstand end

Thorlacius, saaledes benyttede han ogsaa Opholdet i Paris til

at lade sig lære at fægte hos en fransk Fægtemester 81
, at svomme

paa et Badehuus i Seinen og at ride 32
; og han bragte det der-

26 Ifolge Thorlacii Dagbog var det den 14 Febr. 1799, at Gregoire
fortalte Engelstoft dette. — 27 Engelstoft, Phil. August, S. 15— 16.

35—36. — 28 Thorlacius fik d. 17 Decbr. 1798 Brev fra Moldenhawer,
at han skulde soge et Aars Forlængelse. Et Brev fra Munter til Thorla-
cius og Engelstoft i Fælledskab af 23Marts 1799 haves endnu. Om Kali neden-
for. — 29 Thorlacii Dagbog MS. i Decbr. 1798 og Januar 1799. —
30 Anf. St. i Slutn. af Novbr. 1798. De betalle 40 Sous for Timen. -
31 Thorlacii Dagbog ad 8Febr.l799. Jeg skulde næsten troe, at Engels-
lofl ogsaa har ladet sig lære at dandse. Jvfr. Gyldenpalms Breve hos
Ost I. 75. — 32 Private Meddelelser.
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til, at han endnu i senere Aar kunde sidde ret godt tilhest

og næsten til Oldingealderen var en god Svommer. Ogsaa

Musik dyrkede han og spillede i sine yngre Aar lidt paa

Violin.

4. Ligesom en ny Periode i Pariserlivet begyndte med

Foraaret 1799 og varede i omtrent syv Maaneder. Man kunde

kalde den Reise-Perioden. Da oplostes for nogen Tid det

lærde danske Samfund i Paris. Bugge reiste hjem i Februar,

og Muller begav sig i Mai paaVeien til Genf33
. Engels toft

fulgte i Foraaret Hofman-Bang og Hornemann paa deres bo-

taniske Excursion til Pyrenæerne; Thorlacius gjorde derpaa i

Sommeren en Tour mod Nordost, og En gels toft aflagde

endelig i Hosten et Besog i Normandiet.

Reisen til Pyrenæerne, som En gels toft regnede til sine

storste Behageligheder 34
, tiltraadtes med hine to Venner den

forsle April 1799. De droge over Orleans, Rochelle og Roche-

fort til Bordeaux, hvor de ankom den enogtyvende April, op-

holdt sig en Maanedslid, og fandt en meget venlig Opmærk-

somhed hos den derværende danske Consul Isaak von Hemert,

der paa Clasens Regning gjorde Engelstoft de fornodne Pen-

geforskud 35
. De stiftede her ogsaa Bekjendtskab med enkelte

franske Lærde, navnlig med Bergeron, som den tiende Mai i

Videnskabernes Selskab læste en Afhandling om Medoc og Jaanle

Engelstoft sit Manuskript 36
. Den fireogtyvende Floreal forlode

33 Ifolge Th orl acii Dagbog gav Bugge sit Afskedsgilde den 3 Febr.,

og ifolge hans R egnska bsbog afreiste .Muller den 24 Mai. — 34 Det siger

lian selv oftere i sine lireve til Thorlacius, f. Ex. l?rev fra Toulouse af

10 Prairial: Det er vist , al ingen Fornoielse han lignes ved den nærværende

Reise, og jeg bliver ordentlig hver Dag mere og mere vred paa Dig, fordi Du ei

fulgte med. — 35 Brev ti 1 Tb o ri. MS. af 7, 18 og 2-1 Floreal. Det sidste

viser, at von Hemert havde forstrakt ham 960 Livr. — 36 Neumann,
Danskes Rciseiagttagelscr II. 282 — 294. Engelstoft s Breve til

Thor!, af 13 Prairial og 3 Messidor vise, at ban havde virksomme Anbefalings-

breve med fra Gregoire.
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de Bordeaux nr for at gaae til Toulouse; men de havde kun

tilbagelagt nogle Mile af denne Vei, da de maatte beslaae et

Eventyr, der kunde have givet En gels toft Leilighed til at

vise, hvorvidt han havde bragt det i Fægtekunsten. I den lille

By Langon traf de sammen med en fransk Kjobmand fra Lyon,

der var yderst opbragt paa Frihedsmændene i sit Fædreneland,

og da En gelstof t og Hofman ikke nok billigede hans Yllrin-

ger, udfordrede han dem; kun fordi de vare Fremmede, sagde

han, kunde de undgaae at give ham Satisfaclion. De slap da

saaledes lykkelig fra den hidsige Franskmand og kom over

Agen til Toulouse, hvor de standsede en Ugeslid. Her skiltes

Hofman-Bang fra Triumviratet for at besoge et Jernværk i Nær-

heden; men Engelstoft og Hornemann droge over Tarbes til

Bagnéres de Luchon, hvor de gjenforenedes med Hofman.

Engelstoft var paa denne Reise fuld af Munterhed og godt

Mod. Muller havde meldt ham, at der i hans forste Brev i Neu-

manns Journal var Noget, som havde stodt de Store i Kjoben-

havn. Fra Tarbes skrev han til Thorlacius 38
, at han aldeles

ikke kunde begribe, hvori det bestod. „Hvad det dogeliers —
tilfoiede han — er for elendige Veie, vi Lærde maa gaae for

at bane os Vei til en saakaldet Lykke, der oftest i Grunden

kun er et Phantom; hvis vi faldt paa at ville skrive Satire,

saa burde vi vælge os selv til den forste Gjenstand." Han

slultede Brevet saaledes: „Jeg befinder mig fuldkommen vel,

og jeg er slet ikke saa meget au désespoir over den Ulykke,

mine Breve skulle have havt, at mishage nogle Store, Gud veed

hvilke, at Du jo ufeilbarlig vil modtage Din Ven i en ligesaa

munter Sjelstilstand, som Du pleier at see ham." 1 Bagnéres

bleve de et Par Uger og modtoge der Underretning om, at de

vare valgte til Medlemmer af Videnskabernes Selskab i Bor-

37 Brev af denne Dalo siger udtrykkelig: I delle Oieblik reise vi. De
forekommer mig ikke ganske at stemme med andre mig gjorte Meddelelser. —
88 Brev af 13 Prairial.
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deaux 89
; men den sextende Juni tog En gels toft Afsked fra

sine Reisefæller, der tænkte paa at gaae til Spanien 40
, og

begyndte sin Hjemreise tilParis 41
. Denne forte ham over Tou-

louse og Bordeaux, hvor han vilde personlig takke for sin Op-

tagelse i Selskabet. Fra Toulouse skrev han den eenogty-

vende Juni til Thorlacius: „Belav Jer paa al modtage en sol-

brændt og snart sansculottisk Landsmand i Eders gamle Kreds".

Den tredie Juli stod han i denne Kreds 43
.

Under hele denne Reise havde Thorlacius levet rolig i Pa-

ris, hver Dag sysselsat med Studier i Myntkabinettet og Manu-

skriptsamlingerne. Hans Venner raadede ham meget til at

bevæge sig 43
, især da han led af Underlivs-Besværligheder;

thi de holdt alle ret meget af den kjære gode „Thorlak", som

Muller og Engels toft altid kaldte ham. Den sidste gav ham

derhos stadig Efterretning om sin Reise og, da ligeledes Muller

var i Færd med at forlade ham, fornuftige Raad i pracliske An-

liggender, navnlig at soge det Rohde tillagte Stipendium, hvis

denne ikke benyttede det 44
. Engelstofts Breve vare alle

meget muntre. „Giv Muller, saaledes slutter et af dem fra

Bordeaux, mange Haandlryk fra mig, — og rod ikke formegct

Manuskripter: det skal ikke være godt for Maven. Vale. Evig

Din Engelstoft" 45
. Fra Toulouse skrev han kort efter: „linens

39 Brev til Thorl. fra Toulouse af 3 Messidor. — 40 Brev til Thorl.

fra Toulouse af 7 Prairial. — 41 Kilden til denne Beretning om Engelstofts

Pyrenæer-Reise er ogsaa en velvillig Meddelelse fra Hr. Proprietair Hof-
man-Bang, skjondt Engelstofts Breve give mange Bidrag dertil. Han holdt

ogsaa en Reise-Joumal; i et Brev til Thorlacius af 19 Floreal hedder det:

Vi bolanisere, see Kunstens og Naturens Prodticlcr og skrive Journal. Men
Journalen existerer ikke. — 42 Engelstoft havde paa denne Reise mange
Bogkjobs-Commissioncr for Moldenhawer. Fra Toulouse sendlc han den 26

Mai en Deel Boger til denne, og sex Mynter lil Munter, blandt hvilke en gam-
mel-giæsk, hvorpaa kunde læses: ri6P ION. — 43 Meget stærkt især i et

Brev fra Engels toft, dat. Tarbes den 13 Prairial. — 44 Brev til Thorl.

af 7 og 19 Floreal omtale dette. Det maa vel være Ulrich Andr. Rohde,

Fort til Bogen de sapientia gnomica. — 45 Engelstofts Brev af 24

Floreal.
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jeg reiser saaledes omkring, bliver Du saa lærd i Mynter og

Lycophroner, at Du vel ikke snakker andet end bare Græsk

til mig, naar jeg kommer tilbage. Saa skal jeg til Straf

ramse op alle de Planter, H. H. have lært mig atkjende, liger-

viis som Degnen i Erasmus Montanus slog fra sig med Nomen,

Pronomen" o. s. v.
4 '3

. Da Engelstoft fra Tarbes af havde det

stolte Syn af Pyrenæerne for sine Oine, udtrykte han sig saa-

ledes: „Jeg er opfyldt med grands pressentiments over de

Undere, som mit Oie skal usurpere! — Den, som har mange

Sprog i sin Magt, som f. Ex. jeg, lager sine Ord efter Behag

af det ene eller det andet, ligesom af en stor Garderobe" 41
.

Da nu den muntre „solbrændte og sansculottiske Landsmand*'

var kommen til Paris, virkede han vel endmere paa Thorla-

cius, og Folgen blev, at denne endelig ogsaa bestemte sig

til en Reise. Den eenogtyvende August 1799 tog han Afsked

med Engelstoft for at drage gjennem Frankrigs nordostlige

Provindser i Selskab med Gregoire.. og i over to Maaneder

reiste han omkring i Lothringen, Franche-Comté og Elsas 48
.

Engelstoft blev ikke længe ene tilbage i Paris. Midt

i September kom nemlig Hofman-Bang og Hornemann hjem

fra Pyrenæerne, og allerede den sexogtyvende September var

Engelstoft igjen paa en ny Fart med Hofman-Bang. Maalet

var den Deel af Frankrig, der har saa mange tiltrækkende Min-

der for Danske, — Normannernes gamle Colonie. I Rouen op-

holdt de sig nogen Tid; der blev Engelstoft formodentlig

Medlem af Societé d'emulation 49
; der gjorde begge Bekjendt-

skiib med Noel de la Mouriniére, som havde udgivet en Be-

46 Brev til Thor], fra Toulouse af 7 Prairial. — 47 Bie v til Thorl.

fra Tarbes af 13 Prairial. — 48 31an har en trykt Beretning af Thorlacius

om denne Keisc: Efterret n. om Underviisni ugens, Lite ratu rens

og Rcligionsvæsenets Tilstand i Frankrig udenfor Paris. Kbhvn.

1801. Uleri om Beiscn selv giver hans Kegnskabsbog HIS. meget bedre

Oplysninger i chronologisk Henseende. Den hele Reise kostede ham 172 Rdlr.

— 40 Titelbladet paa Bogen om Phil. August.
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skrivelse over Nedre-Seine-Deparlement, arbeidede paa et Værk

over Fiskerierne, forstod noge! Islandsk og interesserede sig

for de nordiske Sprog. Reisen i Normandiet paa en Tid, da

Træfrugten indsamledes, var i hoieste Maade behagelig, og En-

gelstoft holdt en meget lærerig Journal, som d^g desværre

er tabt 50
.

5. I Efteraaret 1799 samledes Engels toft og Thorlacius

atter i Paris. Sidstnævnte kom den sjette November tilbage fra

sin Reise med Gregoire 51
.^ De forefandt Breve fra Danmark,

som just ikke bragte gode Tidender. Jacob Thomsen gav Efter-

retninger om den nye Trykke-Lov i de stærkeste Udtryk 52
:

„Hertugen, hed det, skal være Skyld i det Hele; han ligger

hele Sommeren paa det skjonne Als og har allsaa Tid til

at udruge skjændige Forordninger og correspondere med sin

Ven Platner herom. Han skal da ved Brandts Afgang om

fjorten Dage være Storcantsler af Titel og forestaae Cancelliel".

Muller skrev blandt andet 53
: „Du sporger mig, kjære Engels-

toft, om Nogen skjælder Dig for Democrat. Jeg maa da sige

Dig, at Munter sagde mig forleden, han frygtede, at Hertugen

havde fattet nogen Mistanke til Dine Principer. Hvem der har

sat sligt i ham, eller om hans egen Viisdom troer at have

lugtet det af Dine Breve, veed jeg ei" 54
. Tanke-Censuren var

saaledes ogsaa kommen og havde sine Helte! Under disse

Omstændigheder tænkte Engels toft og Thorlacius paa at for-

lade Frankrig. En tidligere projecteret Schweizer-Reise blev

50 Alt efter godhedsfuld Meddelelse af Ur. Proprietair Hofman -

B a n g. Jeg har slet ingen andie Beretninger om den normanniske Reise. —
ol Thorlac i i Regnskabs b. — 52 Brev til Thorl. og Eng. dat.

Bjdbenhavn den 28 og 30 Scptbr. 1799. Heri omtales ogsaa H. C. Ørsteds

Doctoidisputats og Meninger om den af Westcrbo og Spleth. — 53 Dette

Brev har, som sædvanligt i Mullers Breve, ingen Dalum; men maa være

fra denne Tid omtrent. — bi Thorlacii Regnskabsbog har ved den 8

Januar 180U disse Ord: Heiberg exilerel.
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der intet af55 , og da Tilstanden i Italien saa at sige spærrede

Adgangen dertil, havde de Lyst til at besogc England. Muller

var lykkelig kommen over Kanalen, og var fra de briltiske Oer

i September vendt hjem til Kjobenhavn 50
. Hofman-Bang havde

villet forsoge det samme: i Oclober begav han sig med Dili-

gencen fra Paris til Caiais; men da han paa Veien yttrede

sig med Deeltagelse over Bonapartes Ankomst til Frejus, blev

han af en engelsk Spion angivet for at være Jacobiner, og det

blev ham forbudt at komme i Land i Dover 57
. Han vendte alt—

saa tilbage til Paris, hvor han nu den folgende Yinter i nogen

Tid blev noie iagttaget af det franske Polilie, fordi han —
havde gjort en Reise til England 38

.

Disse Erfaringer bestemte En gels toft og Thorlacius til

at opgive ogsaa den engelske Reise og blive i Paris. I denne

tredie og sidste Periode af omtrent syv Maaneder boede de

atter sammen, og fortsatte i Vinteren 1799— 1800 deres Studier,

som det synes, paa en selvstændige^ Maade. Efter endte Læ-

reaar levede de som unge Videnskabsmænd, Engelstoft som

Medlem af lo franske Academier, i Frankrigs Hovedstad 59
. Han

folte sig mere og mere hjemme i Paris; han havde aldeles til-

55 Brev fra Eng. ti] Tliorl. dat. Toulouse 3 Messidor siger: Jeg er

bange, at der bliver intet af vor s chweizerske Reise; det seer ikke ud dertil.

Dette er alle de Antydninger, jeg derom har fundet. — 56 Brev fra Mul-

ler til Thorl. dat. London den 2 Juli. — 57 Hans Medrejsende, Urban Jur-

gensen. slap derimod ind. — 58 Ogsaa hjemme gjorde denne Begivenhed Op-
sigt og foranledigede en moersom Fejltagelse. P. E. Muller fortæller Thor-

lacius (i et udateret Brev fra Slutn. af 1799), at Niels Bang, der var meget

langt Ira Dcmocratismus, havde s6gt en Auscultant-Plnds i Rentekammeret

og fanct Afslag for sine „jacobinske Principer, der havde foranlediget hans

Bortviisning fra England", lian beviiste aldrig at have været i Fiankrig, og —
at han blev forvcxlet med Niels Hofman-Bang! — der nu blev noteret som

Jacobiner. Denne Niels Bang, senere Eier af Sparresholm i Sjælland, kunde

mnligen være den ovenfor Side 17, Note 12 omtalte. — 59 Brev fra M ii il-

ter til Engelstoft og Thorlacius, dat. 16 Novbr. 1799, omtaler dette Liv i

„Videnskabernes Skjod", anviser dem lærde Arbejder og giver Bogkjobs-

Commissioner.



28

egnet sig Sproget Cskjondt han aldrig vandt den rette Accent)

og talte det med Færdighed; han havde tilegnet sig den franske

Livlighed, Munterhed og Bevægelighed; han blev savnet, naar

han i nogen Tid ikke indfandt sig paa de vante Steder, og

selv Værtinden i den Restauration i Palais Royal, hvor han

pleiede at spise, glemte ikke at sporge om „le petit blond",

naar hun ikke saae ham. Han levede sig ind i Pariserlivet, vandt

Interesse for de offentlige Begivenheder, og blev Oienvidne til

den mærkeligste af dem. Han var tilstede i St. Cloud den

attende Brumaire 1799, da Bonaparte traadte ind i de Femhun-

dredes Forsamling, og han blev berort af Generalens Kaarde

eller Kjole, da denne forbiltret gik ud til sine Soldater; han

horle fra Forsamlings-Salen Bonapartes Tale til disse Soldater,

og han maatte springe ud af Vinduet, da Grenadererne mar-

cherede ind for at udjage Folkerepræsentanterne med Bajonet-

ten f'°. Snart blev Frankrig forvandlet til en Leir for de to

Hære, med hvilke Forsleconsulen vilde erobre den Fred, som

Fyrsterne nægtede Republiken.

Alt delte foregik under Engelstofts Oine, og Begiven-

hedernes Storhed kunde vel holde ham skadeslos for den op-

givne italienske, schweitzerske og engelske Reise. Han tænkte

endog paa at blive i Paris, naar Thorlacius i Foraaret skulde

reise hjem 01
. Men da hans Skrift om Dronning Ingeborgs

Skilsmissesag imidlertid var bragt saa vidt, at der ikke kunde

være mere at soge i de franske Bibliotheker, da han ved et

Besog i Corbeil havde beseet den ulykkelige Dronnings Kirke

og slaaet paa den Jord, der modtog hendes Stov 63
, da Stipen-

60 Oftere hort Fortælling af Engelstoftselv. I Thorlacii Regnskabs-
bog ere disse Dages Begivenheder kort antydede, og Nogle have meent, at

ogsaa han havde været Oienvidne dertil. — 61 Et (udateret) Brev fra Mul-

ler til Thorlacius af denne Tid siger: Jeg har mange Sporgsmaal at gjore En-

gehtofl. Forst om hans lileraire Arbeider , dernæst hvorfor han et vil

gaae hjem med Dig. — 62 Eng els t. Pli il. Au g. S. 280. Denne Tour til

Corbeil foretog Engelstoft i Foraaret 1800, altsaa kort for sin Afreisc. Han
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dierne og Understøttelsen fra Danmark snart vare udlobne, og

da hans ovrige Venner allerede vare borte 63 og længtes efter

ham, som han efter dem: saa blev denne Tanke opgivet. P. E.

Muller især saae Gjenforeningen med Længsel imodc. „Hvor

glæder jeg mig, skrev han, til at see Dig igjen til Foraaret,

gode Thorlak! Ogsaa Eng els toft folger med, haaber jeg.

Han og Du ere mine egentlige akademiske Venner. Delte Baand

vorder stærkere, jo længere det varer, og vor Bane, haaber

jeg, vil stedse fore os ved hinandens Side. Som Mænd, Fædre,

Oldinge skulle vi da, hvis Skjæbnen vil, fortsætte vor Omgang

og forsode mangen Time for hinanden" 64
.

Det blev da besluttet, at Engelstoft og Thorlacius vilde

vende hjem, som de vare dragne ud, i hinandens Selskab.

Munter og Kali ilede med at give dem deres sidste literaire

Commissioner. Den forste skrev i denne Anledning selv og

lod Muller skrive for sig i April og Mai: han skulde have Efter-

retninger og Tegninger til en Afhandling, som han nylig havde

læst i Videnskabernes Selskab, Materialier til sin Historie af

Tempelherrernes Proces, o. desl. 65
. Kali forlangte endnu senere

fra Engelstoft Oplysninger om Haandskrifterne af den bekjendte

Roman, Robert le Diable, og den sjette Juni 1800 meddeelte

Engelstoft disse i et Brev af hans sædvanlige Elegance, —
det sidste fra Paris 66

.

Et Par Dage senere forlode Engelstoft og Thorlacius

Frankrigs Hovedstad, og den tiende Juni passerede de gjennem

St. Menehould. Derfra gik Veien over Verdun, Metz og Worms

til Maynz, hvor de indtraf paa Marengo-Dagen, den fjortende

vilde lægge den sidste Haand paa sit Skrift under det friske Indtryk af at have
seet Noget med egne Oine. — 63 Thorlacii Regnskabsbog ad 9 Marts:

Hornemann og Rallike reise imorgen Kl. 4. S am mest. ad 19 Marts: Skrevet

til Riisbrigh med Hofman. — 61 Breve t er uden Datum, men maa være fra

Begyndelsen af Aarct 1800. — 65 Alun ters eget Brev er af 5 April 1800.

P. E. Mullers er af 10 Mai s. A. — 66 Et temmelig udførligt Brev, som nu
tilhorer Registrator Kali Rasmussen. Jeg nævner det igjen nedenfor.
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Juni. De ilede fremdeles gjennem Frankfurt, Cassel og Mun-

den til det kjære Gottingen, der nogle Dage fængslede dem;

derpaa over Halberstadt, Magdeburg, Brandenburg og Potsdam

til Berlin. Den otteogtyvende Juni droge de ind i denne Stad,

hvorfra de efter et kort Ophold vendte hjem til Fædrenelandet 67
.

III.

Denne Livsperiode var sluttet. Nu fulgte den mindre

poetiske, hvori den unge Mand maa soge sig en Virkekreds,

der ikke alene tiltaler ham, men ogsaa giver ham Opholdet.

Men endnu medens Engelstoft og hans Venner vare i Udlan-

det, havde formaaende Velyndere hjemme i denne Henseende

tænkt paa ham og paa dem.

Moldenhawer havde fremfor Nogen været virksom i sine

Bestræbelser. Han havde allerede i Slutningen af Aaret 1799

det Haab, at faae Muller ansat som Adjunct i det theologiske

Facilitet og at skaffe saavel denne som Engelstoft og Thorla-

cius Pladser i et af ham projecteret Professor-Seminarium 1
. En

saadan Stiftelse skulde nemlig efter hans Plan knyttes til Com-

munitetet ved Reform af Decanaterne : istedenfor de tolv Decani

skulde der kun være sex, og alle Vicedecanater skulde ophore,

hvorimod de sex nye Decani skulde være forpligtede til at holde

Forelæsninger og derfor nyde en Gage af to hundrede Rigsda-

ler aarligt 2
;
paa denne Maade skulde unge Mænd af Lærdom og

Talent danne sig for det academiske Catheder, og navnlig skulde

67 Thorlacii Regnskabsb. viser, hvilken Dag de vare paa hvert

Sted.

1 Brev fra Muller til Th orla c. uden Datutn, men ganske vist fra

Slutningen af 1799. — 2 Brev fra Muller tilThorlac, udateret, men

fra Slutn. af 1799 eller Be?. af 1800, indeholder denne Beskrivelse af Molden-

hawers Plan, der dengang ansaaes for aldeles sikker. Muller kalder Stiftelsen

„en Planteskole for academiske Docenter 11
.
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Engelstoft ansættes i Historien, Thorlacius i Philologien og

Muller i Theologien. Men denne hele Plan, der syntes Udforei-

sen nær, var bleven liggende hos Universitetspatronen, Hertu-

gen af Augustenborg, og kom ikke videre. Derimod havde

man faaet officiel Bekjendtgjorelse om Stiftelsen af et andet

lærd Seminarium for Lærere ved de lærde Skoler, det saa kaldte

pædagogiske Seminarium 3
, og Docentpladserne ved dette vare

endnu ikke alle besatte 4
.

Saaledes stode Sagerne i denne Henseende, da Engels-

toft og Thorlacius i Sommeren 1800 kom til Kjobcnhavn.

Abraham Kali havde forud gjennem Brun Juul tilbudt Engel-

stoft forelobig at tage Bolig hos sig; men denne havde hoflig

afslaaet Tilbudet, da han for det forste havde isinde kun at blive

i Kjobenhavn et Par Uger for at hilse paa forskjellige Herrer 5
.

Den Modtagelse, Engelstoft fandt, var just ikke allevegne

meget lovende: Hertugen troedes at være bleven noget mis-

tænkelig mod hans Grundsætningen og Grev Reventlov var

meget vred over nogle Yttringer i hans forste Brev til Neumann,

som var trykt. Hvad det var, der havde vakt Grevens Vrede,

skal nu neppe Nogen, der læser hiint uskyldige Brev, være

istand til at sige
6

; men vist er det,, at Reventlov yltrede sig

3 Brev fra Muller til Thorl. uden Datum, men rimeligviis fra Begyn-

delsen aT 1800. Her hedder det: Planen ligger endnu hos Prindsen; saasnart

bare Hans Durchlauchlighed finder for godt at sende den Hl Prof. Moldenha-

tcer, saa opsættes Forestillingen slrax,og Sagen kan i fjorten Dage være bragt

i Rigtighed. Dernæst omtales Planen til Seminariet, som kaldes en „synder-

lig Ting 11

, og endelig yttres Frygt for, atSverdrup, der ikke vilde blive i

Christiania, kunde være Engelstoft en farlig Medbejler til Decanatet. —
4 Collcgialtid. 1 799, S. 752-761, publicerede den 30 Novbr. Planen for

Seminariet, der allerede den 28 Juni var approberet arKongen. Collegialt.

1800 S. 61 og 64 har nogle Læterbesættclser. — 5 Brev fra Engel s t. til

Abr. Kali, af 6 Juni 1800 fra Paris. — 6 Jeg veed ikke, hvilken af de to

Ministre Reventlov der menes,Chr. Ditl. eller Cai, dog skulde jeg snarest

troe, at det er den sidstnævnte. Man har formodet, at det, der havde stodt

ham, skulde være en Yttring om to unge Grever Reventlov, der studerede i

Kiel; men om dem læses S. 36 blot disse Ord: Blandt lleinholds Tilhorere ere
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mod Engelstoft paa en Maade, som gik ham meget nær og

oprorte ham i den Grad, at han i sin ungdommelige Heftighed

og Overilelse tilintetgjorde de fleeste af sine Reise-Anlegnelser 7
.

Engelstoft forlod derefter gjerne Kjobenhavn 8
, og gik rime-

ligviis til Jylland for i nogen Tid at soge Ro og Hvile hos sin

Fader og Familie.

Efterat være vendt tilbage til Hovedstaden, fandt Engels-

toft sig imidlertid efterhaanden bedre tilrette i Forholdene. Han

fattede Tidsaanden, fulgte den og vandt Interesse for den. Un-

derviisningsvæsenet blev dengang betragtet med særdeles Op-

mærksomhed i alle de Lande, hvis Fyrster vilde kappes med

Joseph den Anden, og til dem horte Danmark. Engelstoft

blev Lærer ved det Schouboeske Institut, fandt deri for det for-

ste Tilfredsstillelse selv og tilfredsstillede Andre 9
. Dernæst indtraf

i Foraaret 1801 den store Begivenhed, der gav det danske Folk

ligesom en Opvækkelse, Soeslaget paa Kjobenhavns Rhed, —
og Engels to ft blev Underofficeer ved det ældre Studenlercorps 10

.

Om Efteraaret paatog han sig at levere Programmet til Examen

i Schouboes Skole, og han skrev da om den Priis, som den

nordiske Oldtid satte paa Legemsovelse, — alter ganske i Tidens

Smag. Thi Regjeringen interesserede sig levende for gymna-

stiske Ovelsers Indforelse i Skolerne, og Engelstoft, der tidlig

traadte i Forbindelse med Nachtegall, understottede stedse dennes

Bestræbelser, forsaavidt det stod til ham.

Engelstoft boede ved denne Tid hos Nyerup paa Re-

gentsen og levede meget i Nyerups Huus. Herhen forplantede

ogsaa lo Grever Rev ent lov fra Kjobenhavn, lo artige unge Mennesker. Jeg

skulde derfor snarere troe, at Engelstofts Yttringer S. 44—46 om .Misgreb ved

Reformen af Kirkeskikkene i Holsten havde gjort Cai Reventov vred. —
7 Meddelelse fra en af Engelstofts samtidige Venner. — 8 Ifolge Brevet til

Abr. Kali af 6 Juni. Hvor Engelstoft opholdt sig under sin Fraværelse fra

Kjobenhavn, er dog ikke ganske sikkert. — 9 K job e nh. Skil d e ri e 1829

no. 36, en Opsats af Engelstoft om Schouboe. — 10 Badens Journ. IX. 136

—37. ligt. Rescripi af 27 Marta 1801.
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i

han enkelte franske Skikke, der behagede ham; thi skjondt han

aldrig, som Thorlacius , var fransksindet eller Beundrer af Na-

poleon i politisk Henseende, saa var han dog meget indtaget

af det Selskabelige hos Franskmændene. Medens han logerede

hosNyerup, gav han saaledes undertiden franske Chokolade-

Déjeunéer for sine Venner. Thorlacius, Muller, I. W. Hornemann,

Nachtegall, Werlaufl o. A. samledes ved saadan Leilighed hos

ham 11
.

Nyerup havde imidlertid allerede offentlig bebudet 1
- det

Frankrig udkastede Skrift om Philip August og Ingeborg, og del

udkom i Sommeren 4801. Denne Afhandling var vistnok udar-

beidet med Critik, Lærdom og omfattende Benyttelse af de fran-

ske Bibliothekers Skatte; men hvad der dog allermeest charac-

teriserede den, var en vis fransk Lethed og Ziirlighed, der endnu

ikke allevegne naturligt havde ladet sig forene med Moders-

maalets nordiske Aand, og derfor hist og her gav Stilen et

noget fremmed Anstrog. Dette lærLe Skrift gjorde ikkedesto-

mindre megen Lykke: det læstes som en Moerskabsbog, og gav

Exemplet paa en Forening af Grundighed og Smag, som var

sjelden dengang, og altid vil blive det.

Endelig vilde Engelstoft ogsaa i delte Aar forste Gang

forsoge sig som academisk Docent. I Sommersemestret 1801 an-

meldte han Forelæsninger over nordiske Anliquiteter som Ind-

ledning til et Foredrag over Fædrenelandets Historie, og da de

i dette Halvaar udentvivl ikke kom istand, gjentog han Anmel-

delsen 1
'

1 ogsaa for det folgende, ligesom han samtidig tilbod

ii Meddelelse af Samtidig. Neumann var borte: blev allerede i De-

cember 1799 Præst i Norge. - 12 Lærde Efterr. 1800. No. 31, S. 489,

altsaa i Slutningen af Juli 1800, eller nogle Ugfer efter Engclstofts Hjemkomst.

— 13 Den lyder dog ikke ganske cens i Lcctionscatalogeme. I Som-

mersemestr. 1801 bedderdet: succinclaantiquitulum domeslicarum ex-

posilio: jvfr. Univ. Journ. IX. 86.; i Vintersemestr. 1801-2 derimod: res

publica et privala veterum Sca?idinavorum. Men det er dog vist samme

Forelæsning.
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de unge Studerende hjemme hos sig selv Veiledning i latinske

Tale- og Skriveøvelser. Det kan neppe omlvivles, at Engels-

tofts Forelæsninger maa have vundet Bifald, og Semestret var

endnu ikke tilende, da han fik offentligt Kald til en Virksomhed,

hvortil hans Lærdom og Talent privat havde opfordret ham.

2. Et saadant Kald havde hans oftnævnte Jævnlige og Ven-

ner allerede modtaget. Thorlacius var den tyvende Februar

1801 bleven udnævnt til Lector i de gamle Sprog ved Semina-

riet for de lærde Skolers Lærere og den ottende Mai næstefter

til Lector ogsaa ved Universitetet i det græske Sprog; Peter

Er. Muller blev i samme Aar den treogtyvende October Professor

extraordinarius i Theologien 14
, da just en ny og fjerde Docent-

post i det theologiske Facilitet skulde oprettes 15
. Meget uhel-

digere vare Vilkaarene for Engels toft. Ikke alene de to histo-

riske Lærerpladser ved Universitetet vare besatte med endnu

kraftfulde Mænd, Abraham Kali og Kjerulf, men ogsaa den

historisk-geographiske Docentplads ved det nye Seminarium var

for over Aar og Dag siden bortgivet til den sidstnævnte 10
.

Men En gel s toft havde stadig bevaret Moldenhawers Gunst,

og han forstod efter sin Hjemkomst at udslette Hertugens Mis-

tanke til hans politiske Rettroenhed. Begge interesserede sig

for ham, og vilde bringe ham ind paa den academiske Bane,

om de end ikke strax kunde tilbyde ham just de fordeelagtigsle

Vilkaar. Den tiende Marts 1802 udfærdigede Hertugen som

Universitets-Patron en Skrivelse til Consistorium, hvori han an-

meldte, at Kongen samme Dag havde udnævnt Engelstoft til

Adjunct i Historie og Geographie ved det philosophiske Facilitet,

H Colleg. Tiilcnd. 180J , S. 127, 301 (men i Univ. Journ. IX. 137

angives den 22 April for Thorlacii Ansættelse ved Universitetet), 685. —
15 Mullers Au tobiogr. MS. — ic Nemlig den 24 Januar 1800, da Mol-

dcnliawer blev Pirector for Seminariet, Kjerulf, Wad og Linderup Inspectores,

Sander Professor, og Bruun Lector derved. Colleg. Tid. 1800, S. 61, 64.
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dog indtil videre uden Lon: som Adjuncl skulde Engels toft

efter Anviisning af Professorerne i Historien ved de to aarlige

philologiske Examina tage Deel i Examinalion og Censur, og

ved Aarets Ende skulde Professorerne indberette til Patronen,

hvilke Candidater han havde provet, og hvorvidt de vare til-

fredse med hans Tjeneste 1 '. To Dage efter udgik til det philo-

sophiske Facilitet det Kongelige Rescript om hans Udnævnelse,

og under samme Datum blev Thorlacius Professor i Latin og

Græsk, dog saaledes at Græsken skulde være hans Hovedfag, da

Jac. Baden endnu havde den latinske Profession 18
.

Saaledes var Engelsloft i en Alder af lidt over syvogtyve

Aar indlraadt i offentligt Embede. Som Adjunct læste han i tvende

Semestre deels over den nyere almindelige Historie efter Biisch's

bekjendte Haandbog, deels over de historiske Hjælpevidenska-

ber, ligesom han og vedblev privatissime at tilbyde sin Vejled-

ning ved latinske Skriveovelser. Dette Privatissimum har maaskee

i en Tidsalder, da Færdighed i ftvugen af det latinske Sprog

endnu gjaldt for en Anbefaling, givet ham nogen Indtægt; men

dgt vigtigste Bidrag til sine Livsfornodenheder hentede han fra

sin fortsatte Underviisning i Schouboes Institut, blandt hvis Læ-

rere han indtog en udmærket Plads 19
. Det var ogsaa i denne

Stilling, at han samme Aar skrev det andet Examens-Program,

nemlig Afhandlingen om den offentlige Opdragelses Indflydelse

paa at fremkalde og styrke Kjærlighed til Fædrenelandet, et

17 Consistor. Copiebog. Professorerne skulde indberette, beddcr det,

„kvad di- have fundet at udsætte paa hans Spurgsmaals og Examinalions-

methodes Passelighed og hans Censurs Nbiagtighed og Retfærdighed." Man
seer, at det er den samme Idec, der oprindelig tænktes udfort ved Skolerne

i Forholdet mellem Overlærere og Adjuncter, men som aldrig har kunnet lade

sig udfore, fordi den er grundet i et mærkeligt Ubekjendtskab med Forholdene

og en ligesaa mærkelig Mangel paa almindelig Menneskekundskab. — 18

Colleg. Tidend. 802, S. 173. Thorl aeii Autobiogr. MS. — 19 Jeg

har al Schouboes egen Mund, mens jeg i en meget senere IVriode var

l.iiicr ved denne da fornyede Anstalt, hort Adskilligtom, i hvilken Grad Kn-

gelstofl var in SUtte og Prydelse for haus Institut.

3*
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Emne, der meget interesserede ham og til hvilket han senere

med fornyet Kraft vendte tilbage.

Riisbrighs og Jacob Badens Entledigelse havde i det næste

Foraar 1803 et betydeligere Avancement til Folge i det philo-

sophiske Facultet. Men ingen af dem vare Historikere, og del

vilde saaledes ikke have gavnet Engelstoft, hvis ikke Hertu-

gen havde benyttet Lejligheden til dog idctmindste at skaffe

ham en Anciennetet, der i Tiden kunde komme ham tilgode.

Den tyvende April 1803 tilskrev imidlertid Universitets-Patronen

Consistorium, at Kongen samme Dag havde udnævnt Engels-

toft til Professor historiaruin extraordinarius, dog fremdeles

uden Lon indtil videre- . Den toogtyvende April fulgte den

formelige Kongelige Resolution: Riisbrigh blev aflost af Tre-

schow og Baden af Thorlacius, der nu, ikke ganske efter eget

Onske, maatte forlade det græske Professorat, og begge disse

tilligemed Wolf, Kjerulf og Wad bleve Ordinarii; Engelstoft

blev Extraordinarius men — uden Gage 91
.

Men den Gage, som Hertugen ikke kunde skaffe ham fra

Universitetet, havde han allerede været betænkt paa ad anden

Vei at lade ham tilflyde. Netop Ugedagen efter hiin store For-

andring ved Universitets-Professoraterne bragte Engelstoft en

ny Promotion. Da nemlig Nyerup tiltraadte sit Embede som vir-

kelig Bibliothekar ved Universitctsbibliotheket, hvor han allerede

i syv Aar havde været succederende Bibliothekar, og saaledes

maatte afgaae fra det Store Kongelige Bibliothek, blev Engels-

toft paa Forestilling af sin bestandige Velynder Moldenhawer

20 Consistor. Copiebog. Hertugen skriver udtrykkelig, at Udnæv-
nelsen er af 20 April. — 21 Col leg. Tid. 1803, S. 270. Er det ikke grun-

det i Hertugens Stridigheder med Cancelliet, at han stedse har en tidligere

Datum for Udnævnelserne end den officielle, fra Cancelliet udgaaende? —
Thorlacius blev saaledes vel allerede nu Ordinarius (P. E* Muller forst den 30

Mai 1806); men hans Au to bi ogrnphi e MS. viser, at han meget nodig gav

efter for Herlugens Vil] ie, at han skulde ombytte Græsken med Latinen.
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den niogtyvende April udnævnt til anden Bibliotheks-Secretair

ved dette-.

3. Efterat Engelstofts Stilling saaledes var bleven bestemt

og gjorde Fordring paa hans udeelte Kræfter, nodtes han til at

drage sig tilbage fra den ham saa behagelige Syssel som Lærer

ved Schouboes Institut. Nogle have endog meent, at det under-

haanden blev ham forbudt at fortsætte denne Virksomhed, og at

dette Forbud kunde have været grundet i de offentlige Skolers

Jalousie mod den private 2,1
. Men sin Interesse for denne be-

varede han stedse og leverede endnu i delte og del folgende

Aar tvende Afhandlinger som Indbydelses-Skrifter til Instilutets

offentlige Examina: 1803 Afhandlingen om Brochmands Rectorat

og 1804 den om Kjobenhavns Stilling og Farer, da det i Begyn-

delsen af Frederik den Fjerdes Regjering blev angrebet. Begge

disse Arbeider vare nærmest en Frugt af Engelstofts Bekjendt-

skab med det Store Kongelige B^bliotheks historiske Haand-

skrifter- 4
.

Man vilde, at En gels toft skulde samle sine Kræfter for

det academiske Catheder og havde store Forventninger om, hvad

hans Talenter der vilde kunne udrette. Den beromte Abraham

Kali havde med al sin dybe Lærdom ikke noget tiltalende Fo-

redrag; Kjerulfs ikke sjeldent smagfulde Fremstilling lokkede

dog sparsomt Historikere ex*professo til hans Horesal, og et

Auditorium, som Frederik Sneedorffs fordum havde været, var

nu aldeles ukjendt. Men Engelstoft var aabenbart Sneedorffs

Aandsbeslægtede: den samme classiske Dannelse, den samme Let-

hed og Elegants i Foredraget, den samme eller en endnu storre

Idee-Rigdom. Efter fremmede Universiteters her sjeldnere fulgte

ti WerlauHs Bibi. Hist., And. Udg., S. 292. Colleg. Tid. 1803,

S. 286-287. - ja Mundtlig .Meddelelse, — 24 Werlauffs Bibi. Histor.,
.S. 313.
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Monster indledede og indbod Engelstoft som Professor ved

særlige Skrifter til sine forste Forelæsninger: i Foraaret 1803

udgav han i denne Anledning en Afhandling de pretio literarum

Romanarum nostra ætale rite æstimando, og i Efteraaret en

kort systematisk Oversigt over Indholdet af den anmeldte Fore-

læsning over de historiske Videnskabers Encyclopædie. Det

forste af disse Skrifter blev i en noget stodende Hofmester-

Tone bedomt af Professor Niels Schow 23
, der udentvivl har an-

seet Historikerens latinske Skriveovelser for et Slreifelog ind paa

Philologernes Gebet, og besynderligt nok havde endeel at ud-

sætte paa Engelstofts latinske Still-"; men det fandt paa

andre Steder meget Bifald og blev endnu over en Menneskealder

senere erindret med Berommelse'- 7
. Det andet Skrift turde vel

være mærkeligere som et Bidrag til Kundskab om Forfatterens

daværende videnskabelige Udvikling end just ved sig selv. I hiin

Oversigt vare nemlig ikke alene samtlige statistiske Discipliner i

stort Omfang optagne, men det hele System af disse var derhos

ordnet paa en Maade, som endnu ingenlunde var almindelig i

de dengang brugte Compendier af den Achenwallske Skole, om

end Schlozer allerede havde viist Veien til en mere frugtbar

Behandling-*. Overhovedet yttrede Engelstoft lidlig Forkjair-

lighed for de politiske og oconomiske Videnskaber, og han

læste i Aarene 1804—1806 bestandig over Slatistiken, skjondt

Kjerulf til samme Tid holdt lignende Foredrag.

Engelstofts academiske Forelæsninger vandt særdeles Bi-

fald. Til deres almindelige Character horte ikke saameget en

ib Lærde Efterretn. 1803, S. 423-47 og 467—477. — *; Recensio-

nen er nok ogsaa rettet mod Thorlacius; thi i Indledningen doleres overUniver-

sitets-Programmernes tiltagende Slcthed, siden Baden ophorle al skrive dem
,

hvorhos den Sætning fremsættes, at Programmers Forfærdig els e aldrig skulde

overlades unge Mænd. — 27 Blev oversat i Egeria I. 2. S. 398 fg. JvlY.

Osts Materialier III. (1837) S. 971, hvor det kaldes: Engelstofts gyldne
Afhandling. — 28 Ae ta Consis tor ii ad 4 Oethr. 1803 vise, at Engels-

toft erholdt fri Tryk til denne Afhandling.
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Masse af nye Oplysninger, en udforlig Fremstilling af Enkelthe-

derne eller en omfattende Benyttelse af alle de Data, som Li-

teraturens mere forborgne Skatte kunde tilbyde, som snarere

noget særdeles Opvækkende, der satte Tilhorerne levende ind i

Situationen og spændte deres Opmærksomhed ved nye Syns-

maader, Reflectioner og historiske Paraleller. Historien var ham

en Viisdomslære i Exempler, et indtrængende Vidnesbyrd om en

hoiere moralsk Verdens-Styrelse, og han gjentog oftere de Ci-

ceronianske Ord: Historia est testis temporum, lux veritatis, vita

memoriæ, magistra vitæ, nuncia vetustalis-9. Derfor fremhæ-

vede han saa gjerne det Lærerige i Historien, anbefalede at

soge Idealer for sin Livsplan især i den græske og romerske

Oldtid, og lagde ingen Skjul paa, at den yngre Plinius var

hans eget 30
. Ogsaa Forelæsningernes Form havde noget Piquant:

hine Reflectioners Resultater bleve ofte givne i sententiose Ud-

sagn, snart af de gamle Classikere 31
, snart af den nyere franske

Philosophie, og derhos med en Liv'vghed, der syntes at nærme

sig Improvisering, og en vis Numerositet, der stundom gik over

til virkelig Veltalenhed. Dette sidste blev dog mere bemærket,

naar man læste de paa hans Collegier nedskrevne Hefter, end

strax under det mundtlige Foredrag, fordi Engelstoft i sin

Omsorg for en smuk Form oftere sogte efter Udtrykket og stand-

sede i Talens Lob. Men hoist tiltrækkende vare hans Forelæs-

ninger altid, saalænge han bevarede sine Aandskræfler usvæk-

kede.

29 Ci c. de Or at. II. 9. — 30 Univ. Ann. 1808. II. 262-65. -
31 Hyppigt f. Ex. af Virgilius, der er saa rig paa saadant. Det er derfor

ogsaa ganske mærkeligt, at Engelstoft, der ellers ikke, som Thorlacius, paa

deres Reise og især under Opholdet i Paris kjobte synderlig Boger, dog alle-

rede fire Dage efter Ankomsten til Paris kjobte sig den I) id ol sk e Virgil paa

bedste Papir, net indbundet, for een Krone, som det hedder i Thorlacii Dag-
bog ved den 14 Novbr. Selv Bindet om denne Bog havde han forliebet sig i:

da han vilde have et ret smukt Excmplar af sit Priisskrift om Qvindekjonnet,

skrev han d. 27 April 1799 fra Bordeaux til Thorlacius i Paris og bad ham al

lade det indbinde „i gront Bind med forgyldt Snit , ligesom den Virgil,

jeg kjobte hos Didol",
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4. Men Engelstofts Virksomhed som academisk Lærer

og som Skribent blev fra Begyndelsen af og næsten gjennem

hele Livet ofte afbrudt og altid hfcmmet ved andre Sysler eller

Embedsforretninger, der for en stor Deel tilintetgjorde de For-

ventninger, han i begge Henseender saa lidlig havde opvakt.

Allerede i sit forste Professor-Aar hindredes han i at begynde

sine Sommer-Forelæsninger i rette Tid, og i det næste Foraar

maatte han ganske opgive at holde dem.

Da En gels toft i Sommeren efter sin Hjemkomst til Fædre-

nelandet besogte sin Fader i Næsborg Præstegaard 32
, fandt han

den sexogtredsindstyveaarige Mand endnu ved Helbred, og

Gjenforeningen efter den lange Adskillelse oplivede dem begge;

og da En gels toft i det folgende Aar skrev den smukke Til-

egnelse foran sin Bog om Philip August og Ingeborg, sluttede

han med de Ord : „Gid Deres Born silde maae begræde en Fa-

der, Ynglingen en Lærer, den Fattige en Menneskeven." Men

det sonlige Onske blev ikke opfyldt. Omtrent halvandet Aar

efter dode Provst Engelstoft den femtende Februar 1803 M i

en Alder af næsten niogtredsindstyve Aar. Faa Dage tlerpaa

skrev Engelstoft nogle Mindeord over ham til Optagelse i

Lærde Efterretninger, og senere synes han, for at ordne den

Afdodes Anliggender og Boets Mellemværende med den nye

Præst34
, at have gjort en Reise til Jylland, hvor Opholdet blev

saa langvarigt, at den sædvanlige Tid for Sommer-Forelæsnin-

gerne var begyndt, for han kunde vende tilbage -

'
1
"
1

.

1 det næste Foraar 1804 tilbod sig for Engelstoft en

32 See ovenfor Side 32. - 33 Lærde Efter retn. 1803 S. 110-112.

— 34 Paa selv samme Dag. da Engelstoft blev Professor, den 22 April 1803,

blev IViels Lassen Thorning, bidtil Capellan i Volstrup og Horby i Aalborg Stift,

Faderens Eftermand som Præst i Næsborg, Salling og Ondinp (Colleg. Tid.

1803. S. 269) og ægtede senere sin Formands Datter, Ingeborg Marie. —
3:. Dette sees bestemt af L e et ionscata loge t , der siger: De ilincre

rcdux publice nutitiam Srnnrliiifiriæ elr. Men hvorhen Reisen var gaael,

er s'rengt taget kun on Formodning.
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beqvem Leilighed til al kunne besoge Italien, som han under

sit tidligere Ophold i Udlandet ikke havde seet. En rig Gods-

ejer, Generalkrigscommissair von Schmidten, onskede sig en

Ledsager, der kunde holde ham med Selskab og være hans

Tolk; han vilde gjerne bære Reiseomkostningerne for ensaadan,

og henvendte sig til En gelstof t. Der var foruden denne to

Professorer i Historien ved Universitetet, saa at hans Plads vel

for en kort Tid paa dette Sted kunde udfyldes, og ved det

Store Kongelige Bibliothek paatog Nyerup sig al udfore hans

Forretninger r" ;

, et Hverv, hvori ogsaa Molbech efter Moldenha-

wers Anviisning privatim fik nogen Peel n*. Engelstoft mod-

tog allsaa med sine Foresattes Samtykke det ham af von Schmid-

ten gjorte Tilbud.

Reisen foretoges i Sidstnævntes egen Vogn og var i det

Hele meget beqvemt og herskabeligt indrettet. Veien gik gjen-

nem Tydskland; men om dens nærmere Retning og ovrige

Mærkeligheder er intet bekjendt. Elr'g els toft havde vel ikke

af sine tidligere Reisejournalers Skjæbne ladet sig afholde fra

ogsaa nu at holde en Dagbog; men af denne er intet levnet

uden et lidet Brudstykke, rimeligviis skrevet under det beha-

gelige Ophold i Wien, og dette angaaer egentlig ikke Reisen

selv, men indeholder kun nogle historiske Oplysninger om de

Wienske Studenters Armering i Aaret 1797 under Krigen med

Frankrig38
. I Italien besogte Engelstoft Venedig, Florents,

Rom og andre i Oldtiden eller Nutiden mærkværdige Steder.

Samme Efteraar var han atter hjemme saa tidligt, at han for

Vinterhalvaaret kunde anmelde trende Forelæsninger ™, og blandt

36 Werlauffs Bibliotheks Histor. S. 292 Note. — 37 Bircherods
Dagb. ud g. af Molbech, i Dedic. til Engelstoft. — 38 Engelst. Univ.

Annal. 1809. I, 130—135; Histor. Kalend. III. 280. — 39 ILections-
catal. for Sommcrscmestrct hedder det: „peregrinans aberit" ; men i

samme for Vintcrscmestret anmeldte han sine Forelæsninger uden videre. Og-

saa udkom i dette Aar den ovenfor S. 45 nævnte Afhandling om Kjøbenhavns

Slilline i Aaret 1700 og maaskee en tidligere udarbeidet Afhandling om Frem-
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disse en ganske ny over de statistiske Discipliners Encyclo-

pædie.

Det videnskabelige Udbytte af denne korte Sommerreise

indskrænker sig, forsaavidt det er offentliggjort, alene til hfin

lille Notits om Studentercorpset i Wien. Derimod havde Mol—

denhawer med sin sædvanlige Omsigt sorget for, at Engels-

tofts Ophold i Italien kunde komme det Store Kongelige Bi-

bliothek tilgode. En g els toft erhvervede nemlig for en Sum

af omtrent femhundrede Rigsdaler Courant i Venedig, Florents

og Rom paa fordeelagtige Betingelser en stor Deel Værker hen-

horende til den italienske Literalur, saavel Fortsættelser af Ræk-

ker, som Bibliotheket allerede havde, som Boger, det hidtil

ganske savnede, og deriblandt adskillige, som ikke mere vare

at erholde i Boghandelen 40
.

IV.

Imidlertid modnedes den længe paatænkte og forberedte

Plan til et eget Departement for det lærde Underviisningsvæsen.

Hertugen af Augustenborg, som Præses i den hidtil bestaaende

Commission, onskede Oprettelsen af et selvstændigt Regjerings-

Collegium idetmindsle for det lærde Underviisningsvæsens Be-

styrelse, og det kan efter hans og Moldenhawers Forhold til

Enge Is toft ikke om tvivles, at han i mange Henseender be-

nyttede dennes ved Studium og Erfaring erhvervede og pro-

vede Indsigter. Cancelliepræsidenten Kaas, Hertugens stadige

Modstander 1
, synes at have villet afværge Udforeisen af denne

Plan og holde det lærde Underviisningsvæsen ligesom hidtil

medes Studeringer i PflriB i riet 12 og 13 Aailinndredc — iSkand. Mus. 1802,

V. 54—94. 1 det mindste er den folgende Afhandling af Host forst trykt 1804.

- to Werlauff Bibi. Histor. S. 258.

l Sce mine Actm. Bidrag t. Da nm. Hist. I. 72— 73. 316.
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under Cancelliet ved at danne i selve dette Collegium et nyt og

eget særligt Departement for denne Deel af Statsstyreisen, og

da ligeledes at have villet benytte En gels toft som Direclor

for dette Departement. En gel s toft selv forholdt sig under

en Strid, der angik ham saa nær, fuldkommen rolig, og han

knyttedes til samme Tid forsaavidt noget fastere til sin acade-

miske Lærerpost, som han endelig efter to Aars Tjeneste i denne

erholdt den forste faste Gage af Universitetet. Et Kongeligt

Rescripl af ottende Februar 1S05 tillagde ham tohundrede Rigs-

daler aarligt af den academiske Fond, at regne fra næstkom-

mende forste Mai 2
. Saa ringe vare dengang de extraordinaire

Professorers Lonninger i Sammenligning med de ordinaires

Corpora 3
.

Endelig seirede Hertugen. Den tredie Juli 1805 blev Com-

missionen oplost og en Direction for Universitetet og de lærde

Skoler stiftet som et uafhængigt Collegium med umiddelbart

Referat til Kongen. To Dage efti«1 bleve Medlemmerne og

Embedsmændene udnævnte : Hertugen, Malling og Moldenhawer

bleve Medlemmer af det nye Collegium, hvorefter den sidstnævnte

aftraadte som Professor ved Universitetet, men vedblev at være

Overbibliotekar ved det Store Kongelige Bibliothek; Engels-

toft blev Bureauchef og Secretair og beholdt derhos sit Pro-

fessorat ved Universitetet, men opgav sin Tjeneste ved Biblio-

theket^.

Kun lidt over to Aar havde En gels toft været Biblio-

theks-Secretair, og meer end Fjerdedelen af denne Tid havde

han tilbragt i Udlandet. Stillingens mange mechaniskc Forret-

l Consistor. Cop iebog 1805, 8 Febr. — 3 Om disse Proi'ess. ex-

liaord. og deres L6n, see Univ. Journ. I. 92. 97—110. 145-151. II. 136.

III. 47. Men Inddragelsen af Corpora var allerede 1796 begyndt. Sam-
mest. V. 43. — 4 Colleg. Tid. 1805 S. 449-451. We ri au 11 blev nu i

Kngclstofts Sted anden Bibliotheks-Secrctair og Molbech Amanuensis. Bibi.

Histor. S. 292. Jfr. Ost's Ma terial ier S. 445 fgg.
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ninger behagede ham ikke; men han table aldrig Interessen

for selve Bibliotheket, der fornemmelig kan takke hans Iver

og Indflydelse i det Rosenkroneske Huus for den skjonne og

kostbare Gave af den Hjelmsljerneske Bogsamling et Par Aar

efter 5
. Men Universitetet maatte nu erstatte En gels toft, hvad

han i oeonomisk Henseende tabte ved at forlade Bibliotheket,

og fra samme Tid af lilstaae ham et aarligl Tillæg af tohundrede

Rigsdaler af den academiske Fond fi

.

lovrigt hengik endnu nogle Maaneder, inden den nye Di-

rection og dens Bureau bleve fuldkommen organiserede, og ad-

skillige Expedilioner, Udnævnelser og deslige, som egentlig

henhorle under Direclionen, vedbleve ligesom forhen at udfærdi-

ges fra Cancelliet. Men i Lobet af September var Organisationen

fuldendt og hele del lærde Underviisningsvæsen ganske adskilt

fra Cancelliet 7
.

Universiletsdirectionens Stiftelse var en vigtig Begivenhed

ogsaa i Engelstofts Liv. Han blev næsten uafbrudt knyttet
*

til delte Collegium fra dets Begyndelse til dets Oplosning.

Vistnok fortsatte han sin academiske Lærervirksomhed; ogsaa

leverede han nu og da mindre videnskabelige Bidrag, saasom

ved denne Tid en Afhandling efter Jorgen Sorterups Præstigiæ

oeconomiæ ruralis 8
. Men han var dog fra nu af kommen heelt

ind i det practiske Forretningsliv og vandt aldrig Tid til storre

lærde Arbeider. Hvorvidt han var skabt for Administrations-

Faget, derom have Meningerne været deelte; men i hans tidligere

Aar havde begge Partier, som dengang strede med hinanden,

ligestore Tanker om hans Kald i denne Henseende. Da saalcdes

Kaas engang i hine Dage talte med Engelstoft, yttrede han

disse Ord: „De skal dog vide, at det ikke vilde være blevet

5 Biblioth. Histor. S. 285. — 6 Consistor. Copiebog 1805,

5 Juli. — 7 Colleg. Tid. 1805 S. 585-90. 596-605 har den nye Instruc-

tion af 13 Seplbr. — s SUand. Lit. S. Skr. 1805. I. 382-458.
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til Deres Skade, om denne Pirection ikke var kommen

istand
9.«

Ogsaa i Engelstofts huuslige Forhold gjorde dette Am-

en Epoche. Han var hidtil ugift. Efterat have forladt Nyerups

Huus, boede han nogen Tid i Farvegaden, havde til Opvarter

en jydsk Karl, og bevarede i hoi Grad den ungdommelige Mun-

terhed og det gode Humor, der havde characleriseret ham i

Barndommen og senere i Reiseaarene. Naar hans Venner be-

segle ham , kunde han tage sin Violin og spille for dem

;

traadte saa Opvarteren ind, tiltalte han denne i sin Fodeegns

Dialect, og naar de unge Karle fra hans Hjemstavn som Solda-

ler kom til „Kongens Kjobenliavn" og bragte en Hilsen lil

Provstens Son, saa kunde han med den inderligste Godmo-

dighed og Lune underholde sig med dem i samme Dialecl om

„bitte Moer og bitte Faer, bitte Peer og bitte Lisbeth* 10.— Men

i hans Ungkarle-Liv foregik nu en Forandring. I del tidlige

Foraar 1805 havde han været i Jj Iland og der besogt sin

Svoger Præsten Thorning i Næsborg, hvorom et Minde haves

i hans Beskrivelse over en Kjæmpehoi sammesteds 11
. I Efteraa-

ret gik han atter til Jylland til sin Fætter og fordums Rector,

Magister Estrup, da Sognepræst i Randers, og ægtede den ot-

tende November dennes ældste Datter, den nitlenaarige Magda-

lene Cathrine, der i meer end femogfyrgetyve Aar blev hans

trofaste og kjærlige Hustru 1 -.

2. I henved syv Aar, fra 1805 til 1812, var Engels-

loft Secretair og Bureauchef i Directionen for Universitetet

og de lærde Skoler. Ifolge Embedspligt skulde han nærmest

9 Dette har si. Confr. Engclstoft selv fortalt mig. — 10 Mundll.

Hedd. af Samtidige. — u Dagbog paa denncRcise, d. 29 April 1805, i Nye-
rups Skildr. IV. 61 -64. — \'i Imin. Barfod, Falsterske Geistl. H ist.

I. 28. Han flyttede nu til Raadhiuisstræde no. 42, hvor fordum Fr. Sneedorlf

bavde boet.
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kun expedere Collegiets Beslutninger, og med Hensyn dertil be-

sad han i hoi Grad de fornodne Egenskaber. Han havde af

Naturen ualmindelige Gaver ikke alene lil en klar og bestemt

Fremstilling paa Papiret, men han forstod tillige at udtrykke

sig med en Lethed og Smag, som han saaledes overforte til

Forrctningssproget, at Udfærdigelserne fra Universiteletsdirec-

lionen gjennem hans Bureau af kyndige iMænd bleve anseéte for

Monstre i Embedsstilen '\

Mon Engelstoft var i Virkeligheden som Bureauchef

meget mere end simpel Expedient. Hans personlige Forhold

lil Hertugen, saavelsom til Malling og Moldenhawer, hans alsi-

dige videnskabelige Dannelse, hans paa Erfaring grundede

Kjendskab baade til Universitetet og Skolevæsenet sikkrede ham

allerede i denne Periode en meget betydelig Indflydelse paa

Direclionens Beslutninger og Foretagender. Der var dengang

Meget at skabe fra Nyt af; thi man var midt i Reformernes

Tid. Regjcringen selv var særdeles opmærksom paa Underviis-

ningsvæsenets Forhold og Fremgang ogsaa i andre Lande for

deraf at hente Raad og Vink til Efterligning eller Advarsel,

og Thorlacius idetmindste havde tilligemed den offentlige Un-

derstøttelse, han nod under sin Udenlandsrejse, faaet den For-

pligtelse at indsende Beretning om Skoleundervisningens Til-

stand i de Lande, han besogte 11
. Er det end uvist, om der havde

paahvilet Engelstoft en lignende Pligt, saa er det dog vist,

at han paa sine Reiser, som ahnede han den Fremtid, der ven-

tede ham, med særdeles Opmærksomhed havde betragtet og sat

sig ind i Organisationen af de videnskabelige Anstalter 15
. Han

vedblev siden gjennem Literaturen at foroge og udvide den

Kundskab, som han paa Stederne selv ved Erfaring havde

13 Om hans Then ri e deraf — ncdrnfor. — 14 B. Thorlacius, Efler-

retn. om (Jnderv. Tilstand i Druart. S. 4. — ij Brevene i Neu-

manns Reiseiagttagelser rundt om f. E. I. 38 fg. 267 fg. 273 o. s. v.
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samlet 1*3

, og Hertugen, der altid havde megen Agtelse og Tillid

til hans Talenter og Duelighed, horte ham gjerne og gav ham

Anledning til at anvende begge.

Saamegen Deel end Enge Is toft i disse syv Aar tor an-

tages at have havl i Universitetets og Skolernes Bestyrelse,

vilde det dog neppe være passende at indflette en Udsigt der-

over paa dette Sted og i hans Bureauchefs-Periode. Men

nt de fortrinligste Materialier dertil haves, og at de skyldes

ham, bor ikke forbigaaes. De af ham netop nu begyndte Uni-

versitets- og Skole-Annaler omfatte hele dette Tidsrum, hine

til de bedste samtidige Mindeskrifter af denne Art, og — give

tillige det klareste Billede af hans egen Virksomhed.

Siden Jacob Badens Universitets-Journal ophorte i Aaret

1801, savnede man en noiaglig aarlig Beretning om de vigtigste

ved Universitetet skeete Forandringer. En gel s loft fattede

som Bureauchef strax Planen til at afhjælpe dette Savn, og

allerede det forste Bind af hans Annal 2r, der udkom Aaret efter,

1806, viiste, at han kunde meer end erstatte Savnet. Medens

Baden, der ikke havde Adgang til Overbestyrelsens Archiv og

ikke stod i noget nærmere Forhold til Skolerne, i det Væ-

sentlige havde maaltet indskrænke sig til at meddele de fra

Consistorium udgaaende eller til samme indkomne officielle

Skrivelser, saa kunde En gels toft ifolge sin særegne Stilling
'

ledsage Beretningen om enhver Foranstaltning med den grun-

digste Udvikling af de Forhold, der havde fremkaldt den, og

de Motiver, hvorpaa den stottede sig, og det i lige Grad,

hvad enten Sagen angik Universitetet eller de lærde Skoler.

Engelstoft fulgte dernæst med Interesse Underviisningsvæse-

nets Udvikling i fremmede Lande og meddeelte hyppigt Efterret-

ic Hvert Bind af hans Unive is. A n nal. — i* „Authetitisk meddele

de vigtigste Eftcrretn." hedder det i Planen. Til fijengjæld derfor skulde

Annalerne ,.intet Polemisk indeholde".
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ninger derom i sine Annaler 18
. Han benyttede endelig disse

som et historisk Tidsskrift til leilighedsviis at publicere mange

hidtil utrykte Documenter eller andre Smaastykker til Oplys-

ning af Fædrenelandets indre Historie. Badens Journal havde

tillige været et Slags critisk Tidende, med særligt Hensyn til

den philologiske Literatur; En g els tofts Annaler fik derimod

ligesom til Anhang et historisk Magazin, hvori han nedlagde

enkelte Bidrag, som hans historiske Studier tilforte ham, og

udenfor Annalerne lod han med Undtagelse af et Par Recensio-

ner i de nærmeste Aar intet trykke 19
.

3. Engelstof Is dobbelte Stilling som Bureauchef og

academisk Lærer vilde ogsaa i den folgende Tid under almin-

delige Forhold neppe have levnet ham Tid til videnskabelige

Arbeider. Men Forholdene bleve ikke de almindelige: den

sidstnævnte Virksomheds pludselige Afbrydelse i Sommeren 1807

gav ham uventet et storre Otium. Da nemlig Hoffet paa Grund

af det engelske Overfald mod Midten af August Maaned begav

sig til Holsten- , maatte enkelte Embedsmænd fra hvert Colle-

gium folge med som Referenter af dets Sager, og for Universi-

letsdirectionen fik En gels toft delte Hverv, alter et Tegn paa

Kronprindsens og Hertugens Tillid. Han maatle allsaa opgive

al fuldende den begyndte Sommerforelæsning. Med Kongehuset

og Hertugen gik han i Baade over Belterne til Snoghoi, hvor

hans Hustru skiltes fra ham og forelobig drog til sine Forældre

i Randers, medens han selv fulgte Hertugen til Rendsborg.

Herhen kom hans Kone atter i Efteraaret lil ham, og de boede

i en Fru Warnckes Huus, dog saaledes at de forte deres egen

Oconomie.

18 Dette var en fast Rubrik ifolge Annalernes Plan. SeeFortal. i 1ste

Bind. — 19 Rec. i Lærde Efterretn. 1805 no. 27, Brun Juuls Lexicon;

no. 33—36, Millots Historie, ved Brorson 1806 no. 7, Molbech om Stuai terne;

1807 no. 21—23, Munthes Historie. — 20 L. Meyer, Seeland im Sommer
1807. S. 13. Det var den 12 August.
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Denne Sommer, den paafolgende Vinter 1807— 1808 og

hele Foraaret 1808 havde Engelstoft sit faste Hjem i Holsten.

Han var losrevet fra alle de Pligter og. Forretninger, der vare

betingede af Opholdet i Hovedstaden 91
, og indskrænket alene til

Universitelsdirectionens Expedilioner. Han havde vundet Fritid,

og han benyttede den til videnskabelige Arbeider. Der kan

ikke være nogen Tvivl om, at de værdifulde Skrifter, som

han udgav i Aaret 1808, baade Afhandlingen om del Byzantinske

Krigsvæsen og Bogen om National-Opdragelsen, ere udarbejdede

under det roligere Liv i Holsten. Indre og ydre Vidnesbyrd

tale derfor: det sidstnævnte Skrift bærer kjendelige Spor af de

Forhold, under hvilke han da befandt sig 22
, og da Werlauff i

December 1807, idet han sendte Udhængsarkene af sin Disputats,

henledede hans Opmærksomhed paa nogle antiquariske Gjen-

stande, skrev han tilbage: „Om Oldsager i Rendsborg skal jeg

bekymre mig, naar jeg er bleven færdig med et vist Arbeide,

som jeg er sysselsat med" 23
.

Mod Slutningen af Foraaret 1808 kom Engelstoft hjem

til det odelagte Kjobenhavn, fungerede som ordentlig Opponent

ved WerlaufFs Disputations-Act den niende Juli , og meddeelte

siden i Annalerne det ved denne Ledighed holdte Foredrag 24
.

Faa Maaneder efter leverede han som Indbydelsesskrift til Uni-

versitetets aarlige Reformationsfest sin lærde Afhandling de re

militari Byzantinorum tempore Justiniani primi 25
, og den ottende

November holdt han selve den latinske Festtale om den acade-

miske Borgerrets Værd og Betydning. Baade Programmet og

Talen gjorde megen Lykke i den lærde Verden; hiint blev se-

21 I Vinterscmeslret 1807—8 anmeldte han ingen Forelæsninger; i Soni-

mersemestret 1808 lovede han at bckjendtgjore sine Forelæsninger ved sin

Tilbagekomst. Annal. 1807, II. 247. 1806, I. 298. — 22 Man see f. Ex.

Noten S. 47—50. JvIY. Univ. Annal. 1812, S. 103. — 23 Brev, dat. Rends-

borg den 23 Debr. 1807. Medd. af Conf. Werlauff. — Fortalen til Bogen er

undertegnet Rendsborg den 2 Marts 1808. — 2« Un i vers. Annal. 1808. I.

334-35. 11.69-91. — 25 Anf. St. II. S. 223—235, Udtog paa Dansk.

4
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nere omarbeidet paa Dansk og optaget i Historisk Kalender;

Talen blev kort efter udgivet med dansk Oversættelse samt An-

mærkninger, og Indtægten deraf bestemt til veldædigt Oiemed.

Endnu i det samme frugtbare Forfalteraar udgav En gels -

toft adskillige andre Arbeider. Det betydeligste af disse og,

skjondt i sig selv ikke noget stort Værk, saa dog vel det

storste, han nogensinde kom til at udarbeide, er den ovennævnte

Bog om National-Opdragelsen, dor blev tilegnet hans Velynder

Hertugen af Augustenborg Delte Skrift gik ud paa en Sag,

som længe havde ligget Eng els toft paa Hjerte, og var skre-

vet med en Omhu og Kjærlighed, som vidnede derom. Til Grund

for det laae hiint Program, som han sex Aar tidligere som Læ-

rer i det Schouboeske Institut havde udgivet 211
; men Emnet

var aldeles optaget fra Ny af og udfort med en sjelden For-

ening af omfattende Lærdom og smagfuld Fremstilling. Ogsaa

fandt Skriftet overalt en Modtagelse, der svarede til dets Fortje-

neste 37
. Mindre Arbeider fra samme Tid vare Afhandlingen

om Forsvarsmidlerne for Oen Sjælland under Calmarkrigen, der

blev læst i det Skandinaviske Literaturselskab, og den critiske

Anmeldelse af Stephensens Skrift om Island, der blev trykt i

Lærde Efterretninger 28
.

De folgende Aar vare ikke saa frugtbare paa Skrifter og

kunde ikke være det, efterat de tidligere Forhold igjen vare

indlraadle. Imidlertid blev Engelstoft dog i Aaret 1809 Deel-

tager i tvende videnskabelige Samfund. Det forste af disse

var den Commission, der blev nedsat for at organisere et Mu-

seum i Forbindelse med det Store Kongelige Bibliothek. Rime-

ligviis var det hans forhenværende Stilling ved Bibliotheket og

deraf folgende Kjendskab dertil, som ledede Valget paa ham;

26 See ovenfor Side 35. — 27 Rahbeks Ny danske Tilskuer, II.

1. S. 284-88. 297-303. 367-77. Lærde Efterretn. 1809 S. 465 fø. 497

fg. o. ni. a. St. — 28 Skan d. Lit. S. Sk r. 1808, S. 101—156. Lærde Ef-
terretn. 1808, S. 401 fgg. ISadens histor. Bibi. S. 167.
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men Hensigten med dette Museum blev ikke opnaaet". Det an

det var et Selskab, der havde til Formaal at afhjælpe den da-

værende Mangel paa en lettere Adgang til Udlandets Literatur,

nærmest som en Folge af Krigen, og som derfor vilde udgive

en egen Journal for Udenlandsk Literatur. Af dette Tidsskrift

udkom ogsaa virkelig fra 1810 til 1816 aarlig et Qvartbind,

og Engelstoft leverede dertil adskillige ikke ubetydelige Bi-

drag. Til samme Tid skrev han ogsaa enkelte Recensioner

og mindre Arbeider: navnlig forelagde han 1811 det skandi-

naviske Literaturselskab en smuk liden Afhandling om den sven-

ske Dronning Marie Eleonores Ophold i Danmark 30
.

4. Det er oiensynligt, at Engelstoft i denne Periode

af sit Liv arbeidede med Lyst baade som Skribent, som Univer-

sitetslærer og som Forretningsmand; og Arbeidet havde sin In-

teresse og sin Lon.

Da den Tale, som han havde hcrtdl ved Reformationsfesten

1808, havde vundet saameget Bifald, havde han fattet Ideen

om ved dens Udgivelse at stifte et Legat for unge Studerende.

Dette lykkedes over Forventning. Consistorium bevilgede efter

hans Onske, at Universitetets Bogtrykker frit maatte trykke

ham femhundrede Exemplarer 31
, og Medborgeres Interesse for

Sagen, for Skriftet og dets Forfatter havde til Folge, at Sal-

get af denne liden Tale i Lobet af et Aarstid indbragte en Sum

af sexhundrede Rigsdaler dansk Courant, der blev Grundfonden

for et særligt Legat under Navn af Stipendium pro libris com-

parandis. Engelstoft forfattede Fundatsen derfor den een-

ogtredivtc Marts 1810, og Kongen conflrmerede samme den

forste Juni næstfolgende 33
.

29 Werlauffs Bibi. His tor. S. 323-335. - 30 Dan. Lit. Tidend.

1811 S 17 ("g., Rer. af Herteis Beskrivelse over Aarhuus Domkirke. —

Ska'nd. Lit. Sk'r. 1811, S. 1-136. _ 3. Consistor. Copiebog 1808

indeholder Bevillingen under 23 Novbr. Engelstofts Begjcring derom var al

UNovbr., og hans Taksigelse derfor af 7 Decbr. - 32 Un. vers. Annal.
4*
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Hans Virksomhed som Universitetslærer blev ikke længe

derefter udvidet paa en Maade, der var ham særdeles behagelig.

De statistiske Forelæsninger, der henhorte til den fuldstændige

juridiske Embedsexamens Discipliner, vare hidtil holdte af Kjerulf,

medens Engelstoft ifolge sin Forkjærlighed for dette Fag,

maaskce ogsaa i den Mening, at han deri var trængt videre

frem end hans Collega, af egen Drift ligeledes læste over Fæ-

drenelandets Statistik og endnu i Vinterhalvaaret 1809—1810

foredrog den statistiske Encyclopædie. Kjerulf dode i det fol-

gende Efteraar, den niogtyvende September, og det blev nu

overdraget til Engelstoft paa Embeds Vegne at besorge det

statistiske Cursus for de juridiske Studerende 33
. Disse Forelæs-

ninger horte til Engels tofts kjæreste Pligter, og de bare i

hans kraftigere Aar Vidnesbyrd nok derom. Vistnok horte

man dem stundom skjævt bedomte af Folk, der enten ikke

havde fulgt denne Videnskabs Udvikling i en nyere Tid eller

overhovedet ansaae dem for et unyttigt Paahæng til den juridi-

ske Examen; men langt competentere Dommere yttrede sig

offentlig og gjentagende om En gels tofts statistiske Arbeider

paa den meest hædrende Maade, idet de opfordrede ham til

at udgive sine „skjonne statistiske Forelæsninger og vise vore

Lærde, hvorledes en dansk Statistik bor skrives". Og disse

Yttringer fortjene saamegen mere Opmærksomhed, som de kom

fra en Side, hvorfra Engelstoft ellers ikke altid horte Lov-

taler 34
.

Endelig frembod ogsaa hans Stilling i Universitetsdirec-

tionen i disse Aar en Anledning til Virksomhed, der forte ham

ud over Collegielivets daglige Trivialitet. Det længe agiterede

Sporgsmaal om Oprettelsen af et Universitet i Norge blev af-

gjort ved et Kongeligt Rescript til Direetionen af anden Sep-

1809 1.154-64, 3I6. II. 156.312. 1810 I. 231—37. Lærde Efterretn.
1810 S. 168. 231-32. 352. - 33 Univ. A nnal. 1810. S. 85 -87. 240 -
34 Ost's Minerva (1837), I. 204.
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teniber 18H, og- i Slutningen af samme Maaned blev en Com-

mission nedsat for at tage dette Anliggende under Overvejelse.

Commissionen bestod af Malling som Præses, Stiftamtmand Ro-

senkrands, Grev Wedel-Jarlsberg, Biskop Bech, Moldenhawer,

Rothe og Treschow, og det blev overladt til den selv at vælge

sig en Secretair 35
. Denne sidste Bestemmelse gav strax Anled-

ning til en Meningskamp i den neppe sammentraadte Com-

mission: Malling vilde for Alting have Secretair-Posten over-

draget til Engels toft, med hvem han var vant til al sam-

arbeide, og som vistnok ogsaa selv kunde onske sig en saa in-

teressant Forretning; Treschow derimod anbefalede med ikke

mindre Iver Valget af Sverdrup, og blev derved understottet

af Biskop Bech. En gels toft befandt sig under saadanne For-

hold i en meget piinlig Stilling. Imidlertid satte dog Malling

ved deels kloge deels bonlige Forestillinger 36 sin Villie igjennem

paa Commissionens lorste Mode den sjette Januar 1812, — og

Nordmændene ville ikke nægte Engeis toft den Roes, at han

med Varme opfattede Sagen og med Kundskab virkede for den.

Kort efter gik han ogsaa over til en Stilling, der gav ham

endnu mere Leilighed dertil og Indflydelse derpaa.

V.

Det svenske Thronfolgervalg efter Carl Augusts Dod, der i

saa mange Henseender blev af langvarige og uberegnelige F61-

ger for Danmark og Europa, havde ogsaa middelbar Indvirk-

ning i videre og lavere Kredse, og Engelstofts Skjæbne blev

berort deraf. Hertugen af Augustenborg havde nemlig siden

hiin Tid forladt Kjobenhavn og betragtede sig som entlediget

35 Univers. Annal. 1811. II. 80— 84. 244—246. — 36 Mundtlig Med-
delelse af Samtidige. Jvfr. Univ. Annal. 1812. 1.80, hvor det hedder, at

Engclstoft eenslemmig var valgt.
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af Kongens Tjeneste, skjondt ingen formelig Afsked var ham

meddeelt 1
. Directionen for Universitetet og de lærde Skoler,

Herlugens Skabning, bestod saaledes i Virkeligheden kun af to

Medlemmer, Malling og Moldenhawer, af hvilke den forste, der

paa Kongens Fodselsdag 1812 var bleven udnævnt til Geheime-

conferentsraad, fungerede som det bestyrende Medlem.

Det var oiensynligt, at et saa besynderligt Forhold ikke

kunde bestaae, og at Universitetsdirectionen enten maatte for-

stærkes med nye Kræfter eller igjen falde tilbage som et De-

partement under Cancelliet. Denne sidste Idee skal ogsaa have

havt sine mægtige Talsmænd; men Malling arbeidede for den

forste, der havde den oplyste offentlige Mening for sig, og

Mallings Indflydelse hos Kongen reddede denne Gang det unge

Collegium. Det var allerede ligesom en Forudforkyndelse om,

at det skulde fremdeles bestaae, da Kongen den fireogtyvende

Marts 1812 bemyndigede Universitetsdirectionen til at bruge det

store Kongelige Segl i rodt Vox paa samme Maade som de

ovrige Regjerings-Collegier 9
. Det gjaldt nu ogsaa om, at give

Directionen de fornodne arbejdsdygtige Kræfter. Engelstof ts

vare længe provede. Saaledes skeete det, at han, der Aaret

iforveien havde erholdt Titel af Justitsraad
3

, nu den syvogty-

vende August 1812 blev udnævnt til Assessor med Sæde og

Stemme i Directionen for Universitetet og de lærde Skoler 4
.

Ved Overtagelsen af dette nye Embede, der kun i Nav-

net var forskjelligt fra et virkeligt Medlems, maatte Engels-

toft naturligviis opgive sin Post som Bureauchef, og blev i

denne aflost af Christian Lund. Derimod forlod han ikke, saa-

ledes som Moldenhawer tidligere, sin academiske Lærerstol, eller

tabte sin Anciennetet ved Universitetet. Hans Forpligtelser

i Actmæss. Bidr. I. 166-67. 389-90. — a Univ. Annal. 1812.

1.76. — 3 Den 2 Januar 1811. — 4 Saaledes (Jn i v. Annal. 1812. S. 243;

men Colleg. Tidend. 1812, S. 544 har den 27 Juli, som man være en

Trykfeil.
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som Docent kunde imidlertid dog ansees for noget lettede, da

Werlauff kort iforveien havde faaet det tredie historiske Pro-

fessorat 5
, som siden Kjerulfs Dod havde staaet ledigt, ikke at

tale om, at Universitetet til samme Tid havde en meget begavet

historisk Privaldocent i Dahlmann 6
.

Den i En gelstof ts Stilling foregaaede Forandring maa

ogsaa antages at have havt nogen Forbedring i hans oconomi-

sko Forhold til Folge, og dertil kunde han, som alle Embeds-

mænd paa den Tid, hoiligen trænge. De ufunderede Papirpenge

nedsank efterhaanden til en saare ringe Værdie, og Engelstoft

fortalte underliden i senere Aar, hvorledes et Honorar, som

Hertugen af Augustenborg engang betalte ham med nogle faa

Solvspecier 7
, i Virkeligheden var næsten lige med et heelt

Aars Gage. Han, ligesom mange Andre, maalte derfor paa

' anden Maade sorge for at erhverve det Fornodne : i de værste

Aar havde han unge Studerende som Pensionairer i sit Huus 8
.

Hans Svogre, de trende Brodre Estrup, kunne ikke i egentlig

Forstand regnes til denne Classe, derimod vel de tvende Brtidre

Johannes og Peter Daniel Bruun fra Fredericia, der efter hin-

anden fra 1813 til 1818 tilbragte iEngelstofts Huus fem Aar,

hvis Betydning for deres Dannelse de med Grund erkjendte.

2. Assessoratet i Universiletsdireclionen var udentvivl den

i Virkeligheden indflydelsesrigeste Stilling, Engelstoft nogen-

sinde opnaaede, skjondt Navnet ikke tydede derpaa. Hertu-

5 Adjunct Werlauff udnævnt til Professor extr. d. 24 Februar 1812. —
6 Univ. Annal. 1812, S. 243. Læste i Sommersemestref over forstc Bog af

Thucydides. — 7 Han var nemlig i flere Henseender en Slags Commissionair

for Hertugen i Kjobenhavn, da denne selv ikke mere havde sit Hjem i Hoved-

staden. — 8 Efterat have forladt Kaadhuustræde no. 42 (s. ovenfor Side 45)

1810, boede Engelstoft 1810 -13 i Klædeboderne no. 102 og derpaa fra Efter-

aaret 1813 i Vimmelskaftet no.25 paalljornet afSkoubogaden, indtil han i For-

aaret 1815 flyttede til Klarebodcrnc no. 8.
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gen af Augustenborg, der havde regjeret temmelig enemægtigt,

deeltog nemlig aldeles ikke mere i nogen Sag, saa at hans Dod

et Par Aar efter med Hensyn til Directionen gik forbi som

betydningsløs. Moldenhawers Svaghedsperiode var allerede be-

gyndt; Treschow begav sig snart til Norge, og Malling, i hvis

Hænder hele det lærde Underviisningsvæsen saaledes laa, havde

stor Tillid til Engels toft, trængte til hans Raad og Medvirk-

ning, og benyttede gjerne begge.

Det vigtigste og interessanteste Anliggende, som Universi-

tctsdirectionen paa den Tid havde at behandle, var fremdeles

Organisationen af det Norske Universitet, der ifolge det Kon-

gelige Aabne Brev af tiende April 1812 skulde anlægges i Chri-

stiania og have syvogtyve paa otte Hovedvidenskalisfag for-

deelte Professorer, hvilke gjennem trende Perioder saaledes

skulde ansættes, at Universitetet var fuldstændigt organiseret til

den forste September 1815 9
. Det var denne Opgave, Engels-

toft forefandt til Losning ved sin Indtrædelse i Collegiet, og

Losningen var ikke let. Saa meget nemlig det nye Univer-

sitet var dannet i Lighed med det gamle i Kjobenhavn, saa

havde dog især Treschow sat ikke ubetydelige Afvigelser derfra

igjennem, og de fornodne Pengemidler vare kun i ringe Grad

tilstede. Dertil kom endnu, at Treschow ingenlunde var tilbbielig

til under de fælleds Raadslagninger at vige for den Superioritet,

som Moldenhawer fra sine kraftigere Aar af var vant til at ud-

ove, saa at Disputerne mellem disse to Mænd ikke alene vare

hoist piinlige for den milde og fredelskende Malling og den i

Forhold til dem endnu unge Engelstoft, men ogsaa hæm-

mede Sagernes Afgjorelse og standsede Universitetets fremskri-

dende Udvikling 10
. Og Treschow vedblev, ogsaa efterat han

9 Univers. Ann. 1812, S. 85—92, have dette mærkelige Actstykke

Det er parapherct af Malling, Moldenhawer, Rothe og Treschow. Den sid-

stes Indflydelse paa Bestemmelserne er kjendelig nok. — 10 Mundtlig Med-
delelse af Samtidige.
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var gaaet til Norge som forste Professor i det philosophiske

Facultet, at være Directionens brevvexlende Medlem.

Saamange Vanskeligheder der end vare at overvinde, traadte

det nye Universitet dog i Virksomhed i Sommeren 18i3, og

aabnede, efter atholdt Examen artium, i August de forste Fore-

læsninger for atten immatriculerede Studenter, der i December

toge den philologiske Examen 11
. Ogsaa Bygningsvæsenet sys-

selsatte Directionen, og alt hvad Universitetet vedkom, var i

den meest livlige Gang, da — Kielerfreden adskilte de forenede

Riger. I bevægelige Ord tog Engels to ft Afsked med den Nor-

ske Hoiskole paa det sidste Blad af sine Universitets- og Skolc-

Annåler, som dermed for lang Tid ophorte.

Det er af disse Annaler tydeligt nok, at ingen til Universi-

tetsdirectionens Virkekreds i disse Aar henhorende Sag i den

Grad interesserede Engelstoft, som Universitets-Anlæget i

Norge. Det var noget Nyt, der skulde skabes. I Danmark der-

imod skulde blot det Bestaaende holdes vedlige og, om muligt,

ved nogen Efterhjælp forbedres.

En af de Smaaforbedringer, som Engelstoft her per-

sonlig lagde Vægt paa, vare de i Aarene 1813 og 1816 tagne

noiere Bestemmelser angaaende Tiden for Afholdelsen af den

saakaldte anden Examen, der hidtil oftere greb noget forstyrrende

ind. Det blev da 1813 fastsat, at den philosophiske Deel af

samme Examen altid skulde holdes i de sidste fjorten Dage af

October, og dernæst 1816, at der i Foraaret stedse alene skulde

holdes philologisk, i Efteraaret stedse alene philosophisk Exa-

men 13
. Hovedhensigten dermed var fornemmelig at spare Tid

for Universitetslærerne, der forhen havde maaltet anmelde Col-

legier til begge Examina baade i Vinter- og i Sommersemeslret.

il Univers. Ann. 1813, S. 117 fg. 307 fg. 322. 1812 S. 322 fg. 1813 S.

324 fg. — 12 Efterr. b n g. Kbhvns Univers. 1823, S. 128—140, hvor en

udforligjy handling derom findes.
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Men detle Oiemed var af dobbelt Vigtighed for de academiske

Lærere, der som Enge Is toft havde el byrdefuldt Embede ved

Siden af deres Pligter som Professorer, og derhos folie Lyst

og Kald til ogsaa at virke i Literaturen som Forfattere.

3. Engelstoft havde, som nylig bemærket, ophort med

Udgivelsen af sine Universitets- og Skoleannaler halvandet Aar,

efterat han var bleven Assessor i Directionen og umiddelbart

ved Kielerfreden. Man anfoiie som Grunden dertil Papirets og

Trykningsomkostningernes stedse stigende Priis 13
, og det kan

vel være muligt, at disse Omstændigheder kunne have været

medvirkende Aarsag; men at de neppe vare den vigtigste, end-

sige den eneste Grund, turde udentvivl klart fremgaae deraf, at

han, skjondt Videnskabernes Selskab og Danske Selskab, hvoraf

han ved denne Tid blev Medlem 14
, tilbude ham Leilighed til

literair Virksomhed, dog næslen i samme Oieblik anmeldte og

begyndte et nyt og storre historisk Tidsskrift, den Historiske

Kalender.

Dette Værk, hvoraf tre Bind udkom, tilhorer ganske den

Periode, hvori han var Assessor i Universitetsdirectionen. Ideen

hertil udgik nærmest fra Professor Jens Moller, der for nogle

Aar siden var bleven ansat ved Universitetet, og med en vis

eiendommelig Lethed forenede historiske Studier med de theo-

Iogiske, der vare hans egentlige Kald. Den samme Lethed

gjorde ham velskikket til at forestaae Udgivelsen af periodiske

Skrifter, og Engelstoft kunde saameget hellere overlade det

13 Subscriptionspriscn paa Annalerne var derfor i de senere Aar bleven

forhoiet. — h Molbech, Vid ensk. Selsk. His tor. S. 529 : Thorlatius,

som 1810 blev optaget, proponerede P. E. Muller 1811, og denne atter Engels-

toft, som valgtes den 18 Decbr. 1812. Werlauff, Danske Selsk. 11 is tor.

S. 191—93: Engelstoft og P. E. Muller bleve valgte den 3 Marts 1813; Thor-

lacius var foreslaaet i samme Aar, men frabad sig Valget, hvorimod han 1815

efter Opfordring indtraadte, „for at erstatte det Tab, -Selskabet havde lidt ved

hans Faders Diid."
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udvortes Arrangement til ham, som der mellem begge disse

Mænd indtil en vis Grad fandtes et aandeligt Slægtskab, og som

Mollers bestandige Veneration for den ældre Collegas Overle-

genhed i Smag og historisk Erudition borgede for Eenheden og

Enigheden under Ideens Udforelse. Værkets Navn derimod turde

udentvivl fornemmelig skrive sig fra En gels toft. For meer

end et Decennium siden 15 havde han nemlig offentlig udtalt den

Mening, at Kalenderens apocryphiske Helgennavne burde om-

byttes med mærkelige Personer eller Begivenheder i Fædre-

nelandets Historie, for at selv den lille Almanak, der var i

Alles Hænder, kunde opfriske Mindet om fortjente Mænd og

anspore til Efterligning og Kappelyst. Denne Tanke var strax

bleven grebet med Opmærksomhed 16
, og nu vilde Engels-

toft benytte det nye Tidsskrift til at give Prover paa dens Ud-

forelse.

Efterat han siden Annalernes Ophor havde indskrænket sin

Forfatter-Virksomhed til nogle mindre Arbeider, saasom en Af-

handling om Christian den Fjerdes Forsog paa at ophæve Vor-

nedskabet, der 1813 blev læst i det Skandinaviske Literatur-

selskab , samt en eller anden critisk Anmeldelse i Literaturti-

denden 17
,
— udkom i Aaret 1814 den Historiske Kalenders

forste Bind, prydet med Abraham Kalis Porlrait, og indehol-

dende foruden den nysnævnte Prove af en national Almanak, der

gjontoges i de folgende Bind med tildeels andre Navne, tvende

Bidrag fra Engelstofts Haand: en ganske ny Omarbeidelse

af hans tidligere Afhandling om Kjobenhavns Stilling og Farer

15 Om Opdrag. Indfl. paa Kjærl. til Fædrcl. 1802, S. 58, Note.

— 16 Ideens Udtalelse havde dengang foranlediget en liden Cyclus af Skrif-

ter derom, al' Rahbek (Da n. Tilskuer, 1802 11.737-52. 761- 816), Abra-

hamson (Smstds, 1803. 1.5-14), V. A. Wedel (Minerva, 1803. 111.233

—259) og atter senere (1808) Engelsloft selviBogen om N a tional-Opd ra-

gelicn S. 251-55. — 17 Skand. Lit. Sel. Skr. 1813, S. 1-52. Dan.

Lit. Tid. 1814, S. 401 — 414, Rec. af Molbechs Historie om Ditmarsker-

krigene.
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ved Carl den Tolvles Angreb, og et meget interessant Uddrag

af Axel Gyldeiistjernes Dagbog paa hans Moskoviliske Reise

i Begyndelsen af det syttende Aarhundrede. Allerede Aaret

efler, 1815, forlod det andet Bind med Tyge Rothes Porlrait

Pressen, ligeledes udstyret med tvende Engelstoftske Stykker:

en udforligere Fremstilling af det Byzantinske Riges, især Con-

stantinopels, Forsvarsvæsen , da Barbarerne i det sjette Aar-

hundrede truede denne Hovedstad, det samme Emne, som han

tidligere i et Universitets-Program havde behandlet 18
, og der-

hos en critisk Undersogelse angaaende det rette Jubelaar for

Christian den Forste som Konge i Danmark og Norge. Del

tredie Bind endelig med Skule Thorlacius's Portrait blev leveret

1817 og havde atter to skjonne Skrifter af Engels toft, nem-

lig et mindre, der ogsaa særlig var udgivet, om Statistikens Be-

greb og Forhold til Statsoconomien , og et storre om Wiens

anden Beleiring af Tyrkerne. Denne sidste Afhandling var en

Frugt af Engelstofts ejendommelige Interesse for den Os-

manniske Historie, og den vakte selv i Udlandet særdeles

Opmærksomhed baade ved Undersøgelsens Grundighed og

ved Fremstillingens Skjonhed 19
. Ogsaa er den maaskee i sidste

Henseende det correcteste af hans Arbeider og den smukkeste

Prove af den historiske Skole, som han kjendelig lilhorte.

4. Det turde maaskee her være Stedet, at dvæle nogle Oie-

blikke ved denne Skoles Eiendommelighed og ved Characteren

af de Engelstoftske Skrifter. Hovedmodsætningen mellem Dyr-

kere af historisk Videnskab beroer naturligviis paa Individuali-

teternes Forskjellighed; thi det Affecterede, Tillærte, Sogte og

Manierede kan som noget Uægte ikke komme i Betragtning.

Modsætningen selv er bekjendt. Man behover hos os kun at

18 Nemlig 1808. See ovenfor Side 49. Afhandlingen nævnes med
hædrende Anerkjcndelse i Riihs, G esch. d. M i 1 1 el a 1 1. , S. 55. — io See

IS' y e r u p s og E r s 1 e w s Lit L e x i c. om Anmeldelserne af dette Skrift.
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stille Langebek ved Siden af Holberg i en ældre Periode, eller

Abraham Kali ved Siden af Frederik Sneedorff i En g els tofts

Ungdomsaar, og man vil strax blive Forskjellen vaer 20
. Man

vil da ogsaa see, at begge Retninger kunne opvise beromle Re-

præsentanter, og man vil udentvivl blive overbeviist om, at den

ene er saa langt fra at burde udelukke den anden, at Enhver,

der stiller sig et hoiere Maal for Oiet, nodvendigviis maa stræbe

efter en harmonisk Forbindelse af begge.

I Engelstofts Skrifter er en saadan Stræben i hoi Grad

fremtrædende. Han samlede med Flid, han criticerede med

Grundighed, og han agtede hoit ogsaa de særlige Undersogel-

sers Betydning og Nodvendighed 21
. Næsten alle hans Arbeider

ere Detail-Undersogelser, og hans Annaler indeholde i de histo-

riske Tillæg en Rigdom af Beviser for hans Opmærksomhed

paa de specielleste Bidrag til den historiske Sandheds Belysning.

Forsaavidt var han den lærde Historieforsker. — Men havde

han saaledes tilveiebragt og sigtet Stoffet, og tog Pennen i

Haand for at meddele Forskningens Resultater, saa vidste han

at hæve sig til Herskab over de dode Materialier og af dem at

skabe Noget, der var Historieskriverens virkelige Eiendom, mær-

ket med Eierens aandelige Træk. Han havde en naturlig Ten-

dents til at raisonnere, pragmalisere og soge i Historien Spo-

rene af en hoiere moralsk Verdensstyrelse'-'2 ; han lagde kjen-

deligt an paa en konslnerisk Behandling og et smagfuldt Fo-

redrag, saa at alle hans bedre Skrifter danne et afsluttet Heelt

og ere Værker ligesom af een Stobning.

Og denne Tcndents var udentvivl den fremherskende hos

ham, saa at han robede vel saa meget Kald til Historieskrivning

som til Historieforskning, medens baade hos os og hos Frem-

20 Det er mærkeligt, men ikke uforklarligt, at Miskjenrlelsen af Modpar-

tens Fortjenester almindelig meest udgaaer fra den Side, der dog aabenbart

fordrer lavere Aandski ælters Anvendelse. — 21 Yttringer derom af ham, f. Ex.

i U. Lit. Tid. 1814 S. 401—2. — 22 Histor. Calend. III. 441.



mede det omvendte Forhold af gode Grunde er det almindelige 23
.

En gels tofts historiske Erudition var overhovedet mere om-

fattende end gjennemtrængende, bestod snarere i en meget ud-

bredt Læsning end just i et særdeles detailleret Kildestudium.

De torre og magre Kroniker, de stive og livlose Diplomer, sy-

nes at have trættet ham, hvorimod Studiet af gode Historieskri-

vere, ældre og nyere, behagede og oplivede ham. Disse sidste

ledede ham ogsaa hurtigere til det, som han fornemmelig sogte

i Historien, og som han selv — imod eget Forsæt 24 — ikke altid

kunde afholde fra ligesom personlig at træde frem med midt un-

der den objective Fremstilling. 1 Afhandlingen om Wiens Be-

leiring har han vogtet sig for denne Svaghed, og forst ved

Enden af hele Expositionen samlede han i kort Begreb, hvad

han kaldte Historiens Idee og det Lærerige i Historien, „de

store Sandheder, der overalt udtale sig gjennem Historiens

Lære og fremtræde som dens ædleste Frugter, om en hoiere

Styrelse, hvis mægtigere Haand spotter de Dodeliges Vælde, hvis

Retfærdighed kalder Folkene for sin Domstol og gaaer i Rette

med de stolteste Monarker-5."

Engels tofts Sprog havde stedse en mærkelig Lethed,

Livlighed og Elegants, selv naar han behandlede temmelig uboie-

ligt Stof. Han bestroer, sagde man, den ellers knudrede anti-

qvariske Bane med Roser 2". I en tidligere Periode af hans

Liv var denne Stræben efter det Ziirlige udentvivl endnu istand

til stundom at overvælde hans iovrigt rene Smag og Takt for

Modersmaalets Natur; da skrev han Sætninger som denne: „Kon-

gedatter, ung, deilig, from, udstyret med Alt, hvad Lykken har

meest Blendende, Naturen meest Elskværdigt, opsoges hun hoit

i Nord for at sæltes paa en af Europas stolteste Throner 27."

Og til samme Tid havde ogsaa hans raisonnerende Skrifter uden-

23 Ruhs, Entw. einer Pro p. des histor. S tud. S. 260. — 24 Hi-

stor. Calend. III. 281— 282. — 25 Anf. St. III. 441. — 26 Nyerups
Skildr. IV. 57 Not. — 27 Ph il ip Aug. og Inge I). S. 4.
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tvivl noget formeget af den declamerende og aposlropherende

Maneer 28
. Men i hans egentlige Manddoms-Aar viiste ogsaa

Sliil og Indklædning et ædelt Maadehold og en fiin Takt, har-

monisk forenet med Ungdommens Lethed og Liv.

At Engelstoft havde sjeldne og udmærkede Evner til Hi-

storieskrivning, var derfor i hans kraftfulde Alder ei alene

blandt hans Venner, men ogsaa blandt dem, der ingenlunde

horte til disses Kreds, en ligesaa almindelig Mening, som det

var en almindelig Beklagelse, at han ikke kunde folge det ham

af Naturen anviiste Kald. De Engelstoftske Afhandlinger, sagde

en Samtidig, vække det inderligste Onske hos Læserne, at

denne Forfatter, som maaskee ene af alle dem, der nu give

sig af med dansk Historie, besidder de Egenskaber samlede, der

kunne fordres hos en Dansk Historiograph , maattc tillige be-

sidde Lyst til ene at give sig af med en Videnskab, han synes

skabt for-9
. En anden Samtidig skrev saaledes: I Engels-

toft kunde Fædrenelandet, efter Sneedorff, have fundet sin bed-

ste Historieskriver. Det er beklageligt, at han saa tidlig reves

ind i Forretningslivet, hvorfra han altfor silde trak sig tilbage.

Hvad havde ikke Saga kunnet vente af Forfatteren til Bogen om

Dronning Ingeborg? Ogsaa som populær Philosoph gav han

de bedste Forhaabninger i Skriftet om Nationalopdragelsen. En-

delig har han neppe sin Overmand som dansk Stilist. Læg her-

til, at han ogsaa har skrevet kostelige latinske Vers, — saa

fremlyser det, al han har mangesidigt Værd fra den videnskabe-

lige Side :!0
. Disse Vidnesbyrd, hvis Antal det vilde være meget

let at foroge 31
, udtrykke bestemt nok, hvad der virkelig var den

offentlige Mening.

Det folger af sig selv, at ogsaa en anden Mening lod sig

28 Lærde Efterretn. 1803. S. 433 fg. 467 fg. hvor Rec. neppe uden

Grund paaanker formegen Declamation. — 29 G. L. Baden, Dan. Nor,

Hist. Bibi. S. 127. — 30 J. K. Host, Erindr, om Mig og mine Sam tid.

S. 158. — 3i F. Ex. Jens Moller, N. Falck, Thortsen o. fl. A.
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hore fra Mænd af anden Individualitet og Smag. Den beromte

Abraham Kali sagde undertiden om Sneedorffs historiske Frem-

stillinger, at „det jo var en Roman,* 33 — og saa venligt end

hans Forhold i tidligere Aar havde været til En gels toft, er

det dog ikke ubekjendt, at han ikke var till>5ielig til at rose

dennes historiske Arbeider 33
, saa at Forholdet mellem dem ikke

med Aarene voxede i Inderlighed, skjondt Enge Is toft stedse

nærede en hoi Grad af Pietet for denne sin Lærer. Han kunde

det ogsaa saa meget lettere, som han vel vidste, at Kali ikke

var nogen Smagsdommer, og at hiin Beklagelse over, at han

droges bort fra Forfatter-Banen, var Udirykket af den almin-

delige Mening. Men — den vedblev at være det.

VI.

En gels toft knyttedes nemlig stedse med stærkere Baand

til Forretningslivet. I Universitetsdirectionen foregik i Aaret

1817 en Personalforandring af megen Betydenhed. Ogsaa efter

Hertugen af Augustenborgs Dod 1 var den forste Plads i dette

Collegium forbleven ubesat, og Moldenhawer, som havde den

tredie, tiltog efterhaanden saa meget i Svaghed, al Moderne

oftere maalte hæves uden Resultat, og Bestyrelsen af det lærde

Underviisningsvæsen i Forbindelse med ham blev mere og mere

vanskelig 2
. Den Reform, som allerede i længere Tid havde

været trængende nodvendig, blev endelig iværksat den sexog-

tyvende Februar 1817. Malling blev nu ogsaa af Navn, hvad

han gjennem flere Aar i Virkeligheden havde været, Hertugens

Efterfolger som Directionens forste og bestyrende 31edlem;

Rothe forbandt den anden Plads med sin hidtilværende Stilling

32 Medd. af Samtidige. — 33 G. L. Badens His tor. Afhandl. III.

Fort. S. XXII.

i Den 14 Juni 1814. — 2 Jledd. af Samtidige.
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som Deputeret i det holstenske Cancellie; Engelstoft blev

tredie og Mynster fjerde Medlem, begge med Bibehold af deres

ældre Embeder i Universitetels og Kirkens Tjeneste*.

For Engelstoft var denne Forandring for det forste lidet

mærkelig. Hans Indflydelse som Medlem af Directionen kunde

ikke blive storre, end den havde været under hans Assessorat,

men vel mindre ligeoverfor nye og hoit anseele Colleger; hans

Arbeide blev i alt Væsentligt det samme. Han kunde derfor

fremdeles ligesaavel som hidtil overkomme sine academiske For-

retninger, og havde ved sin Indtrædelse i Universitelsdircc-

tionen udtrykkelig forbeholdt sig sin Ret til Avancement efter

sin Alder ved Universitetet 4
. Han opfyldte fremdeles med Nid-

kjærhed alle de Pligter, som deraf fulgte, og han havde netop

kort efter denne Tid en Lejlighed dertil, som var ham personlig

særdeles kjær.

Den gamle Abraham Kali vilde nemlig i Aaret 1817 opleve

sit tooghalvtredsindstyvende Embedsaar 5 og den anden Juli

samme Aar sin fireoghalvfjersindstyvende Fodsclsdag; men da

han i sin Tid paa Grund af en Udenlandsrejse forst to Aar efter

sin Udnævnelse til Universitetets Bibliolhekar havde tillraadt

delte Embede, kunde Aaret 1817 ansees for det virkelige Ju-

belaar. Han var Universitetets Senior, de fleste af sine selv

ældre Collegers Lærer; hans ualmindelige Lærdom, lige udbredt

og dyb, befæstede end mere den Anseelse, som Alderen gav

ham. Det var derfor et almindeligt Onske blandt de academiske

Lærere at benytte Jubelaaret som Anledning til at bringe ham

en Hyldning. Engelstoft i Forening med Jens Moller og

Werlauff forelagde den tiende Juni Consistoriet et Forslag til

denne Fest: selv udbad han sig at maatle holde Talen 6
.

3 Colleg. Tid. 1817 S. 213—214. - * Colleg. Tid. 1817 S. 682.

— 5 Dansk Minerva V. (Juli-Hefte) S. 73. Han blev Bibliothckar i De-

cember 1765, men liltraadte forst Embedet i Furaaret eller Sommeren 1767. —
6 I Consistor. Copiebog findes deres Forslag af anforte Datum.
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Medens Universitetet forberedede delte, vaktes ogsaa uden-

for Universitets-Lærernes Kreds Opmærksomheden for, hvad

Abraham Kali havde virket som Borger; thi han forbandt i en

sjeldcn Grad Studerekammer-Lærdom med practisk Blik og Ind-

sigt i Borgerlivels Forhold, saa at hans Raad og Veiledning

ofte blev sogl i vanskelige Tilfælde. Medborgere i en videre

Kreds valgte derfor nu hans Fodselsdag til en Hoitidelighed af

mere almindelig Character.

Til Universitetsfesten den otteogtyvende Juni indbod Jens

Moller ved en Afhandling om Alderdommen som et Middel til

historisk Kundskabs Bevaring 7
; Engelstoft holdt selve Fest-

talen i Regenlskirken. Denne Tale paa Latin horer udentvivl

til de talentfuldeste Arbeider af lignende Art. Den var kort,

som den burde være, men sindrig i Anlæg og smagfuld i

Udforelse. Efter nogle indledende Ord, hvori Taleren undskyldte

sin dristige Fremtræden med sin Fblelse af Pligt og Taknemme-

lighed, sammenlignede han den alderstegne Universitetslærer

med den Mand, der fra et ophoiet Sted i vid Omkreds kan

skue tilbage, skue omkring sig, skue fremad, — eller som The-

maet ifolge mundtlig Overlevering skal have været udtrykt: annis

meritisqve prouectus academicus doctor respicit, circumspicit,

prospicil, — og Talens trende Stykker vare derefter en let Con-

tourtegning af de indtagende Billeder, som fra hvert af disse

Synspuncter fremstillede sig for den vise og fortjente gamle

Universitetslærer 8
. Der var kun een Mening om den skjbnne

og hjertelige Maade, hvorpaa Engelstoft havde fort Ordet i

denne hoilidelige Anledning.

Ved Borgerfesten nogle Dage efter, den anden Juli, var

Rahbek Taleren 9
. Engelstoft sad med lige Folelser blandt

7 Dansk Minerva V. (Aug. Heft.) S. 129—39, en dansk Oversættelse

deraf. — 8 Tal n selv er desværre aldrig trykt og haves nu ikke engang i

Manuskript. Rahbek oversatte den i Dansk M i ncrva V. (Augustheft.) S.

140—152, efter Forfatterens latinske Haandskrift. - 9 Dan. Minerva V.

(Julihelt.) S. 51 fg. og en latinsk Sang af Pastor Michelsen S. 63 fg.
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Tilhorerne; thi han var oprigtig gjennemtrængt af Veneration

for Jubeloldingens udmærkede Evner og Fortjenester.

2. Ved- saadanne Lejligheder, hvor Manden enkelt træder

frem, er det lettere at paavise hans Virksomhed. Meget for-

skjellig derfra er den Stilling, som el Collegii-Medlem indlager.

De forligelige Dygtigheder, — og andre end disse ville under

dette Regjeringssystem mere hindre end fremme Sagernes Gang,

— maae i et Collegium fordetmeeste saaledes gaae op i dette,

at deres personlige Virksomhed og Fortjenester gjerne blive

staaende i et uklart Omrids. Dette gjælder netop den længste

og kraftigste Periode i Engelstofts Liv: den kan ikke andet

end savne et vist Individualitetens Præg, som de tidligere meer

eller mindre saa kjendeligt havde havt. Naar man nævner de

vigtigste Foranstaltninger ved Universitetet og de lærde Skoler

i denne Periode, saa vil ganske vist Enhver kunne være over-

beviist om, at En gels toft har taget Deel deri; men det kom-

mer dog nærmest an paa al træffe de enkelte, paa hvis t'dfo-

relse han maatte antages at have udovet en særdeles Indfly-

delse.

Til denne Classe tor man for det forste med god Grund

henregne de nye paa Billighed og Retfærdighed stoltede Be-

stemmelser for Oprykningen til Ordinarii-Pladserne samt Ad-

gang til Recloratet og Decanaterne 10
. Ifolge den ældre Regel,

at visse Videnskabsfag altid skulde have sine Repræsentanter

blandt Professores consistoriales, var det ikke vel muligt at

forebygge, at stundom og det ikke just sjeldent ganske unge

Professorer pludselig gik en heel Række af ældre Colleger i

samme Facultet forbi, naar Dodsfald eller anden Befordring

gjorde en Plads i Consistoriet ledig, medens andre ældre Pro-

10 Collcg. Tid. 1817. S. (567—73. Engelst. Efterr. ang. Kbhvns
Univ. S. 142 — 48. Forandringen synes nærmest fremkaldt med Hensyn til

Rectoratet; men den blev i Udforeisen af mere omfattende Virkning.

5*
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fessorer seent eller aldrig- opnaaede at vinde Sæde i Consisto-

rium og de dermed forbundne Fordele blot af den tilfældige

Grund, at ingen Plads i deres specielle Fag blev vacant. Der-

til kom endnu, at Regjeringen havde begyndt stundom at med-

dele en eller anden Professor Titelen af Ordinarius som en

simpel Rangforhoielse, en Slags Naadesbeviisning, uden at der-

med fulgte de virkelige Rettigheder, som Titelen hidtil beteg-

nede 11
. Det er vist, at Engelstoft tidlig fandt delte meget

utilborligt; hans Colleger rimeligviis ikke mindre. Til Forebyg-

gelse af hine Uregelmæssigheder i Fremtiden udkom et Re-

script af attende Juli 1817, der fastsatte bestemte Regler for

Avancementet i det philosophiske Facultet, og derhos forhoiede

Rangen for samtlige Universitetets Professorer, saaledes at Ex-

traordinarii erholdt den hidtilværende Rang for Ordinarii, disse

derimod en ny og hoiere 13
. Ved samme Leilighed og paa

samme Dag bleve i det philosophiske Facultet Wad, En g els

-

toft, Orsted, Rahbek og J. W. Hornemann udnævnte til Or-

dinarii, saaledes at Wad og Orsted bleve Medlemmer af Con-

sistoriet, og at Plads, Rettighed og Anciennetet i dette blev for-

beholdt Engelstoft umiddelbart foran sidstnævnte, hvorimod

Rahbek og Hornemann indtil videre ikke indlraadle i Consi-

storiet
1-

'.

Andre Reformer, der i hoi Grad personlig interesserede

Engelstoft, traf i det folgende Aar Examen artium og den

saakaldte Store Philologicum. Universitetels Professorer var

utilfredse med de Prover, som de unge Studerende aflagde, og

sogte Grunden deels deri, at enkelte af Proverne i sig selv

11 Collcg. Tid. 1817 S. 672. — 12 Denne Professor-Rang havde besyn-

derlig varieret. I Christian VI S tidligere Rangforordn. (1734) sattes Profes-

sor es ord d. i 7 Cl. No. 7, og i den senere (1744) i 6 Cl. Ko. 4. Frederik

V satte dem (1746) i 5 Cl. No. 8, og der bleve de staaende indtil 1817.

Da Proff. extraordd. efter Fund. af 7 Mai 1788 kom til, fik de Plads i 6 Cl.

No. 13, hvor ogsaa de slodc til 1817. — 13 Colleg. Tid. 1817 S. 682.
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maaskee vare for vanskelige, deels deri at Skolerne savnede

Lærere af tilstrækkelig Duelighed 14
. Forordningen af tiende

August 1818 afskaffede altsaa ved Examen artium adskillige

skriftlige Udarbejdelser, der formeentlig stode i Misforhold til,

hvad man medrette af Skolerne kunde fordre, navnlig den lyd-

ske og franske Stiil, hvorimod Fordringerne i de gamle Sprog

bleve udvidede, fornemmelig i det Græske. Med Hensyn der-

paa kaldte Forordningen af fireogtyvende October 1818 igjen

tillive under Navn af Skole-Embedsexamen den philologiske

Prove for de hoiere Lærere ved de lærde Skoler, som det pæ-

dagogiske Seminarium havde bragt i Forglemmelse 15
. Hensigten

med disse Foranstaltninger var udentvivl meget bedre end Val-

get af Midlerne til dens Opnaaelse: de nyere Sprog bleve, som

det synes, nu ogsaa i Skolerne mere forsomte end hidtil, da

Universitets-Proven saa let bestemte Maalet, hvorefter der skulde

stræbes, og Skole-Embedsexamen, der tvertimod dens Navn

blev betragtet som eensidig philologisk, skaffede vel Skolerne

nogle lærdere Rectorer, men lukkede derimod Skolevejen for

andre, der i virkelig Lærerdygtighed kunde have overgaaet

mangen En i den indskrænkede Kreds, som ved denne Examen

erholdt Eneret til Befordring i Skoleembeder. Det varede hel-

ler ikke mange Aar inden disse Mangler i Universitetsdirec-

tionen selv bleve erkjendle 16
, og denne Erkjendelse ledede til

nye Overvejelser endnu medens Engelstoft var Collegiets

Medlem.

3. I de nærmest folgende Aar var der dog ingen Sag,

som mere levende beskjeftigede Engelstoft end Planen til

Soroe Academies Gjenfodelse. Det var ligesom en Fornyelse

u Coll eg. Tid. 1818 S. 699 føj. - is Eftcrr. om Kbhvns Univ.

(1823) S. 243—256. — ic Allerede Undervisningsplanen for Soroe Academies

Skule, der kun er fire Aar yngre, tyder derpaa.
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af hine ham saa interessante Forhandlinger om Universitetels

Stiftelse i Norge. Nu skulde ogsaa her noget Nyt skabes, og

her vare de oconomiske Vanskeligheder, som i Norge havde

lagt saa store Hindringer i Veien , forud ved Stemanns kloge

og dygtige Bestyrelse aldeles, overvundne. I Lobet af en Snees

Aar var ikke alene en Gjæld af omtrent et Par Tonder Guld

bleven afbetalt og hundrede tusinde Rigsdaler skjænkede af

Academiets Midler til Norges Universitet; men til samme Tid var

der dannet en Grundfond af over en halv Million i Penge, me-

dens Academiets Landeiendomme vare forogede med to store

Godser 17
. Eflerat den forste offentlige Bekjendtgjbrelse om

Academiels Gjenoprettelse som en Opdragelsesanstalt og hoiere

Skole den niende Marts 1821 var udgaaet 1*, bleve de af Ste-

mann opsamlede store Capitaler og det ved ham forogede be-

tydelige Jordegods, der hidtil havde ligget under Rentekam-

meret, den forste August samme Aar henlagte under Direc-

tionens Overbestyrelse 15
'. Man havde saaledes ved den nye

Stiftelse de rigeligste Pengemidler til sin Disposition og fuld-

kommen frie Hænder til at benytte disse; og i det næste For-

aar 1822 var Stiftelsens Organisation allerede saavidt fremmet,

at dens Virksomhed, dog forelobig efter en mindre Maalestok,

bestemtes at skulle begynde i September 20
.

Hvad der vistnok ogsaa forhoiede Engels tofts personlige

Kjærlighed til dette Institut, var den Omstændighed, at Acade-

miet i hans Svoger og Ven Estrup fik en af sine forste og

meest anseete Lærere. Engelstoft betragtede denne Ansæt-

telse som den lykkeligste og onskeligste, hvortil en yngre Vi-

denskabsmand kunde adspirere, og idet han oversaae Stillingens

Mangler og svagere Sider, udmalede han for sig selv og An-

17 Collin f. Histor. o. Statist. I. 34— 35. Engels tofts Lykonsk-
ningsdigt S. 36. — is Colleg. Tid. 1821 S. 333-348. — 19 Efter-

retn. om Univ. (1823) S. 73 Not. — 20 Jvfr. Coll eg. Tid. 1822. S. 315

—323. Efter r. om Univ. S. 80 fg. 96 fg. 187 fg.
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dre med synlig- Glæde Hilledet af et uforstyrret videnskabeligt

Liv i det landlige og- rolige Soroe. „Var jeg- tyve Aar yngre

— horte man ham sige — skulde Estrup have faael en Concur-

rent i mig." Kom han selv lil Soroe, erkyndigede han sig utræt-

telig om enhver Ting, der paa nogen Maade kunde tjene til

Stiftelsens Tarv eller de Unges Opmuntring 21
, og optegnede

flittigt, hvad .han spurgte og horte, for siden at kunne over-

veie det eller tage Hensyn dertil. Og var han hjemme i Kjo-

benhavn, kunde han ikke noies med de officielle Beretninger,

men corresponderede uafbrudt med Estrup for stedse at være

vel underrettet om Tilstanden i det Enkelte som i det Hele 32
.

Det var udentvivl ogsaa fornemmelig Interessen for Soroe, der

bidrog til, at Engelstoft i Aaret 1823 igjen begyndte sine

for ti Aar siden standsede Universitets- og Skoleannaler; thi

de Soroeske Anliggender blcve strax behandlede med en syn-

lig Forkjærlighed. Det var den samme Interesse, der aflokkede

ham del storste latinske Digt, som han nogensinde skrev, — en

Lykonskning til Academiels Gjenoprettelse og Indvielse.

Denne Indvielsesfest i Sommeren 1827 23 forte hele Uni-

versitetsdirectionen til Soroe, og Engelstoft regnede den for

en af sit Livs Glædesdage. Han sad der paa Embedsvegne i

den smukke Festsal, ikke langt fra Kongen selv, da Sangen

aabnede Festen

:

Loft dig, vor Hoisang, paa Vinger af Toner!

Flyv over Soe, over Skovenes Kroner!

Han horte der den sidste Veltalenhedsprove, hvormed Oldingen

21 Hensyn til det sidste er taget ved alle de tidligste Reglementer. See

f. E. Efterret, om Univers. (1823) S. 206-207. — 22 Denne Correspon-

dancc .*kal hist og her være bebreidet Engelstoft. Men for det forste man Ile

man udentvivl forud kunne vide, at det vilde blive saaledes, og for det andet

er det vist, at ogsaa Andre end Estrup skrcve private Efterretninger, der in-

genlunde gave paalidcligerc Oplysninger end hans. — 23 Den 21 Mai var

Indvielsesdagen.
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Malling „sluttede det Talerhverv, som ingensinde var hans

Kald, men ikke sjeldent var bleven hans tilfældige Lod"- 4
. Og

han vedligeholdt Opmærksomheden og Deeltagelsen lige til den

sidste skjonne Slutningschoral:

Velsignet den være den Kjærligheds Aand,

Som svæver om Folk og om Land og om Throne!

Velsignet den Kraft, som med evige Baand

Bandt Dannemarks Hjerter til Skjoldungens Krone! 95

Der var i Engelstofts Oie et eiendommeligt Glimt, en vis

glandsfuld Stirren, naar han ret levende folte sig opvakt. De,

som paa denne Dag betragtede ham, ville sjeldent have fundet

det stærkere.

4. Det var, som bemærket, Interessen for den Soroeske

Phonix, der nærmest havde fremkaldt et Par Skrifter af En-

gels toft; men iovrigt har denne Periode af hans Liv ikke

mange videnskabelige Arbeider al opvise. Efterat den Historiske

Kalender var standset med det tredie Bind i Sommeren 1817,

indskrænkede han sin Forfatter-Virksomhed meest til smaae Af-

handlinger eller Bidrag, der optoges i Skrifter, som af Andre

bleve udgivne. Hans lille Afhandling om Statistikens Forbin-

delse med Lovkyndighedens Studium, der udkom i Foraaret

1818-°, kunde betragtes som en Fortsættelse af det tidligere

Arbeide om Stalistikens Forhold til Slatsoconomien 97 og blev

udentvivl nærmest foranlediget ved den Reform, der til samme

Tid skulde gjennemfores med Hensyn til den juridiske Embeds-

examen; og hans Omrids af en Theorie for Forretningsstilen

24 O. Malling, Tale ved Soroe Ae. Ind vielses-Fest. Khhvn

1827. 4to S. 2. — 25 Ingemanns Cantatc ved Acad. Indvielse.

— 26 Optrykt i Rahbeks Hespcius (1820) L 19— 55. — 27 See ovenf.

S. 60. Begge Afli. samlede og oversatte (1831) hos Falck X. 1—54.
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skulde blot tjene til Grundlag for de academiske Forelæsninger

i den samme Sommer og næstfolgende Vinter 1818— 1819

-

8
.

Han skrev Fortaler eller Indledninger til Rasmussens lærde og

grundige Arbeide over det africanske Compagnies Historie og

til det bekjendte Værk af Werlauff og Outzen om det Danske

Sprogs Skjæbne i Slesvig, hvilket sidste vistnok ikke uden hans

Indflydelse paa Scavenius var bleven fremkaldt, og som han

derfor havde særdeles Grund til at ledsage med nogle oriente-

rende Bemærkninger. Thi hans lyse Blik, end mere skjærpet

ved Historiens hoittalende Lærdomme, var tidlig rettet mod de

Ulykker, der vilde folge af den danske Nationalitets skammelige

Undertrykkelse i dens eget Hjem, og tidlig havde han hævet

sin patriotiske Stemme derimod 29
. Han interesserede sig ogsaa

meget for de Bestræbelser, som i disse Aar gjordes for at

danne et Nationalmuseum for fædrenelandske Oldsager, og

skjondt ikke Medlem af den i samme Anledning nedsatte Com-

mission 30
, fulgte han den dog gjerne i Aarene 1818—1820

paa dens antiquariske Excursioner, f. Ex. til Frederiksborg, Kron-

borg, Roeskilde, Soroe, Esrom og flere Steder, stedse deelta-

gende, opromt og opmærksom paa de forekommende Gjenstande31
.

Men selv skrev han ikke mere om antiqvariske Emner.

Overhovedet var Enge lstofts Lyst eller Kraft til at frem-

træde som Forfatter temmelig tidlig aftaget. Han havde nu i

en Deel Aar været Medlem af Videnskabernes Selskab og fra

1815 til 1818 tillige Medlem af Ordbogscomiteen; men af denne

sidste udlraadte han snart 32
, og hans Deeltagelse i Selskabets

28 Skriftet udkom i Qvart, dateret den 9 Januar 1818, og blev igjen optrykt

i Dansk Minerva, VI. 558-574. - 29 See ovenfor S. 49 Not. 22. —
30 Thorlacius, Werlauff, Finn Magnusen, Thomsen vare Medlemmerne —
31 Medd. af Samtidige. — 32 Vid. S el sk. Dansk Ordbog III. Fort. S.

VI. Vidensk. Selskabs II i s to r. S. 403— 4. Han og Degen bleve Med-

lemmer af Commissionen den 1 Januar 1815, og begge arbeidede nærmest i

Forbindelse med F. E. Muller paa Bogstavet M. Men begge meldte sig ud

1818.
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videnskabelige Forhandlinger indskrænkede sig til en Fremstil-

ling af Begivenhederne umiddelbart for Christian den Forstes

Thronbestigelse, som han læste i Aarene 1818 og 1820, samt

et Mindeskrift over Abraham Kali i Marts 1822. Intet deraf er

trykt 3
"

1
. De med Kjærlighed begyndte Efterretninger om Uni-

versitetet, Soroe Academie og de lærde Skoler ophorte med

det forste og eneste Bind. Han havde i Aaret 1823 den Plan

i Forbindelse med WerlaufF at udgive nogle af Abraham Kalis

efterladte Samlinger, men opgav igjen dette Forsæt, da han

ikke troede at have fundet i disse, hvad han havde ventet 34
.

Mismod og Forstemthed slappede ogsaa ved denne Tid hans

Kræfter: han folte sig kj endelig noget fortrykt eller tilsidesat,

uden at man just kan sige, om han havde Grund dertil. Saa-

meget er dog vist, at hans Udnævnelse til Ridder af Danebrog

den sextende Mai 1824 af ham selv blev betragtet som et Tegn

paa Kongens tilbagevendende Naade, og at han ligesom oplive-

des og styrkedes derved.

Den nærmest folgende Tid i Engelstofts Forfatter-Liv

kunde man kalde hans latinske Digter-Periode; thi med Und-

tagelse af en 1826 paa Fransk affattet Inlroduction til Rcedtz's

Repertorium over Danske Statsacter, leverede han intet andet

end latinske Poemer. Allerede tidligere havde han ladet udgaae

enkelte smukke Mindedigte over afdode Colleger og Venner 35
;

men Indvielsen af Borchs Collegium 1825 foranledigede et noget

storre Arbeide, der fulgte med Thorlacius's metriske Program

33 Orsteds Oversigt over Vid. Selsk. Forh. (i hist. phil. Afh. I

Deel) 1823 S. XLIII-XLIV. LXIV. LXXXVII. — u Consistor. Copiebog
ad 8 Jan. 1823. Engelstoft og WerlaufF havde anmeldt i Skrivelse al'26Decbr.

1822, at de under Titel, Af og om Abraham Kali, agte at udgive en

Samling af Literaria, i den Hensigt derved at opreise deres afgangne Lærer og

Collega et Æreminde, og onske Bcvilgelse af fri Tryk indtil tyve Ark. Dette

blev bevilget. — 35 Saaledes 1822 over A br. Kali, 1H23 over Molden-
fcntcerog 1825 over Degen. Efterrctn. om Univ. S. 276. 279. Sel-

mer, Acad. Tid. I. 150.
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og — gjorde en mærkelig Contrast imod dette. Det er vel

muligt, at Thorlacius fuldkommen saa noie har kjendl den latinske

Prosodie som Engelstoft; men hans Exordium: Plaudamus!

gaudent Musæ, lætatur Apollo; Slat rediviva , novo splendore

exstructa, priori Borrichiana Domus similis, verum amplior atque

Commodior — lige til Slutningen, er intet andet end den torre

Prosa, medens Engelstoft paa de gamle Digteres Viis strax

river Læseren med sig in medias res, naar han begynder sin

Sang:

Pax erat et tutæ constans fiducia pacis,

Cum subito ante fores terror et hostis adest.

Mox tormenlorum muros complexa corona

Faucibus horrendis ignea monstra vomit 36
.

Et særdeles smukt og temmelig anseeligt Digt skrev han 1827

i Anledning af Soroe Academies Indvielse 37
, og derefter fulgte

hans Carmen gratulatorium til Formælingsfesten i det folgende

Aar 38
. Ved den næste Formælingsfest blev han Danebrogsmand

den forste August 1829. Engelstoft skrev saadanne latinske

Vers med stor Lethed og overgik deri udentvivl alle Samtidige.

Digtene selv indeholde vistnok Vendinger, der minde om En-

gels tofts Læsning i den ham saa kjære Virgil 39
; men hans

Vers vare dog ingenlunde sammenlimede Centoner, og Ingen

tor nægte, at han udovede Kunsten med Smag, og at der i

disse Arbeider ofte fandtes Poesie og Originalitet.

Alt dette var imidlertid Smaa-Arbeider. Udgaven af Oluf-

sens Colleclanea 1829 og nogle mindre Opsalser fra samme Tid

kunde heller ikke regnes for andet. Der synes i disse Aar

36 Det Hele er dog kun 28 Verslinier. — 37 Ost, Archiv VII. 344.

Digtet, 220 Verslinier, udkom med Anmærkninger og med en hosfoiet Over-

sættelse af Rahbek. — 38 Jvfr. s ts Ma ter i a li er col. 227. Digtet var 102

Vers og havde tillige en af Engelstoft selv forfattet dansk Oversættelse ved Sil-

den af Latinen. — 39 See ovenfor Side 39, Note. 31,
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aabenbart at have manglet en Vækker i Lileratuien. Danmarks

eneste lærde critiske Tidende, hidtil ikke meget anseet, gik i

de forste Maaneder af Aaret 1830 over til Jens Mollers Redac-

tion 40
, og det lykkedes ham ikke at hæve den. En vis aande-

lig Slaphed viiste sig hos Skribenterne. Sjeldent udkom Værker

af nogen Betydenhed, og Engelsloft havde desuden daglig

Beskjeftigelse nok som Directions-Medlem og som Professor Yed

Universitetet.

5. Blandt disse tvende Embedsstillinger var hiin vel den

anseeligste; men denne havde alligevel fuldt saa meget Krav paa

hans Tid og hans Kræfter. Pladsen i Collegiet gav Engels-

toft hans borgerlige Rang; Professoratet ved Universitetet gav

ham hans væsentlige Lon.

I Aaret 1817 nod Engel stoft af den academiske Fond

en fast Gage paa tusinde Rigsbankdaler Solvværdie 41
; og hans

Udnævnelse til Ordinarius havde i denne Henseende ikke strax

og umiddelbart nogen Folge. Men da han ved Midten af det

næste Aar, den tyvende Juni 1818, ligeledes af den academiske

Fond erholdt et Tillæg af firehundrede Rigsbankdaler Solvværdie,

saa blev denne Gageforhoielse ham beregnet fra den forste

Juli foregaaende Aar, altsaa fra samme Maaned, hvori han var

bleven Ordinarius 45
. Neppe to Aar efter, den femogtyvende

April 1820, fik han atter et Tillæg paa tohundrede Rigsbankdaler

af samme Fond 4,1

, saa at han fra den Tid af nod en aarlig Ind-

tægt paa sextenhundrede Rigsbankdaler af Universitetet. Hvad

hans ovrige Stillinger ved Siden deraf muligen kunne have ladet

ham tilflyde, kan ikke have været af stor Betydenhed.

40 Dansk Lit. Tid. 1930, S. 255—256. — 41 Hans tidligere ringe Ga-

gement ved Universitetet, sce ovenfor Side 43, 44. — 42 Consistor. Co-
piebog: Skrivelse af 20 Juni 1818. — 43 Consist. Copieb. ad 25 April

1820.
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Universitetet havde derfor en god Ret til Engels tofts

Virksomhed, og gjorde den gjældende. Ved Bevillingen af hiint

forstnævnte Tillæg 1818 blev det ham saaledes udtrykkelig paa-

lagt, at han uden særlig Godtgjorelse skulde vedblive at besorge

det statistiske Lærefag, som han strax efter Kjerulfs Dod fore-

lobig havde overtaget 44
. Dette var i sig selv Engelstoft

meget kjært. Han interesserede sig i hoi Maade for dette Fag,

og han betegnede sin Interesse ogsaa derved, at han fra samme

Tid af gjerne kaldte sig Professor i Statistik, skjondl delte Præ-

dikat neppe nogensinde paa officiel Maade ligefrem er bleven

ham tillagt
45

.

Engelstoft fyldestgjorde aldeles, hvad Universitetet af

ham saaledes var berettiget lil at fordre, kun at han som Med-

lem af det overordnede Collegium ikke kunde efter sin An-

ciennetet indtræde i Consistoriet eller tage Deel i dels For-

handlinger. Han opfyldte ikke blot de Pligter, som Lovens

Bogstav dicterede, men ogsaa dem, som hans egen Samvittig-

hed og sande Interesse for den studerende Ungdoms videnska-

belige Fremgang og humane Dannelse foreskrev ham: han var

ikke alene academisk Docent og Examinator, men tilbod gjerne

sin private Veiledning og aabnede gjerne sit Huus for de unge

Mennesker, der stode ene og fremmede i Hovedstaden.

Som academisk Lærer udmærkede han sig ogsaa derved,

at han foruden de befalede, paa Examina beregnede, historiske

og statistiske Cursus ogsaa hyppigt efter friere Valg foredrog

snart en, snart en anden Disciplin, der sigtede til en mere al-

mindelig Dannelse eller Udbredelsen af en hoiere videnskabelig

Aand blandt den studerende Ungdom. Saaledes meddeelte han

44 Consist. Copieb. har Skrivelsen derom af 20 Juni 1818. Colleg.

Tid. 1818, S. 616. — 45 Erslew S. 379 siger, at han 1817 ved sin Udnæv-

nelse til Ordinarius ogsaa blev Prof. i Statistik; men jeg har intetsteds seet

dette officielt udtalt, og jeg maa tvivle derpaa. Thi havde han virkelig 1817

været udnævnt til Professor i Statistik, saa vilde det dog være besynderligt,

at han 1818 fik den Forpligtelse, at holde statistiske Forelæsninger.



78

i Aaret 1818—1819 en Theorie af Embeds- og Forretningssti-

len, 1820 en Theorie af den historiske Underviisningsmethode,

1821 den historiske Fortolkningskunst, 1826 Universalhisloriens

Philosophie, 1827 den historiske Kunsts Fremskridt i nyere Tid,

1828 den almindelige Kulturhistorie og deslige 40
. Altid forstod

han at afvinde det valgte Emne en Interesse, der fængslede

Tilhorernes Opmærksomhed.

Paa lige Maade deeltog En gels toft stedse i de stundom

temmelig besværlige Examinalionsarbeider. Kjedsomhed eller

Ligegyldighed derved skulde Ingen kunne bebreide ham, og for

den Flinke og Opvakte var det en sand Fornoielse at blive pro-

vet af ham. Han kunde da stundom ved sin naturlige Livlig-

hed saaledes lade sig rive hen, at E.xaminationen fik Lighed

med et muntert Colloquiutn, og at det for Tilhorerne blev van-

skeligt nok at folge med og hore Examinandens virkelige Svar 47
.

Derimod kunde det vel hændes, at Andre, der vare mindre

vel forberedte, ikke altid skiltes fra ham med de venligste F6-

lelser, dog ikke just saameget paa Grund af ubillige Quæstioner,

som fordi han maaskee stundom i sin billige Misfornoielse en

enkelt Gang kunde glemme, at han ved Examensbordet ikke

sad som Directionsmedlem, men alene som Professor og Dom-

mer over Examinandens Kundskaber. Hvordan det end er, saa

blev han i Efteraaret 1821 offentlig angrebet for sin Examina-

tion ved Examen artium, og fandt sig foranlediget til ligeledes

offentlig og i Forbindelse med sin Collega Werlauff at skrive

en Erklæring til sit Forsvar 48
.

Denne Ubehagelighed indtraf netop i hiin Tid, da En-

46 Lcctions-Catalogerne ere min Hjemmel. Hvorvidt alle de an-

meldte Collegier virkelig have fundet Tilhorere og ere hlevne holdte, skal

jeg ikke kunne sige. — 4" Var dog ingenlunde hyppigt Tilfældet. Det skeete

i Regelen kun, naar han allerede havde overbeviist sig om Kxaminandens posi-

tive Kundskaber og derefter begyndte at raisonnerc over Begivenhederne. Det

var derfor gjerne et Eeviis paa, at han var tilfreds med Examinandens Svar.

— 49 Kj o ben hav ns Sk ilder i c 1821, S. 1587—89.
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g els toft i det Hele troede sig tilsidesat af hoiere Magthavere,

og yttrede derfor desto kjendeligere Indflydelse paa ham 49
.

Hans Uvenner grehe derhos ogsaa andre Anledninger til at for-

tredige ham. G. L. Baden, der tidligere havde været hans of-

fentlige Lovtaler, begyndte i Åaret 1822 at nedsætte hans

historiske Kundskaber i Almindelighed, — man tor vistnok sige

af en besynderlig Grund , fordi nemlig en Historiemaler urigtig

havde afbildet Kong Christian den Forstes Morbroder, Hertug

Adolph, som en gammel Mand, hvilket efter Badens Paastand

skulde grunde sig paa en liden Notits af Engels toft i Hi-

storisk Kalender 50
. Sagen var hoist ubetydelig og vilde under

andre Forhold og i nyere Tid neppe være bleven bemærket;

men under daværende Omstændigheder folte Engelstoft sig

meget krænket derover. lovrigt var denne uhyggelige Periode

ikke af lang Varighed; Engelstoft modtog igjen Beviser paa

sin Konges Tilfredshed, arbeidede igjen med Bolighed som aca-

demisk Lærer, og udsonede sig senere med sin Modstander, paa

en Tid, da denne var meget forladt, og paa en Maade, der

gjorde hans Hjerte Ære 51
.

6. Det var ikke alene fra Caihederet eller ved Examens-

bordet, at Engelstoft virkede som academisk Lærer. I hans

kraftigere Aar sogte Studenter og yngre Videnskabsmænd hyp-

pigt ogsaa hans private Baad og Vejledning, som han da med-

deelte med den storste Beredvillighed. Ved saadan Leilighed

fremtraadte paa en characteristisk Maade hans Bigdom paa Ideer,

hans Blik for vigtige, hidtil uloste historiske Opgaver. Da han

læste overmaade meget og udstrakte sin Opmærksomhed i en

49 See ovenfor S. 74. — 50 Badens Angreb maatte afficere Engelstoft

saa meget mere, som Striden netop angik en Materie, som han i flere Aar

havde heskjeftiget sig med og læst over i Videnskabernes Selskab. Sec

ovenfor Side 74. — ol De vexlede Artikler i Striden findes især i Kjo-

benhavns Skilderie 1822 no. 31 og no. 37 af Engelstoft, og i Dagen
1822 no. 96-97 af Baden.
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vid Kreds over sin meget omfattende Videnskab uden at han

havde enten en tro Hukommelse, der bevarede den hele Detail 53
,

eller tilstrækkelig Tid til selv at bearbeide historiske Emner, saa

viisle Frugten af hans Læsning sig fornemmelig deri, at han med

meer end almindelig Alsidighed overskuede Manglerne i de for-

skjellige Egne af Historiens vidtloftige Mark, snart uopdyrkede

Steder, der trængte til en Bearbeidelse fra Grunden af, snart

interessante Partier, der tilbude en kunsterfaren Historieskriver

lonnende Stof, snart lærerige Paraleller, hvori Fortiden stod med

alvorlige Paamindelser og Advarsler for de kommende Dage.

Saaledes havde han samlet sig en Masse af historiske og sta-

tistiske Opgaver, der altid stode ham til Tjeneste 515 og gjorde

hans private Veiledning og Samtaler overmaade lærerige og

opvækkende. Den unge Mand, som traf ham i godt Lune, og

som rolig holdt ud i hans af Solvarme eller Kakkelovnsvarme

stundom temmelig beklumrede lille Studerekammer, medens han

boede i Klareboderne, vilde ofte i Lobet af en Tirnestid have

hort flere Problemer eller Ideer til Arbeider, end der i et langt

og flittigt Liv lode sig udfore 34
.

En gel s toft var ved saadan Ledighed vistnok mere den

smagfulde historiske Philosoph end den lærde historiske Litera-

tor. En Samtidig har ogsaa troet at characterisere ham ved

Benævnelsen: Danmarks philosophiske Historieskriver 55
. Men

52 Man mærkede stundom, at han under sine lærde historiske Studier

var bleven usikker i det, der kunde kaldes den historiske Børnelærdom; men

dette er i sig selv uden al Betydning, og er meget langt Ira at være ualminde-

ligt netop hos Mænd, der hæve sig til et hoiere videnskabeligt Standpunkt. —
53 Denne Rigdom viiste sig stedse , naar der i Videnskabernes Selskab eller

ved Universitetet skulde udsættes Priisopgavcr. — 54 Ogsaa Engelstofts Skrif-

ter vise næsten alle hans Interesse for interessante historiske Opgaver. Skulde

jeg anfore et enkelt Sted, veed jeg intet mere betegnende end Annal. 1808.

II. 235— 236, hvor han efter en kort Anmeldelse af sit Program, De re By-
za n t i n oruni m ili ta ri, ender med en lang Liste af sandannc Problemer,

alle henhorende til det af ham selv behandlede Emne, hvilke Problemer lian

nu anbefaler dem, ,,der fole Kald og Lyst til historiske og lingvistiske Undcr-

sogelscr". — 55 Bnstliolm, Indledn. til II i s tor. Studium. I. Dedie.
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den, som indlod sig nærmere paa en eller anden af de hen-

kastede Ideer, blev dog- snart overbeviist om, at de ingen-

lunde vare Oieblikkets lose Indfald. Skjondt han i yngre Aar

ikke længe havde arbeidet daglig i store Bibliotheker og siden

kun sjelden havde havt Tid til personlig at besoge dem, var han

dog næsten altid istand til at anvise literaire Kilder og Hjælpe-

midler, ældre og nyere, meget ofte endog af sjeldnere Skrif-

ter. Thi Literaturen var han stedse meget opmærksom paa, under

sin Læsning af lærde Special-Undersogelser; han lod flittigt

hente Boger til Gjennemsyn fra de offentlige Bibliotheker, for-

ligede stedse sit eget 5 '5

, og forsomte ikke i sine Boger at notere

paa passende Sted alleslags Citater, Bemærkninger og Henvis-

ninger. Næsten hvert Skrift i hans ikke ganske ubetydelige

Bogsamling vidnede derom.

Engelstofts Deeltagelse for yngre Studerendes Fremgang

var derhos for dem meget opmuntrende og behagelig. Leverede

saadanne engang et eller andet anstændigt Arbeide, kunde de

altid være visse paa, at det af ham blev modtaget med sand

Interesse, og han ilede gjerne med at udtale denne mundtlig

eller skriftlig paa en galant Maade. Han kunde ved slige Lei-

ligheder give sine Ord en saa udsogt Vending, at denne alene

var nok til at bevare Indtrykket deraf. Saaledes skrev han

engang til en yngre Forfatter, der havde sendt ham et Skrift

over en beromt Mand: „De har associeret Deres Navn til et

andets Udoddighed, idet de har udbredt nyt Lys og ny Glands

over dette sidste; man kunde misunde Dem en saadan Ledighed

og en saadan Benyttelse af den; men jeg skal alene bnske til-

lykke" o. s. v., o. s. v. 57
. Engelstoft brugte ved slige Anled-

ninger noget stærke Udtryk; men Skaden var ikke stor, da Alle

56 Fortegn, over Engelst. Boger og Manuskr. (Kbhvn. 1851)

viger, al han eicdc en Bogsamling paa omtrent halvsyvendetusinde Bind f'or-

mcIi-ii DOgle Manuacripter. — 57 For et simpelt dansk Ore lyder den hele

Construction som en Oversættelse fra Galanterieta Sprog, det Franske.

6
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kjendte hans fine Hoflighed, og Enhver, der ikke var ganske

ufornuftig, vidste, hvormeget der maatte tilregnes Lærerens Fo-

leise for sine Disciple, den Lærdes for Videnskaben og overho-

vedet Mandens hele humane Velvillie. At alligevel en saadan

Modtagelse efterlod et behageligt Indtryk, vilde det være Aflec-

tation at nægte.

7. Endelig var der til samme Tid neppe nogen Univer-

sitetslærer, der saa ofte som En gels toft samlede unge Stu-

derende i sit Huus og i sin Families Kreds 58
. Delte interes-

serede ham kjendeligt. Han ansaae det for en ikke uvigtig

Deel af Ungdommens Dannelse, at den under det mere offent-

lige Hovedstads-Liv ogsaa fik Leilighed til at kjende den pri-

vate Selskabeligheds Former og Fordringer og at vinde nogen

Smag og Sands derfor. Selv kunde han i denne Henseende gjælde

for et Monster. Han iagttog med en Noiagtighed, der nu snart

tilhorer en forsvunden Tid, alle det sociale Livs Hofligheds-

Vedtægter: han gjorde sine regelmæssige Visiter, aflagde Lyk-

ønskninger, deeltog i Selskab og modtog Selskab, alt med den

fineste Opmærksomhed 59
. Saadant faldt ham ikke besværligt;

det var bleven ham Natur, og han benyttede hyppigt de Galan-

teriets compendiosere Midler, som Convenientsen tilstedede.

Visitkort spillede en Rolle allerede under hans Pariserliv: Thor-

lacius nævner dem etsteds i sin Dagbog og kalder dem „Sedler".

Engels toft havde dem altid hos sig. „Har De ingen Visit-

kort?" sagde han engang til et ungt Menneske; „det er jo lige-

58 Thorlarius havde i denne Periode ofte en Deel Studenter hos sig, en

Tidlang hver Onsdag. Det blev paaskjonnet; men de unge Mennesker befandt

sig dog udentvivl mere hjemme hos Engelstofts. — 59 Det var dog ikke

kold Formalitet alene. Engelstoft viiste den samme Hoflighed i denne Hen-

seende mod Alle uden Forskjel. Blev en eller anden ung Student, som havde

vundet hans Interesse, blot nogen Tid upasselig, kunde han være temmelig

vis paa at modtage personligt Besog af Engelstoft i sit lille simple Studenter-

kammer.



83

saa nodvendigt, som det daglige Brod!" Ogsaa et elegant

udstyret Bord fandt En gels toft Behag i, skjondt han selv

ikke var meget mere end Tilskuer derved: han betragtede det

paa en vis Maade fra den æsthetiske Side, som en Prove paa

Vertens eller Huushofmesterens Smag 00
, og havde han selv været

til Gjest, kunde han paa det Noiagtigste beskrive Alt. Grev

Schimmelmanns Dinéer nævnede han i en vis Periode med sær-

deles Roes. Hos ham selv fandt man altid et smagfuldt, ikke

sjeldent et rigeligt Arrangement, skjondt han efter sin ejen-

dommelige Maade stedse indbod sine Gjester til blot „at tage

deres Suppe hos sig i al Tarvelighed og ganske en famille*.

En gels tofts Huus bestod i denne Livsperiode foruden

ham selv og hans Hustru ogsaa af hans Sosterson Christian

Thorning, som han 1815 havde taget til sig, og en ung Pige,

Marie, Datter af en Bonde i Sal paa Frisenborg Gods, som han

siden 1816 ligeledes opdrog som sin Dalter. Under samme Tag

boede hans Svigermoder og Svigerinde. Da Sostersonnen i

Aaret 1822 under sit adopterede Navn, Christian Thorning En-

gelstoft, var bleven Student, dannede han ligesom et nyt Baand

mellem det Engelsloftske Huus og den academiske Ungdom. Val-

get blandt denne bestemtes vel ofte af Hensyn til ældre Forbin-

delser med de Familier, til hvilke de unge Mennesker henhorte;

mange af dem vare fra Jylland, et Landskab, som Engelstoft

stedse bevarede en stor Forkjærlighed for, og der hortes nu

hos ham Navne, som allerede havde lydt ved hans Vugge 61
.

Men Valget bestemtes ogsaa af andre Grunde, og kunde da falde

paa ganske ubekjendte og enestaaende unge Studerende, der

60 Medens han var Secretair i del Skandinaviske Literatur-

selskab, havde han den Pligt, undertiden at sorge for et passende Aftens-

maaltid i det laante Locale efter Forhandlingerne. Ogsaa ved denne Ledighed

skal hans Sands for det Smukke og Behagelige have viist sig. — 61 De, som

kjcndte Engclstofts Huus, ville f. Ex. blot gjennemlobe Navnene paa dem, der

havde staact Fadder til ham, ovenf. S. 4, Not. 10.

6*
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havde havt den Lykke at tildrage sig hans Opmærksomhed ved

Examensbordet, paa Forelæsninger eller ved andre Lejligheder:

thi han havde Oie for dem, der syntes ham at give godt Haab

om sig 02
. Vare nu saadanne tilmed fremmede i Hovedstaden

eller fattige, fandt han deri kun en foroget Opfordring til al

tage sig af dem. Han drog dem til sig; han anviiste dem,

hvorledes de skulde soge nogen Understøttelse; han forskaffede

dem Informationer og andet Arbeide; han betænkte dem ved

Uddelingen af den saakaldte Directionsfond eller de hjemfaldne

Stipendier; han anbefalede dem til ligesindede formuende Ven-

ner, saasom Scavenius og Estrup. Derfor kom ogsaa mange

Islændere i En gel s toft s Familie , og det er bekjendt nok,

hvormeget hiint fjerne Oelands Sonner skjonnede paa hans Om-

sorg og gjestmilde Modtagelse. Det var islandske Studenter, der

1830 lode hans Portrait stikke i Kobber 03 og derhos saaledes

udtalte deres erkjendtlige Folelser:

Hos quoties spectas vultus, ad sacra Camoenæ

Quisqu^s hyperboreo pauper ab axe venis,

Die tolies: Hic est rerum lutela mearum,

Hic coluinen studii præsidiumque mei:

Ut mihi posse dedit teneras intendere vires,

Sic mihi velle dedit nomen amare suum.

Det kunde ikke undgaaes, at mange af disse unge Mennesker,

baade Islændere og andre, ubekjendte med det kjobenhavnske

Livs Former, ofte maatte slode Engelstofts Sands og Takt

netop for disse; men delte afskrækkede ham ingenlunde. Desto

mere ansaae han det for en Velgjerning mod dem, at vise dem

Livet i en anden Skikkelse, og fremkalde hos dem den urbane

Dannelse, hvorpaa han satte saa megen Priis
04

.

62 Ost's M ;i teiialier col. 467. — 63 Smukt stukket af E Eckers-
berg, men — som mi«; synes — ikke heldigt opfattet. — 64 Hvad der gjaldt

om Islænderne, kunde ogsau siges om Nordmændene, der indtil 1814 studerede

i Kjobcnhavn. Ogsaa de vare langt borte fra deres Hjem og Slægt. Univers.



Det var overhovedet altid Engelstofts pædagogiske Grund-

sætning, at Videnskabernes Dyrkere skulde aflægge en vis

gammeldags Austeritet og vænne sig til paa en smuk Maade

at nyde det selskabelige Livs Opmuntringer og Glæder. Den samme

Grundsætning var udtalt i den Soroeske Stiftelses Reglementer 65
,

hvori han havde saa megen Deel, og naar han om Sommeren

besogte Soroe, var hans Opmærksomhed rettet derpaa ved Si-

den af de alvorligere Opgaver. Det var ham kjært ogsaa der

at see Ungdommen omkring sig, og at være tilstede ved dens

Fornoielser.

Een af disse havde for ham en særlig Interesse, nemlig de

smaae Excursioner, der i disse Aar hyppigt gik til Næsby holm.

Thi i Næsby Sogn ligger den lille Landsby Engelslofte, hvor-

fra hans Familie nedstammer og havde sit Navn. Naar han fra

Vognen kastede Oiet paa disse lave Bonderhuse, morede det

ham i Korthed at recapitalere sin Familiehistorie 60
: i Engelstoftc

levede paa Kong Christian den Fjerdes Tid Bondemanden Christen

Pedersen med Hustru Ellen Olsdatler fra det nærliggende Broby 67
;

deres Son Ole Christensen Engelsloft havde ved det Na'sby-

holmske Herskabs Omsorg lært lidt mere, end Bonderborn

pleiede, havde fægtet med i det beromte Slag ved Nyborg

under Schack, og havde fulgt denne til Ribe, hvor han forst

var Stiftamtmandens Fuldmægtig, siden Raadmand i Byen 68
;

hans Son Christian Engelstoft, Sognepræst i Sonderho paa Fano

og Jubellærer 69
, var Fader til Laurids Struch Engelstoft, Sog-

Annal. 1813, S. 375— 76, give Anledning til at troe, at mange Nordmænd
ligeledes havde fundet en venlig Medtagelse i Engelstofts Huus. — 65 Efter-
retn. om Univers. 1823, S. 206-207. 317. 324. — 66 Thorup, Eftcr-
retn. om Ribe Ca th e d r a I s k. tredie Forts. (1826), S, 62, indeholde en Ud-
sigt, inrddeelt af Engelstoft selv, menuden Beviser for deus Rigtighed. —
«7 Inscrip t. Rip. A ppend. p. 43. — 68 Terp ag. Rip. C i m b r. p. 587.

Insc. Rip. App. p. 43—46. Worm Ilt. 1 S. 194. Han var fodt i Engels-

toftc 1636, og dfide i Ribe 1712. — R9 Worm I. 282. III. 1 S. 194. Ifolge

Bireherods Dagbogcr MS. blev han ordineret den 22 Novbr. 1695, og han
d6de 1749, altsaa som .lubellærcr.



86

nepræst til Sebber 70
, der atter var — Engelstofts Bedste-

fader. Saadanne Minder, der mildt erindrede om Forsynets

Styrelse af den menneskelige Skjæbne, have altid noget Velgjo-

rende og En gels toft folte sig derved end mere oplivet, naar

han i Næsbyholms Have og Skov blandede sig med den soran-

ske Ungdom. Ogsaa paa denne Maade knyttedes han til Soroe,

der overhovedet i ham og Malling havde sine storste Vel-

yndere.

8. Malling dode den syttende November 1829. Faa Uger

iforveien endte ogsaa Thorlacius sine Dage. Ved Sidstnævntes

Dod faldt det forste Led af den Kjede, der stedse sammen-

knyttede hiint i Ungdommen sluttede Triumvirat, og Engels-

toft sorgede inderligt over Tabet af „sin kjære Thorlak" 71
.

Men Mallings Afgang var af en mærkelig Betydning for En-

Eng els toft s Skjæbne, navnlig for hans Stilling i Universitets

directionen. Malling var fra tidligere Aar af Engelstofts Vel-

ynder og Ven; hans Blidhed, hans humane Besindighed, hans

sjeldne Gaver til at forene ulige Anskuelser, hans personlige

Indflydelse hos Kongen selv gjorde ham ogsaa i den svage Al-

derdom til Universitelsdirectionens egentlige Sammenholdspunct.

Engelstoft rykkede nu op til andet Medlem i Collegiet 79
, og

han valgtes i Mallings Sted til Danske Selskabs Forstander 73
;

men dybt folte han Savnet af den Tabte. Til Universitetets

Sorgefest den treogtyvende Januar 1830 skrev han paa Latin

70 Worm III. 1 S. 194. — 7i Engelstoft mistede i dette Aar overho-

vedet mange kjære Venner, forst Schouboe, den 19 April, til hvis Minde han

satte nogle Ord i Kj 6 b en havns S kilderie, no. 36; saa Rastn. Ny er tip,

den 28 Juni, i hvis Huus han i sin Ungdom havde boet; derefter Thorlacius ,

den8 0ctbr., over hvem han skrev et latinsk .Mindedigt (Selmers Acad.
Tid. I. 152), og endelig Malling. — 72 Colleg. Tid. 1829, S. 957. Det

skeete den 27 November. — 73 Dan. Selsk. Histor., S. 198. Engelstoft

blev valgt til Forstander den 9 Decbr. 1829, og vedblev al være det til sin

Dod.
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og Dansk sin smukke Afhandling om Fædrenelandets Taknem-

melighedsgjæld til dets fortjente Mænd 74
, og hans Ven P. E.

Muller holdt Festtalen.

Et nyt Stadium begyndte i Engelstofts Liv 75
. Rothe, som

endnu beholdt sit Sæde i det holstenske Cancellie, medens han

i Directionen indtog Mallings Plads, skulde i tidligere Aar have

været en god Jurist; men i Universitetsdirectionen havde han

hidtil ikke været meget virksom, kjendte ufuldkomment det

lærde Skolevæsen og var derhos allerede i en fremrykket Alder

af temmelig svage Kræfter. For Universitetsdirectionen blev han

aldrig, hvad Malling havde været; for Engelstoft havde han

neppe nogen særdeles Godhed og Tillid, og han var ikke skik-

ket til at opretholde Eenhed i Collegiet eller forebygge Mis-

stemninger.

De som stode udenfor de Indviedes Kreds, sporede F61-

gerne af disse Misforhold, uden at kjende, end mindre at kunne

bedomme den fulde Grund dertil. Engelstoft talte end ikke

til fortrolige Venner, for hvem han ellers ofte aabnede sit

Hjerte, tydeligt derom 76
. Som en medvirkende Grund beteg-

nede den offentlige Mening det forste Directorskifte i Soroe eller

den Maade, hvorpaa dette blev udfort 77
. Det er i al Fald fuld-

kommen vist, at Rothe i alt, hvad denne Foranstaltning vedkom,

havde i det mindste lige Deel med Engelstoft, og de, der

have seet Begivenhederne nærved, turde vel mene, at han havde

storre Deel deri end denne. Alligevel synes dog de, som vare

misfornoiede dermed, at have villet kaste Skylden for mulige

Feilgreb paa Engelstoft. Rothe stod fast ved Hofgunst, me-

74 M c d i t a t i o n c s nonnullæ de pictate in colenda memoria
civium, qui de patria bene in erucrun t. Havn. 1830. 4 — 75 Om-
trent ved samme Tid (Efteraar 1830) forlod han ogsaa Klarcboderne no. 8, hvor

han havde boet i femten Aar (See ovenfor Side 55, Note 8) og flyttede til Fre-

deriksberggaden no. 13. — 76 Det har en fortrolig Ven af Engelstoft forsi k-

kret mig. — 77 l Sommeren 1830.
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dens Engels toft just paa den samme Tid og neppe uden

Grund ansaaes for at være i Unaade.

Flere Omstændigheder havde medvirket dertil, og nogle

af dem lade sig med Bestemthed paavise. Den Slaphed, som i

længere Tid havde hersket i Literaturen' 8
, havde i Mallings

Dpdsaar foranlediget en Forbindelse mellem Hovedstadens fdrste

Videnskabsmænd i det Oiemed at udgive en critisk Tidende,

der uden Sidehensyn skulde tilbagevise det Overfladige og Fu-

skeragtige, og stille de videnskabelige Frembringelser paa den

Plads, som hver af dem medrette fortjente. Dette var den rene

og ædle Hensigt 79 med Stiftelsen af det Selskab, der vilde

udgive et Maanedsskrift for Literalur, og denne Hensigt var ogsaa

da kjendelig, naar dens Udforelsc stundom kunde bære Spor

af menneskelige Svagheder. Engelstoft sluttede sig med

levende Deeltagelse til dette Selskab; thi han besad altid en hoi

Grad af sand videnskabelig Interesse, og af hans Ungdoms Fri—

sindelhed havde det lange Collegii-Liv mindst angrebet den vi-

denskabelige Deel. Men ingen Cuur eller Reform lader sig ud-

fore uden Modstand, der alter maa modes med alvorligere Mid-

ler, og Maanedsskrift for Literatur antog snart Characteren af

et Oppositions-Skrift, der tog fat paa Boger og offentlige For-

anstaltninger paa en Maade, som dengang var usædvanlig og

som skaffede det adskillige Fjender. Kongen selv blev det ikke

længe gunstig.

Engelstoft var imidlertid ikke blot Medlem af Selskabet

og Deeltager i Redactionen af Maanedsskriftet. Han leverede

selv, foruden en Deel mindre Artikler 80
, lil det forste Bind en

78 See ovenfor S. 75— 76. — 79 Kongen selv havde tegnet sig for etstorre

Antal Exemplarer; ligeledes vare de fleste af Kongehusets .Medlemmer og næsten

alle offentlige Bogsamlinger Subscribenter. — so Engelstolt skrev i Aarene

1829— 1830 ti forskjellige Bidrag til Maanedsskriftet, nemlig: 1.97, Ef-

terretn. om Inslitutet for Bonderdrenge ved Soro ; I. 114 fgg. Hee. af Schle-

gels Statsret; I. 203, Om den polytechn. Læreanstalt; 1. 268, Rcc. af Abra-

hams, de Rob. Vacii caimine; I. 394, af Lutken, om det videnskabelige Liv;



89

særdeles dygtig critisk Revision af Schlegels Statsret; han skrev

derhos temmelig skarp efter den Tids Mening, og paaviiste uden

Complimenter en betydelig Mængde Feil i dette Værk 81
. Men

Schlegel havde mange Venner i de hoiere Kredse. — Maaneds-

skriftets folgende Bind gik dernæst noget uvenligt los paa Dig-

terværker, der havde vundet Bifald i Kongens nærmeste Omgi-

velse 82
. Saadant gjorde det heller ikke yndet. Endelig kom

dertil et Sammenstod mellem Maanedsskriftets Redaction og den

da meget anseete Abrahamson, Kongens Adjutant, i hans Egen-

skab baade som Præsident i det Nordiske 01dskriftselskab 8n og

som Director for den saakaldte Indbyrdes Underviisning 84
. Kort

sagt: Maanedsskriftet var og maalle være et Oppositionsskrift;

Oppositionen var ilde lidt, og dens Fjender kastede sig, som

det pleier at gaae, paa de Puncler, der lettest kunde angribes,

om de end ikke just vare Hovedpuncterne. Thi En gels toft

var ingenlunde Oppositionens Hovedmand.

Den aandelige Liberalisme, som En gels toft for over tre-

dive Aar siden, da han under noget lignende Forhold truedes

med Hertugen af Augustenborgs og andre mægtige Stormænds

Unaade, fordi han frit og aabent udtalte sin Mening, havde

lagt for Dagen og erklæret sig beredt til at lide for 85
, vedblev

paa en vis Maade bestandig hos ham. Men havde hans Kræfter

til at lade denne Frisindethed træde frem i Livet og Handlingen

alkrede dengang været ringere, end han selv troede, saa er

det saa meget mere begribeligt, at disse Kræfter baade med

Aarene og ved den lange Vandring ad de Stier, der skulde

fore til Sædet i et kongeligt Regjeringscollegium, havde tabt

II. 438, Jensen, om Gejstlige Embeders Byrder; II. 464, Olufsens Collectanea

II. 558, Om Soroc Aeadcmie; III. 79, Blom, Catcchismus for danske Krigs-

mænd; IV. 541 , Mules byzantinske Historie. — 8i Maanedsskr. for Li-

ter at. 1829, i tørste og andet Bind, en omfattende Afhandling, deck i syv Ar-

tikler. — 62 Smstds. II. 473. VI. 1—21 o. fl. - 83 Maanedsskr. f.

Lilcrat. IV. 501 fg. V. 167 fg. 286 fg. — 84 Maanedsskr. f. Litcrat.

III. 187 fgg. VI. 357 fgg. — 85 Sce ovenfor Side 23.
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endnu mere i Selvbevidsthed og Fasthed. Han som i en lang

Række af Aar havde været altid vel seet paa hoiere Steder,

var efterhaanden kommen til at betragte ogsaa dette som ho-

rende til sit virksomme Livs Frugter. Han salte Priis derpaa

og kunde ikke udholde de forandrede Forhold. I Aaret 1830

faldt han i en voldsom Sygdom, saa at han endog var opgivet

af Lægerne, og skjondt han overstod denne, sporedes dog længe

Eftervirkningerne deraf. Han udtraadte derpaa 1831 for det

forste af Maanedsskriftets Redaction 86
, og da han end ikke der-

efter fandt Ro, ventede han kun en passende Leilighed for at

opgive ogsaa sit Sæde i Universitetsdirectionen.

Denne Leilighed tilbod sig, da Wads Dod i Marts 1832

aabnede Adgangen til den ham efter Embeds-Anciennetet for-

beholdte Plads i Consistoriet 87
. En betænkelig Brystsygdom,

hvoraf han til samme Tid led, bestyrkede ham i Forsættet.

Han sogte og fik sin Afsked fra Universitetsdirectionen den

anden Mai 1832 88
. Han havde dengang tjent i dette Collegium

i syvogtyve Aar, og taget den virksomste Deel i Reorganisa-

tionen af hele det lærde Underviisningsvæsen. Det var tem-

melig almindeligt under saadanne Forhold at give afgaaende

Embedsmænd en Rangforhoielse som Tegn paa Kongens Naade.

Man spurgte Engelstoft, om han vilde have Titel af Etats-

raad. Han svarede, at denne Rang havde hans Embede givet

ham for femten Aar siden, og hans Afsked ikke berovet ham 85*.

Og derved blev det.

86 Efter sin Udtrædelse af Redactionen leverede han ikke mere nogen

Recension, men kun nogle Efterretninger om Universitetet, Soroc
Academie og de lærde Sk ol er for Aarene 1830—31 i Maanedsskriftets

5te, 7de og 8de Bind. — Over den omtrent til samme Tid afdode Prof. r.

Schmidten (ogsaa Medlem af Maanedsskriftets Redaction) skrev han et la-

tinsk Mindedigt (Selmers Acad. Tid. I. 156). — 87 See ovenfor Side 65.

— 88 Colleg. Tid. 1832, S. 310-11. — 8« Mundtlig Meddel, af Sam-

tidige.
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VIL

Efter Udtrædelsen af Universitetsdirectionen var Engels-

tofts hele offentlige Virksomhed indskrænket til denacademiske

Lærers, og forsaavidt
w
bragt tilbage til det Punct, hvormed

hans Embedsbane for næsten tredive Aar siden var begyndt.

Men han havde begyndt med Ungdommens bedste Kræfter og

havde Haabets lyse Mark aaben liggende for sig; nu var han

i en Alder af olteoghalvtredsindstyve Aar, og der syntes ingen

gunstig Stjerne at staae over hans Fremtid. Det lod, som om

man ikke mere vilde benytte hans Indsigter. Han havde længe,

og med storre Kjærlighed end vel nogen dansk Historiker,

dyrket de geographiske, statistiske og statsoconomiske Viden-

skaber. Geographien anviiste han en hoi Plads, og det var

ret mærkeligt, at han ved mange Leiligheder stillede den over

eller foranfor Historien 1
; Statistikens Behandling efter stats-

oconomiske Synspuncter var han uimodsigelig den forste, der ved

Universitetet gav Anviisning til. Da man nu i disse Aar tænkte

paa at organisere et stalislisk-statsoconomisk Cursus 2 og en

dertil knyttet Examen ved Universitetet, var det naturligt, at

kalde Engelstoft til Raadslagning med over denne Sag, hvil-

ket ogsaa for den vedkommende Commission skal være bleven

foreslaaet. Men — Kongen vilde det ikke 3
. Ogsaa dette saa-

rede Engelstoft meget.

Han drog sig derfor mere og mere tilbage, og efterhaan-

den som det lykkedes ham at soge Tilfredshed og Styrke hos

i Saaledes i Ex am c ns lis terne. Der stilledes Geographien stedse

foran Historien, og man har sagt, denne Orden skyldtes Engelstoft. Derimod

satte han i sin egen Embedstitel Historien forst. — 2 Commissionen for

at udarbeide et Forslag til den kameralistiske Examen blev nedsat ved Kgl.

Resolution af 19 Novbr. 1833. Medlemmerne vare: A. S. Orsted, Collin, Gar-

lieb, Johnsen, Schlegel, 11. C. Orsted og I. \V. Hornemann. Jfr. Ost, Mi-

nerva 1.205. — 3 Meddelelse af Samtidige. Kongen skal personlig

have udstroget hans Navn paa Forslags-Listen. Imidlertid er det et Sporgs-

maal, hvor alvorligt Forslaget fra Vedkommendes Side er bleven urgeret.
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sig selv og i sin egen Bevidsthed , bleve ogsaa de forandrede

Forhold ham taaleligere. Han kunde vel ikke ganske vende

sine Tanker bort fra den forbigangne Tid; men han undgik

gjerne at tale derom selv med sine kjæreste Venner, eller

yttrede sig i al Fald kun i utydelige Ord. Til een af disse 4

sagde han saaledes engang: „Jeg veed ikke, at jeg som Med-

lem af Universitetsdirectionen egentlig har meer end een Ting

at bebreide mig selv, og det er, at jeg ikke med storre Kraft

og Alvor modsatte mig et vist Skridt, der neppe var retfær-

digt, eller idelmindstc nedlagde et separat Votum i den Anled-

ning". Hvori det bestod, nævnede han ikke. Men det er rime-

ligt, at han sigtede til det i sin Tid omtvistede Sporgsmaal

angaaende Professorboligen inde i Universiletsgaarden, hvorpaa

begge hans kjæreste Venner P. E. Muller og Thorlacius gjorde

Fordring, og som den forste erholdt 5
. Imidlertid havde Thor-

lacius glemt delte, længe for Doden adskilte dem, og der var

blandt Universitetets Professorer ingen, som havde noget Nag

til Engelstoft, da han, efter længe at have været deres Fo-

resatte, indtog sin Plads i deres Midte. Med oprigtig Velvillie

bode alle ham ved Universitets-Pocalen Velkommen, idet han

forste Gang tog Sæde i Consistoriet.

Hverken Thorlacius eller Muller sad dengang mere iblandt

dem. Den sidste var for to Aar siden efter Miinters Dod bleven

Sjellands Biskop. Engelstoft folie dette som et Savn; men

endnu smerteligere blev Savnet, da han et Par Aar efter saae

i Fra den Samme har jeg Meddelelsen derom. — 5 Muller var nemlig

rigtignok ældre „Professor" end Thorlacius; men denne sidste havde været

Lector ved Universitetet, for hiin blev Professor. Hvad det dog egentlig kom
an paa, var det Sporgsmaal, om ikke denne Bolig, der ved Dodsfald efter Uni-

versitetets Quæstor var bleven ledig, burde stilles til ordentlig Option blandt
Consistoriales efter deres Ancicnnetet , istedenfor at der paa en temmelig
vilkaarlig og formløs Maadc disponeredes over den. Thorlacius var indtiaadt

i Consistoriet 1803, Muller 1806. Til Kordeel for Muller har det rimcligviis

været anfort, at Boligen stod i Forbindelse med Communitetet, der laae under

det theologiskc Facultets Bestyrelse.
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ogsaa Muller at vandre derhen, hvor Thorlacius var gaaet 6
,

medens han ene stod tilbage med de Fortidens Erindringer, der

skulde lindre Nutidens uvenlige Tilskikkelser. Det var et be-

vægeligt Syn at see En gels toft ved Mullers Baare.

I en samvittighedsfuld Opfyldelse af sine Pligter sogte han

at glemme sin egen Smerte, og sine Pligter som academisk Læ-

rer kunde han endnu opfylde. Han besorgede ikke alene sine

Forelæsninger, i denne Periode meest over Statistik, historisk

Propædeutik, Literatur og Critik, samt udvalgte Parlier af Fæ-

drenelandets Historie 7
; men han overtog ogsaa de ham efter

Regelen tilfaldne academiske Funclioner, som Rector, Decanus,

Examinator og deslige. Selv de mere elementaire Foredrag

til anden Examen holdt han lige til Vintersemestret 1834—1835,

da en ny og tredie historisk Professors Ansættelse 8
tillod ham

at ophore dermed.

Rectoralet beklædte Engels toft forste og eneste Gang

i det academiske Aar 1835—1836, og holdt som Rector tvende

Taler. Den ene, ved Universitetsfesten i Anledning af Kon-

gens Fodselsdag 1836, handlede om Videnskabernes hoie Værd

saavel ved sig selv som ved deres Indflydelse paa det borger-

lige Selskab og alle menneskelige Samfund 9
. Den anden, ved

Rectorskiftet den fjerde Juni samme Aar, var en Betragtning

over Universiteternes Idee samt Hovedbetingelserne for sam-

mes Realisation, og endte med at proclamere Werlauffs Rec-

torat for det folgende Aar 10
. Decanatet i det philosophiske Fa-

cultet havde han i Aaret 1838, da Clausen var Rector.

Neppe to Aar derefter blev En g els toft ved Bornemanns

6 Muller dode den 4 Scplbr. 1834. — 7 Lecti onsca talogerne 1832

_1840. — 8 Velschow, den 28 December 1833. Det efter Abraham Kalis

DOd ledige Professoral i Historien var nemlig hidtil ikke bleven besat. — Hel-

mer, Acad. Tid. IV. 1 fgg., hvor Talens Indhold temmelig udførligt er med-

dcelt. Den latinske Original lindes i MS. blandt hans efterladte Papirer. —
10 S cl mer, Acad. Tid. IV. 105 fg., ligeledes i Uddrag.
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Dod den niogtyvende October 1840 Universitetets Senior, og

var som saadan beretliget til at erholde Frilagelse fra sine

Pligter som academisk Docent 11
. Han folte imidlertid endnu

Kraft til denne Virksomhed og benyttede ikke strax sin Ret.

2. Til videnskabelige Arbeider havde Engels toft der-

imod ikke mere de fulde Kræfter, og hans hele Virksomhed i

denne Retning indskrænkede sig i Lobet af de otte Aar, hvori

han nu alene var academisk Lærer, i Hovedsagen blot til hans

Deellagelse i Redactionen af Scriptores rerum Danicarum og i

Udgivelsen af Universitets-Programmet ved Festen for Univer-

sitetsbygningens Gjenopforelse, begge Dele i Forbindelse med

WerlaufT.

Det ottende Bind af Langebeks Scriptores, hvoraf en stor

Deel allerede havde været trykt under Suhms Medvirkning og

Overtilsyn, var dog forblevet ufuldendt, da saagodtsom hele

Oplaget brændte under Kjobenhavns store Ildebrand, og Suhm

fra den Tid af havde ladet Arbeidet hvile 13
. Thorlacius og

WerlaufT fik endelig 1826 kongeligt Commissorium paa at fuld-

ende Værket, og Sidstnævnte, der ved Thorlacius's Udenlands-

reise og kort efter Hjemkomsten paafolgende Dod var bleven

ene om Arbeidet, havde ladet Trykningen begynde, da han

fik Engelstoft til Medarbeider 13
. Imidlertid fremmedes Ud-

gaven for det forste ikke meget derved, eftersom Engelstoft

til samme Tid var syg og folte sig trykket af Forretninger og

Ubehageligheder. Deri foregik vel en Forandring ved hans

Udtrædelse af Direclionen; men Engelstofts active Deella-

gelse i dette Arbeide vedblev dog at være meget ubetydelig,

il Univers. Fundats af 7de Mai 1788, Cap. I. g. 16. — 12 Scriptt.

re ir. Danicc. Tom. VIII. Præf. — 13 Naar dette skeete, Kan man ikke see

af Fortalen, der synes at gaae noget lost hen derover. MenConfcrentsr. Wer-
lauff har havt den Godhed at sige mig, at det var engang i Begyndelsen

af Aaret 1830.
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og indskrænkede sig i Hovedsagen alene til Udarbeidelsen af

Fortalen. Forst i Aaret 1834 kunde saaledes det ottende Bind

af dette store Værk forlade Pressen 14
. Men dermed stand-

sede ogsaa Arbeidet.

I det folgende Aar begyndte de forste Forberedelser 15
til

den dobbelte Fest for den nye Universitetsbygnings Indvielse og

for Universitetets tredie Jubelaar. En g eistoft paatog sig i

Forbindelse med Werlauff at levere Programmet til den for-

ste Hoitidelighed 16
, og Emnet skulde være Universitets-Byg-

ningens Historie, hvoraf han vilde behandle den nyere Pe-

riode^efter Hovedstadens Brand i Aaret 1728. Det er velbekjendt,

hvilket fortræffeligt Skrift der ved Foreningen af saadanne

Kræfter udgik som Indbydelse til Universitetsfeslen den tret-

tende October 1836, og dersom Engelstofts Andeel deraf end

ikke indeholdt, eller efter Sagens Natur kunde indeholde, en

saa mærkelig Bigdom af nye Oplysninger som WcrlaufFs, saa

fortjente den dog, som forste Forsog af denne Art, fuldkommen

det Bifald, som den allevegne fandt 17
.

Denne Universitets-Bygningens nyere Historie maa uden-

tvivl betragtes som Engelstofts sidste egentlige Forfatter

arbeide. Ikke uden Anstrængelse havde han fuldendt det.

Hans Kræfter til saadant Arbeide vare meget svagere end hans

Interesse og Lyst. Dette havde allerede viist sig, da han

efter sin kjære. Vens, Biskop Mullers, Dod 1834 vilde læse et

Mindeskrift over denne i Videnskabernes Selskab: med stor

Iver og Kjærlighed begyndte han paa dette Skrift , og sam-

lede omhyggeligt dertil, — men fuldendte det aldrig og var

M S. R. D. VIII. Præf. Fortalen er underskrevet i April 1834. —
15 Men den kongel. Resolution om Jubelfesten udkom dog forst i næste Aar

(1836) og — noget besynderligt — kun en Ugestid for selve Festen, nemlig

den 21de Octbr. See Colleg. Tid. 1836 S. 750-51. — 16 Werlauff alene

til den anden, den 31 Octbr. 1836. — 17 Engelstofts Deel er 8 Ark, Werlauffs

er 12 Ark i Folio.
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vel tilfreds med, at en anden venlig Haand 18 lettede ham den

Byrde, som han selv havde paataget sig.

Fra den Tid af indskrænkede Engelstoft sig til lite-

raire Sysler af lettere Slags. Saaledes leverede han til det

i Aaret 1836 udkomne sjette Bind af Ny Danske Magazin trende

Bidrag til Fædrenelandets Historie, Inslruxen for Corfirz Ul-

feld paa hans Reise til Spidsborgen, Instruxen for Grev Wal-

demar Christian og hans Hovmester Pentz, og Enkedronning

Sophies Fadenuurs-Regnskab paa Nykjobing Slot 1 ". Saaledes

skrev han til samme Tid et lille latinsk Mindedigt over sin

afdode Collega Herholdt, for hvem han havde særdeles me-

gen Agtelse som Læge og Videnskabsmand- . Hans Deelta-

gelse med Rask og siden med Molbech i Udgaven af Outzens

frisiske Glossarium 21
, der udkom i det folgende Aar 1837,

var heller ikke meget betydelig, da Værket selv var færdigt

fra Forfatterens Haand og hans venskabelige Medarbejdere havde

paalaget sig den væsentligste Deel af Arbeidet ved dets Udgi-

velse 22
. Deraf folger dog ikke, at jo Engels tofts Takt og

Raad paa flere Maader kunde have været til Nytte. Dette kunde

man altid vente, ogsaa efterat han behovede Andres Bistand

at stolte sig til, og derfor saae man ham selv i de senere

Aar ofte optaget til Medlem af forskjellige Samfund. Saale-

des blev han 1836 Ephorus for den Arnamagnæanske Stiftelse

og 1838 paany Medlem af Redaclionen for Maanedsskriftet.

Men dette sidste havde dengang tabt mange af dets flittigste

Medarbeidere, som han ikke kunde erstatte, og det standsede

ikke meget længe efter.

18 Molbechs. Hindeskriftet selv er trykt i Nordisk Tidsskrift f.

Hist. Lit. o. Kunst, IV. 457 fgg. — 19 Ny Dan. Mag.VI. 1-13-46. 176

—78. 330—36. — 20 Dagen 1836, no. 53, og Osts Materialier col.

500—501. — 21 Vidensk. Selsk. Ilistor. S. 467. — 22 [Osts Minerva,

I. 203-204. Men hvad G. L. Baden mener ved Engelstofts Frygt for „Friheds-

pobelen", veed jeg ikke.
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3. Engelstofts Gjenindtrædelse i Maanedsskriftets Re-

daction er forsaavidl ret mærkelig, som den afgav lige som et

ydre Tegn paa, at han ikke deraf befrygtede nogen Misbilli-

gelse paa hoiere Steder. Virkelig var ogsaa den Ugunst, som

i adskillige Aar synes at have hvilet over ham, udentvivl nu

veget bort. I Anledning af hine store Universitetsfester blev

han udnævnt til Conferentsraad og de Kongelige Ordeners Hi-

storiograph 23
, og han var hverken ufolsom for disse Tegn paa

Kongens tilbagevendende Naade, eller lagde noget Skjul paa

sin Glæde derover. Snart kom ogsaa dertil lykkelige huus-

lige Forhold, der gjorde denne Livsperiode, som var begyndt

under temmelig morke Udsigter, til en af de behageligste.

Hans Son, der nogle Aar iforveien var bleven hans Collega som

academisk Lærer 2 * og da forlod Fædrenehuset, stiftede i December

1837 en egen Familie 25
; hans Datter ægtede et Par Aar senere,

i Slutningen af 1839, Professor Bornemann, og snart oplive-

des hans Huus ved en ny Generalion, som han omfattede med

inderlig Kjærlighed.

Ved Udnævnelsen til Ordenshistoriograph havde Eng el s -

toft faaet saa at sige et nyt Embede paa sine gamle Dage,

og delte kunde vel forekomme ham noget betænkeligt. Men

Regjeringen selv havde ligesom lilkjendegivet en forandret An-

skuelse af de med dette Embede forbundne Pligter. I Begyn-

delsen havde den fordret Arbeide: Abraham Kali, der endnu i

en hoi Alder bevarede gode Kræfter, havde derhos i Vedel

Simonsen havt en flittig af det Offentlige Ionnet Medhjælper,

og begge havde samlet adskilligt til Riddernes og Ordenernes

Historie, skjondl intet blev færdigt eller udgivet 2''. Efter Kalis

23 Colleg. Tid. 1836 S. 765. 832. — 24 Sel mers acad. Tid. I. 147

fg. Efter en Concurs i Aarct 1833 Leclor, og i 1834 Prof. i Theologien. —
25 Den 22 December 1837. — 26 Endeel af disse Samlinger, hvortil horte ad-

skillige Tegninger, skulde have været optagne i det af Engelstoft og Wer-
laufl" paatænkte Skrift: Af og om Abraham Kali.

7
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D6d var derimod Embedet forblevet ubesat i Sjelledelen af et

Aarhundrede, og da det derefter overdroges lil En gels tofts

allerede svage Kræfter, erholdt han ikke den Understøttelse, som

han vilde have behovet, hvis noget Arbeide skulde udfores.

Tydeligere kunde del noppe udtales, at denne Post kun skulde

betragtes som en kongelig Naadesbeviisning, hvilken Ordens-

canlsleren Mosting af Hoiaglelse for Engels tofts videnska-

belige Fortjenester i Almindelighed havde forskaffet ham.

Engelstoft kunde vel undskyldes, hvis han havde bero-

liget sig ved den samme Anskuelse; men delte var dog ingen-

lunde Tilfældet. Tverlimod havde han den bestemte Hensigt,

at anvende don Frilid, som nodvendige og uopsættelige For-

retninger levnede ham, paa et historisk Arbeide, der kunde

vidne om hans Interesse for Ordens-Capitulet. Hvad der i denne

Henseende laae meget nær og udentvivl meest vilde have afhjul-

pet et Savn i den fædrenelandske Literatur, Benyttelsen af Ca-

pitulcls rige Materialier til et biographisk Lexicon- 7
, var det

end kun over dem, som havde været benaadede med Ordenen,

synes ikke at have særdeles interesseret ham ; derimod rellede

han sit Blik paa Elefantordenens Historie, de forsle dunkle Spor

til dens Oprindelse. I mange Aar samlede han Matcrialier til

dette Emne, og da han udentvivl var kommen til det forelo-

bige Resultat, at Elefantordenen var stiftet i Analogie med og

efter Monsteret af det burgundiske gyldne Vlies, saa gjennem-

gik han ikke alene i Hovedstadens Bibliotheker de sjeldneste

Værker , hvori nogen Oplysning derom kunde findes eller for-

modes, men han benyttede ogsaa med Opmærksomhed reisende

Landsmænds Tjenes-te lil at forskaffe sig hos Antiquarer i Ud-

landet, hvad Bibliolhekerne her hjemme savnede 2".

27 Nemlig Riddernes haandskrevne Au tobiogra |>li i er, som de ere for-

pligtede lil nt levere. — 28 Da saalcdcs Prof. A. Rothe i Aaret 1841 gjorde

en kort Heise (Om Holger Danske, Fortal. V.), havde han Commissioner

;if denne Art, og skalfede Kngelstoft virkelig adskillige sjcldne gamle Skrifter.
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Alligevel vil intel af hans Arbeide i denne Materie kunne

komme Videnskaben tilgode; thi hverken i Ordens-Capitulets Ar-

chiv eller i hans egne Efterladenskaber har noget af Betyden-

hed været at finde; og dersom han, som han i sine sidste Aar

leilighedsviis skal have yttret, virkelig har sendt en Afhandling

om de danske Ridderordener til et slorre Værk, der udgaves

i Tydskland", saa har Udgiveren af dette ladet Afhandlingen

ubenyttet, rimeligviis fordi den ikke har passet til hans Plan 20
.

At udgive selv et eget udforligere Værk om Elefantordenen,

havde Engelstoft i sine sidste Leveaar udentvivl ganske op-

givet : han talte hellerikke mere derom. Da Werlauffs lærde

Skrift om Helliglrekongers Kapel havde optaget del meestc, som

med nogenlunde historisk Vished lod sig anfore om denne Or-

dens Oprindelse, og saaledes udtomt den for Historieforsknin-

gen interessanteste Deel af Undersogelsen, har Engelstoft

vistnok opgivet Ideen om at benytte sine ældre og forældede

Antegnelser, muligen endog, som han synes ikke at have været

ulilboielig til ved andre Leiligheder, tilintetgjort disse. Til nye

Forskninger havde han nu saameget mindre Kræfter, som han

selv i disse Aar stadigen maalle besorge private Forretninger,

der i ethvert Tilfælde fordrede Tid. 21
.

4. De mærkeligste af disse vare en Arv, der fulgte ham

gjennem hele Livet fra de Forbindelser, hvori han allerede

som Yngling og ung Mand havde staaet til tvende af Datidens

29 Ur. Erslcw, Udgiveren af Almindeligt Forfatter-Lexicon, forsikkrer,

at Engelstoft havde sagt dette til ham og lovet ham nærmere Oplysning der-

om. — 30 Dersom Engelstofts Afhandling har været bestemt til Bieden-
felds Gesch. al ler geistl. u. weltl. Ritterorden, I— II. Weimar

1839— 46 4to, saa var det begribeligt, at Udgiveren ikke har kunnet finde den

passende, da dette Værk aldeles ikke er noget videnskabeligt Arbeide. —
31 Endnu i Aaret 1847 syntes Werlauff (Dan. S elsk. Histor. S. 210 not.

e.) at have ventet Engelstofts Skrift; men 1849, da hans Afhandling om de

hellige tre Kongers Kapel udkom, nævner han ikke denne Forventning.

7*
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anseeligste Herrer, Grev Rosenkrone og Herlugen af Augusten-

borg; — mærkelige ogsaa derved, al de indeholde et stærkt

og hæderligt Vidnesbyrd om den Tillid, En gels toft nod hos

dem, der gjennem den længste Række af Aar havde havt Lei-

lighed til at prove hans Duelighed, Bestandighed og Troskab.

Grev Rosenkrone var dod for mange Aar siden, endnu

medens Engilsloft var Secretair i Universilelsdireclionen
32

. Hans

Hustru, Hjelmstjernes eneste Dalter, overlevede ham længe, og

Engelsloft vedblev stadig at være hendes Consulent og For-

troede saavel i andre Anliggender som i Bestyrelsen af hendos

anseelige Formue. Han iagttog i detle Forhold en almindelig

anerkjendt og sjelden Uegennyttighed, sogte sin Lon i at kunne

ligesom gjengjælde de fordum modtagne Velgjerninger , og

betragtede det som en Festdag for sit Huus, naar i en vis Pe-

riode Grevinde Rosenkrone engang om Aaret var hans Gjcst.

Efter hendes dodeligc Afgang 33 blev han Meddirector over de

betydelige Legater, som hun havde sliftet. Ogsaa dette for-

anledigede ikke ringe Arbeide og Ansvar, skjondt han havde

en retskyndig Collega, der deelte begge med ham: han i For-

bindelse med Treschow udarbeidede den udforlige Beretning

om den Grevelige Hjelmstjerne- Rosenkroneske Stiftelse , som

den treogtyvende Mai 1839 blev offentliggjort 34
; men han var

tillige Stiftelsernes Kasserer, og store Summer gik gjennem

hans Hænder 35
. Forst i de senere Aar afgav han Kasserer-

forretningerne til sin Svigerson.

3i Dode den 5 December 1811. Jvfr. Hosts Cl i o, 1. 2, S. 47 — 33 Dode

den 3 September 1838, og hendes Dod anmeldtes i Adresseavisen af Engels-

toft paa egne og Treschows Vegne, som ExecutoresTeslamenti. Den substi-

tuerede Exec. Test. var Kofod. - 34 See Collcgial-Tid. 1839 S. 425-435.

— 35 Bestyrelsen af den II j el ms ti em e-R os en kron es ke Stiftelse for-

anledigede ogsaa i Octbr. 1838 en umiddelbar Henvendelse af Directorerne

til den norske Kcgjering, da et Legat deraf i sin Tid skal gaae til Norge.

Jvfr Cbr.Holst, det Kg 1. N orske Fred e ri ks Univers. Legater (Chri-

stiania 1851) S. 141—42. — Denne Bestemmelse til Fordeel for Norge var
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En lignende Forbindelse fandt Sted med Hertuginde Louise

Augusta efter Hertugens Dod og saalænge hun levede. Engels-

toft besorgede en stor Deel af hendes stedse temmelig ud-

bredte Commissioner i Hovedstaden; han forsynede hende med

de Boger, Musikalier og deslige, som til enhver Tid kunde

være Gjenstand for Opmærksomhed; han var hendes stadige

Correspondent, der altid maatte meddele hende Nyheder fra

Kjobenhavn, for hvilke hun stedse bevarede stor Interesse; han

var for en Deel ogsaa ligesom hendes Kasserer her paa Stedet,

og modtog eller udbetalte Penge efter hendes egen umiddel-

bare Anviisning. Dette sidste bragte ham ogsaa ind i Prinds

Emils altid meget forvirrede oconomiske Anliggender, for

hvilke Louise Augusta viiste megen Deeltagelse, og var An-

ledning til, atEngelstoft hyppig corresponderede med Prind-

scn og havde ham en Aften til Gjest hos sig, da han sidste

Gang var i Kjobenhavn. Derimod besogle En gels toft i de

senere Aar sjeldent Augustenborg, da han ingenlunde var blind

for, hvad der — Enkehertuginden uafvidende — forberededes.

Havde han havt nogen Tvivl derom, maatte den forsvinde efter

den Samtale, som der forefaldt med ham i August 1842™,

hvorfor han ogsaa afslog Indbydelsen til Hertugens Solvbryllup

nogle Aar senere.

Ved Siden af disse betydeligere practiske Sysler havde

En gels toft ogsaa adskillige mindre, der tilsammentagne gave

Beskjeftigelse nok for en ældre Mand. Saaledes var han fra

Aaret 1832 af Kasserer i Videnskabernes Selskab 37
,

hvis Capi-

talformue i dette Tidslob forogedes med 10,000 Rbd. og naaede

ligeledes for Engclstoft Anledning til at give den herværende Kgl. svensk-

norske Gesandt Ba ion Lagcihcim nogen Underretning om, hvorvidt den

Tid nærmede sig, da Norge kunde komme til at nyde Godt af Legatet. —
36 Aclmæs. Bidr. til D a n m. Hist. i det nittende Aarh. I. 190. —
37 Vidensk. Selsk. Histor. S. 509. 518. Han blev valgt den 7 Decem-

ber 1832 efter Schmidt-Phiseldecki Dod.
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den storsle Sum, den nogensinde havde udgjort: 132,000 Rbd.;

og han var blandt de Medlemmer, der bestemt men forgjeves

modsatte sig Angrebet paa denne Grundfond". I samme Sel-

skab var han Formand for den historiske Classe og Medlem

af Comileen for Udgivelsen af Regesla og Diplomatarium 39
.

Han var lige til sin Dod Forstander for Danske Selskab, og

erhvervede sig som saadan Fortjenester, der allerede som gjo-

rende Epoche ere gaaede over i dette Selskabs Historie 40
.

At En g els toft i en fremrykket Alder kunde overkomme

saamange heterogene Forretninger, var en Folge af hans hur-

tige Blik og hans medfodte, ved tidlig Oveise udviklede Anlæg

til practisk Virksomhed. Meget mærkelig var især den Fær-

dighed, hvormed han conciperede alleslags Skrivelser eller

Erklæringer. Hans mundtlige Foredrag var aldrig særdeles fly-

dende, deels fordi han stedse sogte at give det en vis Ele-

gance, deels fordi han let lod sig rive ind i udsvævende Dig-

ressioner; og disse Svagheder tiltoge med Aarene. Pennen

forte han derimod med en saadan Virtuositet, at den, der

læste en skriftlig Opsats af ham selv i hans Affældigheds Dage,

maatte fristes til at antage ham for en ung og livskraftig

Mand,41 . Det var vel ogsaa denne saa at sige skriftlige For-

relningsdygtighed , der væsentlig bidrog til, at han endnu i

Livets Aften blev stillet i Spidsen af et Regjerings - Colle-

gium.

VIII

Kong Christian den Ottende salte nemlig Priis paa Ta-

lenter af denne Art. Han kjendte Engelstofts Fortjenester,

39 Vidensk. Selsk H is tor. S. 494-95. — 39 A n f. S t. S. 483—85.

— 40 D a ns k c Sclsk. His tor. Fort. IH— IV. — 41 Ethvert Brev fra ham

er et Vidnesbyrd derom, og lian skrev ovennaadc mange Breve.
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agtede hans Lærdom og havde allerede i sit forste Regjerings-

aar ved Kroningsfesten den otteogtyvende Juni 1840 udnævnt

ham blandt de forste til Commandor af Danebrog. Da han i

August Maaned næstefter under sit Ophold paa Fohr 1 modlog

Efterretningen om Rothes Dod den toogtyvende August, con-

stiluerede han ved et Rescript af syvogtyvende samme Maaned

Engels toft til som dennes Eflcrfolger at indtræde i Univer-

sitets-Direclionen 3
.

Engel s loft var dengang sexogtredsindstyve Aar gammel

og, skjondt iovrigt legemlig rask og bevægelig, dog neppe i

Besiddelse af de Kræfter, som Forsædet i et Collegium under

daværende Omstændigheder udkrævede. Men han havde Erfa-

ring, Interesse og den bedste Villie', og han forefandt som

Colleger yngre Mænd, paa hvis Arbeidsdyglighed og Hengi-

venhed for sig han med Grund troede at kunne gjore Regning.

Han fulgte allsaa det til ham udgaaede Kald ; men han betrag-

tede det selv stedse som et midlertidigt, og det ikke alene

med Hensyn til sin Alder, men ogsaa fordi han var overbe-

viist om, at Ledelsen af de Arbeider, der forestode, nbdven-

digviis maatte lægges i stærkere Hænder end hans''. Thi Refor-

mernes Tid var kommen.

En Folge saavel af denne Udnævnelse som af den hele

nye Tone ved Hoffet i Kong Christian den Ottendes Tid blev

det, at En gel s loft baade som Collegiichef og som Lærd atter

i denne Periode af sit Liv hyppigere viiste sig i den Kreds,

der nærmest omgav Kongen. Christian den Ottende havde en

vis Lyst til at give sit Hof ogsaa noget af den Glands, der

udgaaer fra Videnskaberne; men denne i sig selv smukke Be-

stræbelse frembragte her de samme Phænomener, som Hi-

i Kongen var den 13 Juli rcist fra Sorgenfri, tog den 6 August det forste

Bad paa Fohr, og kom i Begyndelsen af October til Kjobenhavn. — 2 Sel-

mer, Kblivns. Univers. Aarb. f. 1810 S. 23. 24. — 3 Jeg hortc dette

oftere yltre af Kngclstoft selv.
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storien lærer, at den allevegne har frembragt. Blandt Hoffolket

var der altid dem, der miskjendle eller frygtede det blot aan-

delige Adelskab og opstillede andre Betingelser for en beret-

tiget Adgang til de bonede Gulve; og blandt de Lærde var der

altid dem, der miskjendle eller frygtede Hoflivets conventio-

nelle Fordringer, og paalagde sig selv ængstlige Pligter, som

Ingen ventede iagttagne af dem. I begge disse Forhold for-

stod Engelsloft ikke altid at haandhæve den Værdighed
:
der

skyldtes ham og han skyldte sig selv, baade som Olding og

som Videnskabsdyrker, Universitetslærer og Collegiichef.

Engelstoft var, som allerede bemærket 4
, et Par Maa-

neder efter sin Udnævnelse til Medlem af Universiletsdircctio-

nen bleven Senior ved Universitetet; men alligevel vedblev han

flere Aar efter at holde sine sædvanlige Forelæsninger, med

Undtagelse af dem til anden Examen 3
. Forst imod Vinteren

1845 ansogte han om Tilladelse til at benytte sin Ret som Se-

nior, der da ogsaa den fjortende November samme Aar ved

et kongeligt Rescript blev ham givet
r>

. Endnu i delte Seme-

ster anmeldte han dog tvende Forelæsninger: en statistisk over

Fædrenelandets Grundkræfter, og en historisk over den græ-

ske, især den attiske Humanitets Charaeter. Men i Lections-

calaloget for Sommersemestret 1846 bekjendlgjorde han, at

han som Senior var allernaadigst fritaget fra sine Pligter som

academisk Docent, hvorimod han tilbod sin Tjeneste for de Stu-

derende, der maalte onske hans Raad og Vejledning i det

geographiske, historiske eller statistiske Fag. Dermed maa En-

gels tofts Virksomhed som Universitetslærer ansees for slut-

tet
7

.

1 Sce ovenfor S. 94. — 5 Disse sidste havde han ikke holdt siden For-
aarct 1835. See ovenfor S. 93. — Decanatet i det philos. Fpcultet, der tilfaldt

ham 1844, niaatte han som Medlem af Dirertionen renoncere paa. Sel-
mers A a i b. 1843 S. 57. — 6 Consis tor. Copi chog har dette Rescript.

— 7 Lcctions ca tal ogerne 1845— 46 og 1846.
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Men hans sande Interesse for al Videnskab blev ikke svæk-

ket med den stigende Alder, og hvor han modte Understot-

telse, billigt Hensyn til Oldingens Svaghed og tilborlig Erin-

dring om, hvad han i kraftigere Aar havde været, der var

han endnu istand til al virke med megen Nytte. Af Danske

Selskab har han store Fortjenester, ogsaa i denne Livsperiode.

Da Selskabet saaledes ved Fryxell var bleven underrettet om,

at del keiserlige Archiv i Wien bevarede Beretninger fra Kei-

serens Gesandter ved det danske Hof i Slutningen af Christian

den Fjerdes Tid 8
, erhvervede Engelstoft gjennem det uden-

landske Departement en Fortegnelse over disse, og henvendte

sig derpaa 1841 til Dr. Ferdinand Wolff i Wien , der havde

tilbudt at besorge disse Documenter afskrevne for Selskabet 9
.

Under En gelstof ts Forstanderskab begyndte ogsaa en ny

Række af det Danske Magazin, og selv leverede han 1842 et

lærerigt Bidrag til det forste Bind 10
. Men hans væsentligste

Fortjeneste af Danske Selskab var dog den, at han ved sin

Indflydelse hos Kong Christian den Ottende udvirkede det Kon-

gelige Stadfæstelsesbrev af fireogtyvende Februar 1847, der

tillagde det hidtil nærmest ved de faa Medlemmers Bidrag

gjennem et heelt Aarhundrede bestaaende Selskab en passende

fast Understøttelse, der sikkrede dels Tilværelse og gav det Ud-

sigt til en gunstigere Fremtid 11
. Engelstoft vil derved have

erhvervet sig Ret til en bestandig skjonsom Erindring i dette

Selskab og hos Dyrkere af Fædrenelandets Historie i Alminde-

lighed 19
.

2. Meget mindre blev Engelstoft s Virksomhed bemær-

ket i Universitetsdirectionen. Det Tidsrum af noget over syv

8 Nemlig G. v. Plettcnberg og Greven af Schwartzburgi Aarcne 1643—
1645. — 9 Dan. SelsU. Histor. S. 188. — 10 Da n. M a g. Tredie R. !.

67— 81 : Det ældste Universitets- Regnskab. — n Ny Colleg ial tid. 1847.

S. 275— 277 bar en Art officiel Beretning derom. — 12 Dan. Srl.sk. Hist.

Fort. III — IV. og S. 235— 239, hvor Stadfæstclsesbrcvct findes.
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Aar, hvori han stod i Spidsen af dette Collegium, bragte ham

oftere i den ikke behagelige Stilling, at skulle omdanne Meget

af det, som ved hans egen kraftige Medvirkning var skabt, og

det er vel muligt, at Christian den Ottende, der altid veg til-

bage for gjennemgribende Forandringer, har troet ved Engels-

toft at kunne moderere Reformlysten. Dette stod dog ingen-

lunde i Engelstofts Magt, selv om han havde villet det; thi

hans Indflydelse var ikke den overveiende i Directionen, og

udenfor Directionen toge, ifolge Kongens Individualitet, ogsaa

Andre væsentlig Deel i de Bestemmelser, der vedkom Univer-

sitets- og Skolevæsenet 1 ''. Det eneste Tilfredsstillende, der for

Engelstoft laae i denne sildige Naadesbeviisning, var det

Vidnesbyrd, som den indeholdt om Kongens Tillid og Gunst;

men Bevægelsen selv fulgte han snarere, end han ledede den,

og saavel Universitetet som Skolerne og Soroe Academie folte

Reformlystens Virkninger.

Til Universitets -Reformerne horte for det forste Udvidel-

sen af det medicinske Facultet og det chirurgiske Academies

Ophævelse som selvstændig Stiftelse eller Sammensmeltning med

Universitetet, en Foranstaltning, som efter lange Forberedel-

ser og megen Modstand fra forskjellige Sider endelig under

almindeligt Bifald af den offentlige Mening blev iværksat ved

den Kongelige Resolution af syttende December 1841 14
. Der-

til hbrte fremdeles Overdragelsen af Universitetets og Com-

munitetets Gods og Capitaler til en Quæstors Bestyrelse umid-

delbart under Universiletsdirectionens Overbestyrelse og et pas-

sende Tilsyn fra Consistoriets Side: ogsaa denne meget gjen-

nemgribende Reorganisation blev efter nogen Kamp mellem for-

13 .Mange vilde fremfor Alt have Realskoler og ivrede mod den classisk-

humanistiske Dannelse; men de deelte sig igjen i to Partier, hvoraf det ene

satte Naturvidenskaber og .Ylatliematik, det andet dansk Sprog og dansk Hi-

storie i en vis Retning paa HiJisædrt. — H Sclmer, Klihvns Univers.

Aarb. 1838, S. 134 fg. 1840, S. 21-22. 1841, S. 3-13.
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skjellige Meninger fuldendt i Aaret 1843 15
. Dertil horte end-

videre Fastsættelsen af et Normalreglement for de academiske

Læreres Lonning i en bestemt Scala efter Embedsaar og Pro-

fessorernes indbyrdes Anciennetet, efterat Universitetets Ind-

tægter paa flere Maader vare blevne forogede og Midler vare

vundne til et med Tidens Krav mere overeensstemmende Ga-

gement: dette skeete i Aaret 1844 1,;
. Endelig indfortes i det

samme Tidsrum adskillige Forandringer ved de academiske Ex-

amina, fornemmelig i den Hensigt at fremdrage og haandhæve

Modersmaalets naturlige Ret.

Det var til samme Tid almindelig erkjendt, at de lærde

Skoler ikke præsterede, hvad de burde. Engelstoft var deri

fuldkommen enig. „Der bor — saaledes udtrykte han sig —
læres mere og der bor læres bedre; det er den Opgave, som

skal loses". Men Sporgsmaalet dreiede sig om Midlerne til

dens Losning 17
. Efter anstillede Undcrsogelser, Conferencer

med erfarne Skolemænd og oconomiske Beregninger, kom Re-

gjeringen endelig til det Resultat, at en Deel af de mindre

Skoler burde nedlægges, hvorimod de storre burde udvides til

et Slags Gymnasier med syv Classer istedenfor fire, forsynes

med dueligere og bedre lonnedc Lærere, og saaledes reformerede

overtage saavel Afholdelsen af Examen artium, som Underviis-

ningen i adskillige Discipliner, der hidtil henhorte til den saa-

kaldte anden Examen ved Universitetet. Denne Reform blev

forst forsogt i Kjobenhavn, Odense og Kolding, og er siden

efterhaanden indfort ogsaa i de ovrige Skoler 18
. Selv paa det

15 Anf. St. 1843, S. 12-23. Kgl. Resolut, af 15de December 1843. —
16 Sclmer, Kjobenh. Univ. Aarb. 1840, S. 78-79. 1844, S. 1—26. En-

gelstoft tilligemed Orsted og Larsen dannede den af Consistorium ned-

salte Comitee til at tage denne Sag under Overveiclse. Kgl. Resolut, af 13

November 1844. — 17 I et ret characteristisk Brev fra Engelstoft ved denne

Tid skriver ban saaledes: Skolerne skulle fremdeles vedblive at være Skoler;

men — il finit apprendre plus, il faul apprendre miexix: voila la qucstion
ii resoudrc! — 18 Kbhvns Univ. Aarb. 1844, S. 201—213 og kgl.

Resolut, af 9 Febr. og 18de April 1844.
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fjerne Island bleve Underviisningsanstalterne i Aaret 1846 bety-

delig udvidede og forbedrede 19
.

AU dette horer til den Periode, da En gels toft i Navnet

havde Forsædet i Universitelsdireclionen. Nogle af Reformerne

have vistnok interesseret ham , og han deeltog derfor i dem

med al den Varme, som han endnu i Oldingsaarene folie for

enhver god og fornuftig Forbedring. Andre kunde derimod

neppe behage ham, navnlig den besynderlige Krig, som fra

visse Sider reisles mod den classiske Dannelse ialmindelighed

og det latinske Sprog isærdeleshed 20
. Men den gamle Mands

Indflydelse var af liden Belydenhed, og han troede selv at

mærke det i den Grad, at hans Forretninger i Directionen i

disse Aar af og til vare ham en tung Byrde, og at han til sine

Fortrolige ofte talte om, at han ikke længe kunde holde det

ud, men maatte soge sin Afsked 91
.

3. Hvad der dog under disse urolige Reformer uden-

tvivl meest gik En gels toft til Hjertet, var den Skjæbne,

som Soroe Academie i samme Tidslob oiensynlig forles imode.

Han havde havt en meget væsentlig Andeel i Academiets Orga-

nisation, og han bevarede stedse en stor Kjærlighcd for denne

Stiftelse. Men med denne Foleise slod han ene i Universitets-

directionen, næsten ene blandt sine Colleger ved Universite-

tet
22

, og fandt liden Understottelse hos dem, der stemmede

den offentlige Mening, saavidt denne gjennem Pressen lod sig

fornemme. Da man i Aaret 1843 havde faaet Skolen skilt fra

19 Anf. St. 1846, S. 182—201. Sagen havde været under Forhandling

siden 1831, altsaa endnu for Engel s toft udlraadte af Directionen. — 20 See

Allgein. Hall. Lit. Zeit. 1844, no. 192—193, hvor der ligeledes klages

over, at de academiske Skrifter, der hidtil skrevcs paa Latin, nu ved at skri-

ves paa Dansk bleve utilgjængelige for den storste Deel af dem, for hvilke de

dog efter Indholdet fornemmelig vare bestemte, de Lærde i Udlandet. —
21 Meddelelse af saadanne hans Fortrolige. — 23 Molbech gjorde en

Undtagelse, men maaskec den eneste.
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Academlet under den Betingelse og- det Lofle, at begges

Fremgang derefter desto mere skulde befordres-3 , blev Acade-

miets Skjæbne for det forsle i hele fire Aar i den Grad urort

og svævende, at der ikke let kunde lænkes en piinligere Em-

bedsslilling, end de academiske Læreres dengang var. En-

gelstofl, skjondt forsle Medlem af Directionen, syntes den-

gang endnu ikke at have forstaaet, til hvilket Maal der egent-

lig styredes 24
. Alderen havde svækket hans Skarpsynethed,

og Familiesorger, som han endnu ikke i den Grad havde pro-

vet, svækkede end mere hans Kræfter.

Det var nu henved syv Aar siden, at hans Datter forlod

hans Huus for at forestaae sit eget 35
; men hun vidste smukt

at forene sine nye Pligter med de ældre, og hendes Born

hensalte faa Aar efter Bedsteforældrene i de forsvundne Dages

venligste Erindringer, idet de ligesom foryngede deres huus-

lige Kreds. Denne Daller, der udgjorde en saa stor Deel af

Engelstofts jordiske Lykke, mistede han ved en pludselig

Dod den treogtyvende November 1846. Han udtalte sin dybe

Smerte i et dansk Digt, der udentvivl er det eneste af denne

Art fra hans Haand, og vistnok viser, al han var mindre ovet

i den danske end i den latinske Prosodie, men derhos bærer

saa levende Vidnesbyrd om en sorgende Oldings Folelser, at

det intetsteds læstes uden Deeltagelse 9 '"'.

Fromme Daller, lliislru, Moder, ak hvor tungt fra Dig at skilles

Aeli, hvor haardl cl Skjiehnens Slag! Sorg, hvis Smerte aldrig stilles

!

Saa lidligt vinked' Graven Dig fra Livels Kald og Livels Lykke,

Saa hasligt, ak, vi skulde Dig ei meer til omme Hicrte trykke!

23 Selnier, Kb li vns Univers. Aarb. 1843, S. 169- 173. Kgl. Reso-

lut, af 3 Marts 1843, der paalagde Directionen at indltomme med Forslag til

Acadcmiets Organisation. — 24 Mange Breve fra Engelstoft vise, at lian

bestandig troede, at der handledes om, at b ri n ge Aca d em i e t so in sa a-
dant i en blomstrende Tilstand. — 25 See ovenfor S. 97. — 26l(bhvns
Adressccompt. Efterretn. 1846 no. 284 af 1 December. Digtet bestaaer

af sexten Verslinier.
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Ak, hvor saa nys Dit blide Smil kun Liv og Lyst frenilrjlled',

Der llironer Sorgens Billed nu, i morle Skygger li) Hel.

Fem Uger derefter ramtes Engels toft atter af en ny

Sorg, skjiindt vistnok han og Alle længe havde været forbe-

redte derpaa. Den niogtyvende December dode den ædle Men-

neskeven og Patriot, hans Svoger Estrup paa Kongsdal. En-

gel s toft tabte i ham ikke alene en nær Slægtning, men til-

lige en Aandsfrænde og Fortrolig, med hvem han gjennem en

lang Række af Aar ved en fast ugentlig Correspondance udvex-

lede Ideer og Anskuelser, og hos hvem han gjerne nedlagde

ogsaa sit Livs hemmelige Sorger- 7
. — At En gels toft dog

kunde bære disse Tilskikkelser, som han bar dem, var for dem,

der stode ham nær, et Kjendetegn mere paa hans svækkede

Aandskræfter.

Alt dette indtraf i den Periode, da fjendtlige og venlige

Magter hemmeligt og aabenbart brodes om Soroe Academie

og — dels Formue. Endelig kom efter fire for Academiet

odelæggende Aar den Kongelige Resolution af syvogtyvende

Marts 1847, der talte om Aeademiets Udvidelse til en Real-

Hoiskole 9
*, og En gels toft, der troede paa Ordene, hengav

sig atter strax til store og glade Forhaabninger 29
. Men Ud-

foreisen af denne almindelige ldce var alter skudt ud til en

uvis Fremtid, og Resolutionen selv var i Virkeligheden saale-

des affattet, at den vilde have bragt Academiet et godt Skridt

27 Engelstoft læste nogle Mindeord over ham i Videnskabernes Sel-

skab. Disse, der skulde have været omarbejdede, blevc dog aldrig fra hans

Haand færdige, men ere benyttede i Biographien foran Estrups Sam-
lede Skrifter I. S. III— I.. — 28 Coileg. Tid. 1847, S. 200-201. —
29 Intet viser mere, hvorlidet Engelstoft var indviet i Sagen, end denne

hans store Glæde. Et Brev fra ham af 2 IWai 1847 til en fortrolig Ven har

disse Ord: Dersom jeg rar en ung Mand og skikket til nogen af Virksomhe-

derne, som nu der uåbnes eller allerede der cxislerer
,
jeg skulde aldrig unske

noget bedre end at blive ansat ved en saadan Hoiskole , paa et saadant Sled,

under saadanne Vilkaar, ja hellere end i Kjbbenhavn, ister da Hovedstaden

er saa nær og nu Communicationen ved Jernbanen bliver saa let.
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nærmere lil dels Undergang', dersom ikke Kongen i samme

Aar havde givel del en kraftigere Beskyttelse ved at udnævne

Grev Knulh til Amtmand i Soroe og overdrage lil ham at ud-

kaste Planen lil et Academie , der .kunde afhjælpe et virke-

ligt Savn. I ham fik Engelstoft snart en ny Collega, eflerat

den af ham ufortovet udarbeidede Plan paa Aarets sidste Dag

var bleven approberet af Kongen™. Engelstoft var fuld

af Glæde. Men Fremtiden bevarede i sitSkjod en anden Skjæbne

baade for Soroe Academie og for Universitelsdireclionen.

4. Den nærmeste Fremtid loste nemlig et Sporgsmaal, der

i disse Aar ganske særdeles havde tildraget sig den offent-

lige Opmærksomhed, Sporgsmaalet om Kirke- og Almueskolevæ-

senets Forening med Universitetets og de lærde Skolers Be-

styrelse under et almindeligt Collegium for Cullus og den offent-

lige Underviisning 31
. Ideen var ikke ny. Allerede ved Aar-

hundredets Begyndelse havde den beskjeftiget de hoie Regje-

ringsmænd, men var dengang bleven undertrykt, som det synes,

meest af personlige Hensyn. Kong Christian den Ottende havde

i sin Ungdom været gunstig stemt for denne Idee 32
: nu blev

dens Udforelse atter fra flere Sider bragt i Forslag, og nu laae

Magten til at udfore den i hans Hænder.

Det var især siden 1841, at denne Sag af Regjeringen blev

taget under Overveielse 33
. Men Engelstoft var nu ikke mere

i den Alder som fordum, da Kaas ligesom havde designeret ham
til Sæde i et saadant Departement'54

; hverken han personlig eller

Universitelsdirectionen i det Hele foretog noget directe Skridt,

der robede Atlraa efter en mere udvidet Virkekreds. Kongen

30 C o I leg. Tid. 1848 S. 52—55. 56. — 31 Andragende derom hos saavel
den Roeskildske som den Viborgske Stænderforsamling i Aaret 1840. 32 Act-
mæs. Bidrag til Da nm. Hist. i det nittende Aarh.I. 318. — 33 Com-
mission nedsat: A. S. Orsted, Mynster, L. Holm, Rosenvingc og Clausen. —
34 See ovenfor S. 44—45.



m
derimod gik forsaavidt ind paa Sagen, at han satte den i For-

bindelse med sine Planer til en Heelstat: han vilde danne for

hele Monarchiet et fælleds Collegium helst for hele Cnllus- og

Underviisningsvæsenet, eller dog idetmindste for hele det lærde

Underviisningsvæsen 35
. Heelstatsplanerne fandt imidlertid den-

gang altid en afgjort Opposition i Holsten, og Oppositionen

havde sin Stotte i Kjobenhavn, navnlig i det holstenske Can-

cellie, der i Almindelighed kun vilde et „Schleswigholstein",

og kun understottede de Heelstatsplaner, der kunde blive Mid-

del og Vei til delte Maal. De holstenske Stænder erklærede

sig allsaa mod Ideen til et almindeligt Collegium for Kirke- og

Underviisningsvæsen i hele Monarchiet, og det holstenske Can-

cellie kunde saaledes 1844, slottet til Stændernes Erklæring,

raade Kongen at stille denne Sag i Bero. Saaledes skeele

det 3".

Den anden Deel af Planen stod endnu tilbage, en For-

ening af Kirke- og Almueskolevæsenet med det lærde Under-

viisningsvæsens Bestyrelse for Oernes og Norrejyllands Ved-

kommende. Derom fortsattes Forhandlingerne; men ogsaa

disse bleve frugteslose. De sluttedes den fireogtyvende Juni

1846 med det Besultat, at Sagen frembod saa mange Vanske-

ligheder, at den for det forste ikke lod sig sælle i Værk"7
.

Alligevel bleve disse Forhandlinger af vigtige Folger for

Universitetsdireclionen og derved tillige for Engelstofts til

delte Collegium saa noie knyttede Skjæbne; thi de havde saa-

ledes forberedet den omhandlede Sag og vedligeholdt Opmærk-

somheden for den, at den var moden til at oplages paany,

naar det rette Oieblik niaalte komme. Da den nye Ministe-

rialforvallning i Foraaret 1848 blev indfort og en ny Omord-

35 Kongl. Kundgjorelse for Oesliftcrnes og Norrejyllands Stænder

af4 Juli 1842. — 36 Kbhvns Univ. Aarb. 1846, S. 23. Afgjort i Juni

Maaned 1844. — 37 Ko ngl. K u n dgj or. for Ocstiftcrnes og Norrejyllands

Stænder af 10 Juli og 13 Octbr. 1846.
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ning af Regjeringens Organisation blev ansect for onskelig eller

nodvendig, saa blev det, som for el Aarstid siden havde været

umuligt, i faa Dage fuldbragt. Et Ministerium for Kirke- og

Underviisningsvæsenet blev dannet, Universitetsdirectionen oplo-

stes n
", og Engels toft blev den otteogtyvende Marts entlediget

som Medlem af samme.

Engels toft havde næsten uafbrudt tjent i det saaledes

ophævede Collegium fra dets Begyndelse til dels Oplosning,

og ofFret det sin Ungdoms, Manddoms og Alderdoms Kræfter.

Han blev ogsaa derfor den samme otteogtyvende Maris 1848

belonnet med Storkorset af Danebrog som et Tegn paa Kon-

gens Erkjendelse af hans lange og nidkjære Embedsførelse.

IX.

Den forste Folelse hos En gels toft efter en saadan Ent-

ledigelse var en hoi Grad af Tilfredshed. Han saae sig be-

friet fra en Byrde, der længe havde været ham utaalelig, og

han saae sig befriet paa en Maade, der mærkelig contrasterede

med den, som sexten Aar tidligere var bleven anvendt imod

ham. Han skrev strax til sin kjære Werlauff 1
: „Der er Grund

til at onske mig til Lykke. Intet i hvilketsomhelst Hensyn og

i hvilkensomhclst Combination af Tid os Omstændigheder beha-

geligere kunde mode mig i mit fireoghalvfjerdsindstyvende Aar.

Jeg er lutter Satisfaclion. Ikke engang den mangler, — da

mit Hjerte dog fra de skjonne Dage 1805—1807, at sige indtil

August 1807-, altid paa en vis Maade hængte ved Directionen.

38 Collcgial-Tid. 1848, S. 230. Fra den 21 til den 27 Marts blev For-

andringen iværksat. — t Af denne min Lærer og Velynder er ogsaa det fol—

gende Brev mig i Original mcddcclt. — 2 Om dette Tidspunkt, see ovenfor

Side 48.

8
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Jeg fodles civiliter med den paa del nederste og dode med

den paa det oversle Trin".

Denne Tilfredshed og Glæde blev ikke deslomindre snart igjen

paa nogen Tid fortrængt af en anden Foleise. Overgangen til

en fuldkommen Embedsloshed var for brat for en Mand, hvis

hele Liv havde været Arbeide. En gels toft havde benyttet

sin Ret som Universitetets Senior til at blive fritaget for de

academiske Forelæsninger 3
, og han syntes sig nu at være

aldeles tilovers. Til alvorligere videnskabeligt Arbeide mang-

lede han Kræfter. Folgen deraf var en uhyggelig Tomhed,

Forstemthed og Lede til de vante Omgivelser i Hovedstaden.

Han talte i Foraaret 1848 meget og med en vis Heftighed om

at ville forlade Kjobenhavn og flytte til et eller andet eensomt

og roligt Sted paa Landet for der at tilbringe Resten af sine

Dage i uforstyrret Fred; han gjorde sig derhos mange ugrun-

dede oconomiske Sorger, som man i hans tidligere Aar aldrig

sporede hos ham. Det var altsammen kun Virkninger af Al-

derdommen og Ængstelser ved det oiensynlige Frembrud af en

ny Tid, som de svækkede Kræfter mistvivlede om at kunne

gaae imode.

Men den vise Olding maa kunne betragte den nye Tid

fra en Tilskuers Standpunct, og da Engelstoft stillede sig

paa dette og der fandt Hvile, vendte ogsaa snart Sindets Lige-

vægt tilbage. Selv Characteren af hans Studier lettede denne

Overgang; thi han var ogsaa tidligere stedse en opmærksom

Betragter. I mange Aar samlede han paa det omhyggeligste

Data til Samtidens Historie, Mindeskrifter om Afdode, Bladartik-

ler, mærkelige Piecer og deslige, og han foiede dertil haand-

skrevne Notitser angaaende den offentlige Menings eller Rygtets

Forhold til Begivenhederne. Hver enkelt Sag indlagde han i

et Omslag med noiagtig Udskrift 4
. Denne Syssel blev ham nu

3 Seu ovenfor Side 104. — i Disse mangfoldige Enge la tof tak o Sam-
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ligesom et Lægemiddel. Snart erkjcndte han og udtalte det

aabent, at det ikke mere kunde være hans Opgave at gribe

ind i de store Sporgsmaal, der satte Verden i Bevægelse og

fremkaldte i Fædrenelandet kæmpemæssige Anstrengelser; men

han samlede Actstykker og Bidrag til Dagens Begivenheder,

interesserede sig med en mærkværdig Livlighed for disse 5
,
og

forsonede sig saaledes med sin Skjæbne. Han besogte igjen

Venner og Bekjendte, saae undertiden hos sig et mindre Selskab

og skrev som sædvanligt sine mange Breve og Billetter med

en Lethed og Ziirlighed, der nu mere og mere stode i Mod-

sætning til hans mundtlige Underholdnings aphoristiske og afbrudte

Maneer. Den tidligere Harmonie var vendt tilbage, og kjen-

delig mildnet ved Alderens Virkninger. Portraitet fra hans

sidste Leveaar ,;

, sammenlignet med hiint tidligere
7
,
giver ligesom

en anskuelig Forestilling derom.

Fra den Tid af talte En gels toft ikke mere om at sige Far-

vel til Kjobenhavn og skjule sig paa Landet, og neppe kunde

han heller selv undgaae at bemærke, hvor lidet han vilde have

været istand til at udfore en saadan Idee. Thi da han i den

folgende Sommer, i Juli og August Maaned, havde taget Bolig

paa Klampenborg, folte han næsten hver Dag Trang til Livet i

Byen, og tilfredsstillede denne Trang. Han kunde overhovedet

ikke losrive sig fra de tilvante Beskjeftigelser, og selv efterat

han havde ophort med sine offentlige Forelæsninger, tog han

levende Deel i Universitetets Anliggender. Saaledes havde han

i Efteraaret 1848 overtaget Decanatet i det philosophiske Fa-

cultet for 1848—1849, der efter Regelen tilfaldt ham 8
. Saale-

linger ere efter hans Dod bestemtefor det Store Kongelige Bibliothek paa den

Betingelse, at adskillige af dem forst efter et vist Tidsrum maae aabnes. —
5 Han glemte ei heller at erindre om, hvorledes han selv, endnu medens det

var Tid, offentlig havde advaret for de Ulykker, der vilde lolge paa den

danske Nationalitets Undertrykkelse i Slesvig. See Om Na tionalopdrag. S.

47—50. Not. — G Malet af Gertner i December 1846, lithographeret af I. W.

Tegner strax efter. — 7 See ovenfor Side 84. — S Det var hans andet De-

canat. See ovenfor Side 93. 104.

8«
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des skrev han under Forhandlingerne om Skoleembedsexamens

Oplosning i flere Dele 9 store og indlramgende Forestillinger for

at tilvejebringe en særlig Examen i de historisk-geographiske

Videnskaber, da han ansaae disses Forbindelse med Philolo-

gien for deres Undergang. Ligeledes var han en ivrig Forfæg-

ter af det philosophiske Facultets Oplosning i tvende; men han

paastod ligesaa stærkt, at det nye philosophiske burde have

Navn af det historisk-philologiske 10
.

I det folgende Aar foretog Engels toft om Sommeren

korte Udflugter, deels til sin Svigerinde paa Kongsdal, deels

til Jylland og Fyen. Navnlig besogte han i850 en af sine æld-

ste og kjæresle Venner, Hofman-Bang paa Hofmansgave. Ef-

terat Thorlacius, P. E. Muller, I. W. Hornemann, Aall og

Neumann vare gaaede bort, stod Hofman ene tilbage af den

Kreds, hvori Engelstoft havde tilbragt sine egentlige Slu-

denteraar hjemme og i Udlandet; han længtes efter endnu engang

at see denne gamle Ven 11
, og tilbragte hos ham omtrent tre

Uger, der gjenkaldte Ungdommens lykkelige Tid og efterlod hos

dem begge milde og venlige Erindringer 12
.

9 Forhandlingerne derom vare allerede begyndte i den Periode, da En-
gelstoft efter Rothes Dod fungerede som Medlem i Directionen, og dette Col-

legium 1842 forlangte Consistoriums Betænkning angaaendc Forandringer ved

denne Examen. Sagen gik derefter gjennem adskillige Comiteer, Facultets-

Erklæringer m. m., indtil den afgjordes ved Forordningen af 2 Februar
1849. — 10 Denne Sag stod i Forbindelse med den om Consistoriums Orga-

nisation, og Forhandlingerne derom begyndte omtrent ved Aaret 1840, —
man har sagt, efter et Forslag af Prof. Hohlenberg. Efterat den flere Gange
havde hvilet, afgjordes den ved den Kgl. Resolution af 1 Scptbr. 1850

om Consistoriets Omdannelse, hvoraf Facultetets Deling fulgte. — il For at

undgaae en Landreises Besværligheder, tog Engelstoft den 7 Juli med Dampski-

bet Skirner til Bogense, hvor Hofmans Vogn hentede ham. — 12 lir. Pro-

prietair Hofman-Bang har omtalt dette Rcsog i en Skrivelse til mig, hvis

Slutning lyder saalcdes: Engelstoft var ædel i Tænke- og Handlc-
maade og i Venskab saa trofast, al jeg stedse vil savne ham, til jeg

samles med ham i Lysets Egne. — I Slutningen af Juli forlod han Hofmansgave,

og gik atter med Dampskib over Aarhuus til Kallundborg, hvorfra han den

1 August kom til Kongsdal. Her blev han i August Maaned. Den 1 Septbr.

1850 var han igjen i Kjiibenhavn.
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2. Men iovrigt var Engelstofts aandelige Virksomhed

i disse sidste Aar meest en Refleclion. Livet udenfor havde

tabt dets Tillokkelser, og det var i al Fald kun Videnskaberne,

der paa længere Tid kunde drage hans Tanker til en anden

Side. Dog yttrede Alderen ogsaa derved sine Virkninger.

Vistnok læste han meget, og selv i denne Periode udkom sjel-

dent noget Skrift, der angik de Dele af hans Videnskab, som

han tidligere med Iver havde dyrket, uden at han læste del

eller idetmindste erhvervede sig nogen Kjendskab dertil; men

hans videnkabelige Beskjefiigelse bestod dog meest i adspredt

Læsning enten af nye Skrifter, som tildroge sig Oieblikkets

offentlige Opmærksomhed, eller af ældre Boger, som han tid-

ligere havde havt kjære og hvis Minde vendte tilbage med

andre Minder fra Fortiden 13
. Til sammenhængende egentligt

Studium af storre Værker havde han ikke mere Kraft, endnu

mindre til noget sammenhængende productivt Arbeide. Hans

sidste Anstrengelser for at levere en Biographie af Estrup til

Udgaven af dennes samlede Skrifter 14 og en Afhandling om

Kong Christian den Forstes Kroning, hvoraf han i Vinteren

1849 læste Noget i Videnskabernes Selskabet 15
, viiste tydeligt

nok dette. Enkelte Notitser derimod, som han under sin Læs-

ning blev opmærksom paa, pleiede han endnu i de sidste Aar

at optegne i historiske Haandboger, hvoraf hans Bihliolhek

havde en storre Rigdom end just af store historiske Kilde-

Samlinger 16
.

13 Dertil horte dog, som det synes, ikke just de gamle Classikere, hvad

man skulde have formodet. Idetmindste var hans Biblio I hek meget ringe

udstyrej i denne Henseende, fremfor alt hvad den græske Literatur angaaer.

— H Det begyndte Arbeide blev fuldfort af hans Son og optaget i Estrups
Saml. Skrifter F. S. I — L. Dog havde Faderen skrevet det mceste deraf,

naar blot hans Udkast havde kunnet læses. — 15 Oversigt over Videns k.

Sclsk. Forh. 1849, S. 25. 28 Han læste to Gange, den 2 og 30 Marts. —
16 Af disse besad Engelstofts Bihliolhek ?aa godt som inlct undtagen til den

nordiske Historie.
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Reflectioner vare dog i denne tiltagende Svageligheds-Periode

Engelstofts egentlige Aandsarbeide, og det bevarede fra

hans yngre Aar endnu Characleren af en vis Idecrigdom, hvoraf

han gjerne meddeelte Andre. Naar yngre Mænd sade hos ham

i hans af Boger og Papirer allevegne opfyldte Arbejdsværelse,

kunde de ikke andet end fængsles ved Oldingens Tale, ogsaa

naar han noget hyppigt gjentog sig selv eller de i hans kraf-

tigere Aar med storre Klarhed og Liv udviklede Tanker. Selv

hans Betragtninger over den nyeste Tid maatte de hore med

Interesse, naar han belyste Nutidens Begivenheder ved histo-

riske Paralleler eller fremstillede dem som Beviser for en hoiere

Styrelse af de menneskelige Anliggender. Ingen Tanke var hos

ham mere levende end denne sidste, og — intet Vers af den

smukke Didotske Virgil 17 kom oftere tilbage i hans Erindring

end det bekjendle:

Discite justitiam monili et non temnere Divos! 18

Blandt ældre Mænd vare nu ikke mange tilbage af dem,

der besogte ham og talte med ham i Studerekammeret. Mol-

bech nærede sand Hoiagtelse og taknemmelig Hengivenhed for

ham, og udtalte disse Folelser offentlig og paa en smuk Maade,

der meget glædede ham 19
. Werlauff, der for halvtredsindstyve

Aar siden var indhaadt i hans nærmeste Omgangskreds 20
, var

nu hans ældste Fortrolige, som han endnu ofte saae hos sig

og ofte besogte- 1
, og med hvem han gjerne talte om sig selv

og om det, der efter Naturens Orden forestod ham. Naar

han saaledes ene med Nogen, som han havde Tillid og For-

17 See ovenfor Side 39, Not. 31. Denne selvsamme Bog eiedc han
lige til sin Dod. C a tal og S. 139 no. 2969. Den er nu hos hans Son. —
18 Æneid. lib. VI. 620. — io Uddrag af I. Bircherods Dagb. I)e-

dic. — 20 See ovenfor S. 33. — 21 Indtil i Foraarct 1850 kom han ofte

til Werlauff; men da denne nu flyttede til Snaregaden, besogte han ham kun een

Gang, fordi han ikke, som han sagde, mere havde Kræfter til at gaae op ad
saa mange Trapper-
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(rolighed til, gjennemgik det Forbigangne med Blikket vendt

mod det Tilkommende, y Urede lian ikke sjeldent, at Oplys-

ning om delte eller hiint Punct af hans Samtids eller hans egen

Historie vilde findes efter hans Dod, og at han var aldeles

forberedt paa denne sidste Time 23
.

3. Dette er dog kun den ene Side af En gels tofts Liv i

hans sidste Aar, — Livet i hans Studerekammer. Men han var

meget langt fra at hore til de indslutlede Oldinge. Saamegetend

hine Tanker sysselsatte ham, vedligeholdt han dog indtil det

allersidste Leveaar en god Deel af den udvortes Bevægelighed,

der altid var ham egen. og endnu længere bevarede han sin

fordums Smag for selskabelige Glæder. Selv viiste han sig

sjeldent i storre Selskaber udenfor sit Huus, men ikke sjeldent

udsendte han endnu de bckjendte venlige Billetter, hvori han

indbod til „at tage en Suppe hos sig en famille", og disse blevc

ikke modtagne med ringere Behag end i hans tidligere Dage.

Det selskabelige Liv i Engel s tofts Huus beholdt nem-

lig stedse den samme Character at Nethed, Venlighed og finere

Hensyn. Men han selv og hans Hustru vare blevne ældre:

deres Son var nu selv Huusfader. den gamle Svigermoder og den

unge Dalter vare borlgangne, og mange af de tidligere Gjesler

savnedes 23
. Personerne vare andre, men Aandcn var den

samme.

Den yngre Generalion havde alligevel Noget, der beha-

geligt mindede om Bestandigheden under Tidens Vexel. Af Fa-

milien selv saaes Borneborn, der oplivede Huset og udgjorde

Bedsteforældrenes Glæde. Blandt Gjesterne indtoge yngre Bro-

dre de ældres Plads; ja Sonner slode her, hvis Fædre for tyve

eller tredive Aar siden paa samme Maade her havde fundet den

22 Der skal dog ingenlunde i lians Efterladenskaber være fundet, hvad

man efter saadanne Yttringer kunde have ventet. — 23 Man sammenligne

ovenfor Side 83.
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venligste Modtagelse. De fleste af dem vare unge Studerende;

for disse vedblev En gels toft stedse at have en særdeles In-

teresse, ogsaa efterat han havde ophort med sin Lærervirk-

somhed ved Universitetet.

Kredsen af de ældre Mænd i Engelstofts selskabelige

Forbindelser havde færre Minder fra de svundne Dage. De

tidligere saakaldte Professor-Selskaber havde egentlig ingen-

sinde tilfredsstillet ham: de kunde ifolge Sagens Natur let

blive noget eensidige og kjedsommelige. En Forening af nogle

Familier, der paa en vis Ugedag skifteviis besogte hinanden

og node et ved Aftale bestemt tarveligt Altensmaaltid, havde

heller ikke ganske stemmet med hans Smag for selskabelig Ele-

gance; han kaldte den spogende „Smorrebrods-Klubben" 24
. Da

nu ogsaa Wads, P. E. Mullers, Overpræsident Kjerulfs, og

Grosserer Nielsens Huse efterhaanden oplostes, var der af de

ældre Forbindelser i Engelstofts sidste Aar kun svagere Spor

tilbage 23
. Han selv var derfor i denne Periode af sit Liv noget

mere fremmed for de Familier, der vare hans Hjester, end

tidligere havde været Tilfældet. Han folte dette. Oftere ytlrede

han sig i disse Aar om den eensomme Stilling, bvori han be-

fandt sig efter Tabet af dem, der vare hans rette Samtidige.

Delte var kun Oldinges almindelige Lod, og den gjor dem del

lettere at forlade den jordiske Skueplads i Haabet om at gjen-

samles med de forudgangne Venner.

4. I det sidste Leveaar, især det sidste Halvaar, indskræn-

kede Engelstoft sig næsten ene lil sin Familiekreds, hvis

Lykke han inderligt paaskjonnede. Fra sit Hjem besorgede

han de faa Forretninger, han endnu havde beholdt, saasom For-

standerskabet i Danske Selskab, Kasserer-Posten i Videnska-

24 Henhører omtrent ti] Perioden fra 1818 til 1822. — 2b Dertil liorte

Cancellieraad Deiclimanns, i hvis Gaard i Klarebodernc no. 8 han i femten Aar

havde boet.
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bernes Selskabet og deslige; men selv dette faldt ham besvær-

ligt. Meget sjeldent gik han ud; derimod skrev han hyppigt

smaae Billetter, som han stundom daterede: „Ex Museo noslro

in Mikkelbryggersgade"-". Besog modlog han endnu, og navn-

lig Werlauff pleiede gjerne hver Uge eller hveranden Uge at

see til ham. Han talte da ofte om sin foreslaaende Bortgang,

og altid med en Rolighed, som gjaldt det kun en kort Reise.

I hans Gjemmer laae allerede Bestemmelserne for adskillige Til-

fælde efter hans Dod, deriblandt ogsaa for hans Jordefærd.

„Jeg vil begraves — havde han skrevet — som mine to vær-

dige Formænd i Direclioncn, som Malling og Rothe" 27
.

Endnu ved Julelid 1850 var han istand til at have samlet

hos sig sin nærmeste Familie og en enkelt Fremmed, som hans

Godhed og Tillid gjennem en lang Række af Aar og vexlende

Forhold betragtede næsien som horende til denne. Omgivet af

Bom og Borneborn sad han ved sit Bord. Han nod saagodt-

som Intet, men han befandt sig oiensynlig meget tilfreds. Da

begyndte han at hæve den svage Stemme: han erindrede om,

hvorledes han der sad mellem to eller tre Generationer, hvoraf

Nogle vare opvoxede under hans Oine, Andre forst nylig

havde begyndt den Jordlivets Vei, paa hvilken han var saavidt

fremskredet, at han syntes sig snart at tilhore en forsvunden

Tid. „Jeg vil, sagde han til Slutningen, for disse Unge gjore

det bedste Onske, jeg veed; jeg vil onske dem, at naar de

blive gamle og svage som jeg, de da maatte være omgivne

af og pleiede med den Kjærlighed og Trofasthed som jeg".

Det var sidste Gang, den, som skriver delle, saae En-

26 Fordi Gaarden no. 13 i Frederiksberggade, hvori Engelstoft boede

siden Efteraaret 1830, var en Iljornegaard, og hans eget Studerekammers Vin-

duer vendte ud imod denne Gade. — De forskjelligc Steder i Byen, hvor En-

gelstoft i Lobet af meer end 50 Aar har boet, ere ovenfor leilighcdsviis nævnte

S. 32. 45 og Note 12, S. 55 Not. 8. S. 87 Not. 75. — 27 Ogsaa i denne Bestem-

melse ligger vi Vidnesbyrd om, hvorledes hans hele Tankegang var sammen-

voxet med dette Collegium , s<un han havde seet opstaae og gaac under.
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gel s toft i en noget storre Kreds. Fra Begyndelsen af det

næste Aar 1851 tiltog hans Svaghed Dag for Dag, og da jeg

i Januar og Februar enkelte Gange besogle ham, havde han

neppe Kræfter til at tale; men endnu i den sidste Halvdeel af

Februar sendte han mig, nærmest i Danske Selskabs Anlig-

gender, smaae Billetter, der vare skrevne med en mærkværdig

stilistisk Lethed, kun, som det syntes, med mere Heftighed, end

han pleiede 28
. Den nittende Februar skrev han til WerlaufT:

„Nu er Du min eneste faste Communicalion med en Verden,

som jeg staaer paa Punctet at forlade 8
; og da den samme

Ven en Ugestid efter, den forste Marts, sidste Gang besogte

ham, skiltes de ad med et Farvel, som de begge folie at ville

blive det sidste 29
.

Til samme Tid ansaae Lægen En gels tofts Tilstand for

uforbedrelig. Thi syg var han egentlig ikke: det varLevekraf-

len, som efter Naturens Orden havde udtomt sig. Oftere faldt

han hen ligesom i en Sovn eller Dvale, hvoraf han dog igjen

vaagnede op. Den ottende Marts vilde han ikke gaae tilsengs,

men blev liggende paa sin Sopha, og da den huuslige Omhed

havde forvandlet denne til en Seng, forlod han den kun en

eneste Gang for at sidde tilbords. Orsleds Dod, den niende

Marts, kunde ikke skjules, da han forlangte de offentlige Blade,

og Efterretningen derom bevægede ham dybt'10 . Han græd

28 Grunden dertil var, at den gamle Mand ilede med at faae det tredic

Hind af Danske Magazin udgivet, og syntes, at det varede for længe. Han

vilde selv have leveret Fortalen til delte Bind og han troede.at den laac skrevet

hos ham. Ved hans Dod fandtes dog slet intrt deraf. — 'io Endnu efter denne

Tid talte han oftere med sin Son om Forsynels Viisdom og Retfærdighed, der

aabenbarede sig i Historien. Han læste endnu. Themis Attica var en al

de sidste Boger, der bcskjeftigede ham. Fortegnelsen over Engels t.

Boger, S. 13, har to Exemplarer af dette Skrift. — 30 Saamegct dybere,

som den kom uventet. Han havde nemlig intrt villet hore. naar man talte til

ham om Orsteds betænkelige Tilstand.
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over den jordiske Hæders Intethed, og folte, at han snart skulde

folge denne saa kraftfulde Collega. Delte sidste Oieblik kom

Fredagen den fjortende Marts om Formiddagen Klokken ti. Han

var dengang i det syvoghalvfjerdsindstyvende Aar.

Som En gels toft forud havde bestemt, blev han i al Stil-

hed, kun fulgt af sin Son, Svigerson og Svoger, den folgende

Torsdag Morgen den tyvende Maris fort til Assistents-Kirke-

gaarden. Der hvile hans jordiske Levninger. En glat Mar-

morsteen betegner Stedet uden anden Indskrift end hans Navn,

hans Fodselsdag og hans Dodsdag 31
.

31 Ogsaa dette var noiagtigt efter hans egen Forskrift. Medd.

Efterskrift.

Til Side 4 5. Det var, forend Engelstoft flyttede til Nyerup paa Re-

gentsen, at han en Tidlang boede i Farvegaden paa hoire Side fra Raadhuus-

strædet, enten paa Hjornet af Hestemollestræde eller i det næste Huus fra

Hjornet, hos en Capelmusicus. Derpaa boede han hos Nyerup, indtil han strax

efter sit Bryllup etablerede sig i Huset paa Hjornet af Raadhuusstræde og Far-

vegaden Nr. 24 (ikke 42), hvilket Huus nu, siden Kjobenhavns nye Numere-

ring i Aaret 1806, er blevet til Nr. 145.

Til Side 100. Engelstoft var ikke Kasserer ved den Rosenkroneske

Stiftelse efter Grevinde Rosenkrones Dod ; det var, medens hun levede, at han

som hendes Lavværge havde hendes betydelige Penge- Affairer i sine Hænder.

Til Side 103. Det Kongelige Rescript af syvogtyvende August 1840 er

ikke udstedet fra Fohr, hvorhen Kongen endnu i dette Aar ikke kom, men fra

Al ton a, hvor han dengang opholdt sig. Den femte August var Kongen i

Aabenraa, og det maa have været der eller etsteds i Nærheden, at han den

næste Dag tog et Bad. — Hvad der ledede Kongens Valg paa Engelstoft, skal

iflvrigt ikke have været Meningen om dennes Evner til i den Alder at kunne

forestaae Universitetsdirectionen, men snarere det Onske at have denne Plads

forelobig besat med en Mand, der uden at fole sig krænket kunde træde til-

bage for en Anden, naar Kongen fandt en saadan efter sit Hoved.
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Modet den 9 cle Januar.

Jtrof. Liebmann forelagde det 43de Hefte af Flora danica og

meddelte folgende Bemærkninger derover:

Det 43de Hefte af Flora danica indeholder Planter af fol-

gende Familier: Græs 9 Arter, Halvgræs 3, Siv 1, Birke 1,

Pile 9, Boghvedeartede 1, Elme 2, Kurvblomstrede 3, Krap-

artede 1, Læbeblomslrede 2, Nellikearlede 3, Rosenartede 3,

Bregner 1, Lovmosser 11, Lavarter 14, Tange 12; ialt 70

Arter.

13 hore altsaa til Tretalsplanterne, 25 til Femtalsplanterne

og 38 til Lonboplanterne.

I Heflet findes, foruden Fremstilling af Planterne i naturlig

Storrelse, 400 Analyser af de vigtigste Plantedele, som ere

nodvendige til Ariernes noiere Opfattelse.

59 Arter ere fra det egentlige Danmark, 5 fra Hertugdom-

merne, 5 fra Island og Færoerne og 7 fra Gronland.

De Mænd, hvem Udgiveren skylder Tak for de til Heftet

leverede Bidrag, ere Herr Bibliothekar I Lange, Dr. I. Vahl,

Dr. Gottsche i Allona, Godseier Hofman-Bang, Dr., Apotheker

Sonder i Hamborg, Dr. Didrichsen, Prof. Steenstrup, Cand.

pharm. Schiotz, Prof. I. Agardh i Lund og Dr. Areschoug i

Upsala.

3 af Afbildningerne ere udforte under afdode Drejers Led-

ning, 1 under Hornemanns, Resten under min.

De interessanteste Planter i Heflet ere: Dupontia psilo-

santha Ruprecht fra Gronland, hidtil ikkun kjendt fra Sibericn;

Aira Wibeliana Sonder fra Elbbredderne; Calamagrostis purpu-

rascens R. Br. og Cai. Halleriana Gaud. fra Gronland; Poa cenisia

All. fra Gronland; Galium spurium L. fra Falster; Cerastium slri-
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gosum Fr. fra Bornholm; Cerastium glutinosum Fr.; Stachys an-

nua L. fra Bornholm, eneste Voxested i Norden; Mentha rotun-

difolia L. fra Bornholm; Salix anguslifolia Wulff, fra Elbbred-

derne; Aspidium angulare Kit. fra Græsholmen ved ChristiansO,

eneste Voxested i Danmark; Hypnum Stockesii Turn. fra Al-

tona; Parmelia fruslulosa Ach. fra Gronland; Parmelia Hookeri

Engl. bol. fra Gronland; Biatora mixta Fr. og B. lucida Ach. fra

Soro; Gloiosiphonia capillaris Huds. fra Kattegattet; Lomentaria

articulata Huds. fra Færoerne; Asperococcus bullosus Lmrx. og

A. echinalus Mert. fra Kattegattet, Striaria altenuala Grev. fra

Kattegattet; Dictyosiphon pusillus Carm. og D. Chordaria Aresch.

fra Kattegattet; Bonneinaisonia asparagoides Woodw. fra Island;

Griffitsia corallina Lightf. fra Kattegattet.

Selskabet havde udnævnt en Comitee til Bedommelse af en

af Dr. Rink indleveret Afhandling „en Udsigt over Nord-Gron-

lands geographiske Beskaffenhed". Denne Comilee (Forchhammer,

Pingel som ved Sygdom var forhindret i at tage Deel i Forhand-

lingerne, Pedersen og Steensirup) afgav folgende Betænkning:

Selskabet har overdraget undertegnede Comilee, at afgive

Betænkning over en Afhandling, om den geographiske Beskaf-

fenhed af de danske Handelsdistrikter i Nordgrønland , der er

indsendt til Selskabet af Dr. Rink. 1 denne Anledning undlade

vi ikke at meddele Folgende:

Det nærmeste Oiemed for de Undersogelser, hvorpaa denne

Afhandling stoller sig, var at tilvejebringe et fuldslændigere

Omrids af Fastlandets Vestkyst og af de Oer, der ligge foran

denne, end man hidtil har havt, og tillige al bestemme saavel

Middelhoiden af de Bjergkjeder, der gjennemskjære disse

Landstrækninger, som ogsaa Hoidcn af de meest fremragende

Punkter derpaa. Dette Arbeide maatte nemlig gaae forud for

en Bearbejdelse af Landets geognostiske og mineralogiske Be-

skaffenhed, der var den Hovedopgave, som Forfaderen haviie
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stillet sig, da han reisle til Nordgronland. Et andet Formaal,

som han har knyttet hertil, var Bestemmelsen af den vestlige

Grændse for den faste Indlandsiis, af dens Middelhoide over

Havet, og af de Aabninger, gjennem hvilke den fornemmelig

har sit Aflob til Havet.

Comiteen maa erkjende, at disse Formaal i det Væsentlige

ere opnaaede, og at Afhandlingen ikke blot meddeler vigtige

Oplysninger om Nordgronlands geographiske Forholde, men

ogsaa giver lærerige Bidrag til en rigtigere Erkjendelse af flere

physiske Forholde, saasom Indlandsisens Sammenhæng, Udstræk-

ning og Udtommeise, samt af den Maade, hvorpaa ved denne

de store, i Havet omdrivende lisfjelde dannes.

Vi maa derfor ansee Afhandlingen og det dertil horende

Kaart værdige til at optages i Selskabets Skrifter og foreslaae

at sende Forfatteren dets Solvmedaille.

Den 8de Januar 1852.

G. Forchhammer. P. Pedersen. Japelus Steensirup.

Affatter.

Selskabet modtog:

Fra det Keiserlige Videnskabernes Selskab i Moscou:

Bulletin de la Societé imperiale des Naturalistes de Moscou

1850, Nr. 2, 3, 4. 1851, Nr. 1.

Fra den Keiserlig Kongelig geologiske Rigsanstalt i Wien:

Dens Jahrbuch. 1851. N. 1. Jan. Feb. Marts.

Fra Dr. Widmann i Jena:

Die Gesetze der socialen Bewcgung. Von Dr. Widmann. Jena

1851.

Fra Herr Ernest Naville i Genf:

Notice historique et bibliographique sur les travaux de Maine

de Biran 1851.



127

Fra the Royal Society i London

:

Philosophical Transaclions for the Year 1851. part 1.

Proceedings of the R. Soc. Nov. 1850 — Apr. 1851.

Fra the Royal Geographical Society i London

:

The Journal af the R. Geogr. Soc. Vol. 20. P. 2,

Fra the Royal Irish Academy:

Proceedings of the R. Ir. Acad. Vol. IV. 1850.

Fra det Keiserl. V. Academi i Wien:

a. Archiv fik Kunde oeslerr. Geschichtsquellen , Jahrg. 1850,

Bd. II. Heft. 3 & 4; Jahrg. 1851, Bd. I. Heft 1—4.

b. Notitzenblatt 1851, Nr. 2—18.

b. Sitzungsber. d. philos.-histor. Cl. Jahrg. 1850, 2te Ablh.

Juni & Juli, Oct. Nov. & Decbr. Jahrg. 1851, 6 Bd. 1—4

Heft.

c. Sitzungsber. d. philos.-histor. Classe d. Kaiserl. Acad. der

Wiss. Jahrg. 1851, II Bd., 1—5 Heft., III Bd., 1 Heft.

Mit 3 lilhogr. Tafeln & 1 Atlas.

c. Fontes rerum Austriacarum III Bd.

d. Fontes rerum Austriacarum IV Bd.

e. Fr. Simony: Alterthumer vom Hallståtler Salzberg und

dessen Umgebung. Beilag zu den Sitzungsber. der philos.-

histor. Cl. (Bd. IV. 1850).

f. Joseph Arneth : Archæologische Analecten.

g. Silzungsberichte d. malhem. naturvv. Cl. Jahrg. 1850, 2te

Abth. Juni & Juli, Oct. Novbr. «fc Decbr. Jahrg. 1851, 6.

Bd., 1-4 Hefte.

h. Denkschriflen d. mathem. naturw. Cl. 1 & 2 Bd., i, 2 <fc 3

Lieferung.

i. Tafeln zu den Denkschriflen d. mathem. naturvv. Cl. 1 Bd.

1 Ablh.

k. Denkschriflen d. philos.-histor. Cl. 1 <fc 2 Bd., 1 & Abth.
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Fra Ihe Royal Society of Edinburgh:

a. Proceedings of the R. S. of Ed. Vol. II, Decbr. 1849 to

April 1850; Vol. III, 1850-51, Nr. 40 & 41.

b. Transactions of the R. S. of Ed. Vol. XX, Part. II for the

session 1850—1851.

Fra the Geological Society of London:

Address delivered at the anniversary meeting of the Geolog S.

of London, on the 21. Febr. 1851. Ry Sir Ch. Lyell, F.

R. S., President of Ihe Society.

Fra L'Aeadéinie Royale des se, des lettres & beaux arts

de Belgique:

a. Bulletins de l'Ac. Roy. des se, des lettres & des beaux.

arts de B. Tome XVII. II. Partie. T. XVIII. I Parlie.

Bruxelles 1851.

b. Annuaire de 1' Ae. Roy des se. etc. 1851. 17 annee.

c. Memoires de l'Ac. R. des se. etc. Tome XXV 1850.

d. Annales de I'observatorie Royal de Bruxelles, publiees par

A. Quetelet Tome VIII. 1 Partie 1851.

Fra Prof. Quetelet:

Sur le climat de la Belgique par A. Quetelet, Secretaire perpet

de l'Ac. R. des se. de Belgique 1851.

Fra Prof. de la Rive:

A. P. de Candolle: sa vie & ses travaux. Par. A. de la Rive.

Paris 1851.

Fra det Bayerske Academie:

l)r. Schafhåutl: Geognostiche Untersuchungen des siidbayrischen

Alpengebirges. Munchen 1851.
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Modet den 23de Januar.

rrof. Jurgensen meddeelte efterstaaende Resultaler af nogle

iiiechaniske Undersøgelser , foranledigede ved Leon Foucaults

Pendulforsog:

Den Betragtningsmaade, der laac til Grund for en kort

Meddelelse om denne Gjenstand, trykt i forrige Aars Oversigt,

pag. 138—40, giver Anledning til nærmere at undersoge den

horizontale Bevægelse af en materiel Linie om en vertical Axe,

idet man tager Hensyn til Jordens daglige Omdreining. Denne

Bevægelse viser sig nu vel at være en jevn Omdreining i mod-

sat Retning af Jordens, saalænge man blot betragter den reent

tilsyneladende Bevægelse, men ikke naar man tillige tager Hen-

syn til Virkningen af den ved Jordens Omdreining fremkomne

Centrifugalkraft. I dette Tilfælde viser der sig nemlig under

Æqvator, hvor den apparente Bevægelse forsvinder, en pendu-

lerende Bevægelse om Retningen Ost og Vest, der paa andre

Bredder medforer en Modification af den apparente Bevægelse

og forsvinder under Polerne, og hvis Svingetid er 12 Timer for

en enkelt Svingning. Dette, der ikke umiddelbart kan iagttages,

bekræftes ved Forsog paa Centrifugalmaskinen. Det gav iovrigt

Forf. af denne Meddelelse Anledning til at anstille en dobbelt

Undersøgelse. Forst onskede han at vide, om Centrifugalkraften

udovede nogen kjendelig Indflydelse paa Bevægelsen af det

enkelte Pendul, som Leon Foucault havde benyttet, navnlig med

Hensyn til de Uligheder i Svingeplanets Bevægelse, som nogle

Physikere ville have bemærket; dernæst syntes det at være af

Interesse, at bestemme Bevægelsen af et physisk Pendul, eller

et fast Legeme, hvis Svingningsaxe kunde bevæges horizonlalt

om sil Midtpunkt; en Bevægelse, der nærmere betragtet, ikke

ganske falder sammen med hiin.
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Den forste af disse Undersøgelser gav til Resultat, at Cen-

trifugalkraften vel har en Indflydelse paa Pendulets Bevægelse,

og at navnlig Bevægelsen under Æqvator er den samme, som

Bevægelsen af et tungt Punkt paa en Omdreinings-Ellipsoide,

hvis store Axe, Omdreiningsaxen, er horizontal og parallel med

Æqvator, saa at saavel Svingetiden, som Svingeplanets Retning

forandres ved hver Svingning. Men disse Forandringer ere

under enhver Bredde af samme Orden, som Qvadratet af Jor-

dens daglige Bevægelse i et Secund, og de ere folgelig umær-

kelige. Forsaavidt der allsaa er fundet Uligheder, som ikke

blot beroe paa tilfældige Omstændigheder, og saafremt disse

maatte hidrore fra Centrifugalkraften, saa synes Aarsagen dertil

at maatte soges i, at Pendulet ikke kan betragtes som et mathe-

matisk Pendul. Heller ikke synes Luftrnodstanden her at kunne

sælles ud af Betragtning, endskjondt den vel ikke kan frem-

bringe Uligheder som de an forte *)•

Ved den anden Undersogelse forudsættes, at Svingnings-

axen, en Axe igjennem dennes ubevægelige Midipunkt og

Tyngdepunktet, og en tredie paa disse lodret, ere Hovedaxer.

De to Ligninger, der under denne Forudsætning bestemme Be-

vægelsen, dannes nu ved Hjelp af de af Poisson i journ. de

l'éc. polyt. cah. 26 angivne Formler. De give, uden nogen

speciel Forudsætning, det for disse Kræfters Virkning alminde-

lige Resultat, at den levende Kraft i det bevægede Legeme kun

afhænger af Tyngden og Centrifugalkraften, men ikke af den

blot apparente Bevægelse, eller de Kræfter, der frembringe

denne. lovrigt kunne de vel ikke almindeligen loses, men

blandt specielle Forudsætninger giver den, at Legemet er et

*} Det maa iovrigt ikke ovei'sees, at Pendulet nodvendig maa svinge i meget

smaa Buer. Ellers vil, saasnart Svingningerne blive coniske, en Bevægelse

af Maximums-l'unkteinc finde Sted, der ikke hidrører fra Jordens Omdrej-

ning. 31an kan heioin cftersee Hevschek trcatise en astronomy Nr. 569 f.

pag. 361 f. — Pedersens Overs. pag. 344 — hvor dette Experiment er

benyttet for at tydeliggjorc Apsidcrncs Bevægelse.
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Pendul, der svinger i meget smaa Buer, en fuldstændig Los-

ning, hvis Resultater ere folgende:

Naar man ved Pendulets Svingningsbevægelse bortkaster de

Led, der afhænge af Qvadratet af Jordens Omdreiningsbevæ-

gelse, og som fremkomme ved Centrifugalkraften, saa svinger

Pendulet under ethvert Azimulh som om Axen var i Hvile.

Under samme Forudsætning, eller, hvad der er det samme,

naar man kun beholder de Led, der afhænge af forste Potens

af Jordens Vinkelhastighed i Secundet 00? hvilke bestemme den

apparente Bevægelse, og ikke meddeler Svingningsaxen nogen

horizontal Begyndelseshaslighed , vil denne bevæge sig rundt i

modsat Retning af den daglige Bevægelse med Hastigheden

n sin Ys nvor Y er Stedets Bredde. Denne Bevægelse foraar-

sages ligefrem ved Forandringen af Træghedsmomentet om Ver-

ticalen og Differential-Ligningen er ogsaa kun et andet Udtryk

for den Bemærkning herom, Poinsot gjorde i Anledning af

Binets Meddelelse i det franske Academie (compt. rend. 1851,

pag. 2073; og er Pendulet i Hvile, og ingen horizontal Begyn-

delseshastighed meddeelt Axen, saa medforer den samme Lig-

ning ogsaa, at denne forbliver i Hvile.

De Led, der afhænge af Centrifugalkraften, give (hvad der

ikke er Tilfældet med det mathematiske Pendul) en Bevægelse

af Svingnings-Axen, der er af samme Orden som hiin. For

nærmere at bestemme denne, benævnes Træghedsmomentet om

Svingnings-Axen ved A, om den paa samme i dens Midtpunkt

lodrette horizontale Linie ved B, endelig om Verticalen gjen-

nem Axens Midtpunkt ved C. De to sidste af disse variere

under Pendulets Bevægelse, men B kan ved smaa Svingninger

antages constant.

Er nu A = B, saa faacr Centrifugalkraften ingen Indfly-

delse paa Axens Bevægelse og den apparente Bevægelse for-

bliver den eneste. Er A<;B, saa foroger Centrifugalkraften

Axens Vinkelbevægelse med en Storrelse, der afhænger af Træg-

liedsmomenterne og iovrigt er i Forhold som n cos y cos V; ^n
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er Jordens Omdreiningshastighed, y Bredden, tp Svingningsaxens

Azimuth fra Ost); Forogelsen er altsaa storst naar Axen ligger

i Vest og Ost, og med Hensyn til Bredden er denne Forogelse

storst under Æqvator og forsvinder under Polerne. Er A > B,

saa bliver Forogelsen i Forhold som n cos y sin xp, altsaa storst

naar Axen ligger i Syd og Nord.

Er Pendulet i Hvile, saa forsvinder ikke denne Bevægelsp,

der ikke heller er apparent, men den bliver — hvad der ogsaa,

naar Pendulet svinger, er Tilfældet under Æqvator — oscil-

lerende og dens Svingetid afhænger af Træghedsmomenterne,

Elongationen og Bredden. Er C = B — A, saa vil ved smaa

Svingninger Tiden for en enkelt af disse blive n : n cos y. Det

er disse Svingninger, hvis Tilstædeværelse, som anfort, er efter-

viist ved Forsog paa Centrifugalmaskinen. Hvorvidt iovrigt de

ovenstaaende Resultater kunne proves ved Erfaring, turde Forf.

af denne Meddelelse ikke yttre nogen bestemt Mening om;

Gnidningsmodstanden ved den horizontale Bevægelse vilde nalur-

ligviis afgive den storste Vanskelighed, men det syntes antage-

ligt, at denne Krafts Moment maalte kunne gjores meget ringe

i Forhold til Træghedsmomenlet om Verticalen. Luftens Mod-

stand synes aldeles ikke at kunne komme i Betragtning, lige-

som den heller ikke er medtagen i den Analyse, hvis Resultaler

her ere meddeelte.

Forresten maatte Forf. med Hensyn til de anforte Resulta-

ter i det Hele ikke undlade at tilfoie, at idet de her fremsættes

saaledes som Regningen har givet dem, er dermed ikke

benægtet Muligheden af, at en Prove ved Forsog kunde vise,

at Noget var blevet upaaagtct eller urigtigt opfattet.

Prof. Scharling foreviisle derpaa nogle chemisk-techniske

Gjenstande.

Prof. Liebmann blev valgt til Revisor istedet for Prof. Ra-

mus, som er indtraadt i Kassecommissionen.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1852.

Af

Etatsraad, Professor G. Forchhammer,
Selskabets Secretair.

Ær. 2.

Modet den 6 te Februar.

Jlitatsraad, Professor Molbech oplæste: Nogle Bemærkninger om

Englands Befolkning ved germaniske og nordiske Stammer, med

Hensyn til Inspecleur Worsaaes nyeste Skrift:

Det er i den historiske Videnskabs Tarv, ikke at lade saa-

danne nye Meninger eller Hypotheser være upaa-agtede, der

gaae ud paa at omslode, eller i betydende Grad forandre hidtil

antagne Sætninger og befæstede Forhold, enten i den ældre

eller nyere Historie, som vel ikke erc uden Grundvold i histo-

riske Kilders Vidnesbyrd; men dog vanskeligen synes at kunne

faae en afgiort eller fuldstændig beviist Sikkerhed. I Særde-

leshed gielder delte om Meninger, der vedkomme Nationers
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og Folkestammers Oprindelse, ældsle Tilværelse, Vandringer og

Erobringer — naar man lier enten blot befinder sig i Sagnti-

dens Dunkelhed og Dæmring; eller naar man maa soge det

tidligste historiske Lys i Kilder, som tilhore fremmede Anna-

lister, og Forfattere, der skrev i andre Sprog, under meget

forskiellige Civilisations- og Culturforhold. Saadanne Meninger

kunne enten være virkelig byggede paa nye, tilstrækkeligt grun-

dede Opdagelser i Historiens Kilder, og forliene da i alle Hen-

seender Opmærksomhed, som Udvidelse af den historiske Viden-

skabs Stof; eller i det mindste som Anledninger til nye kriti-

ske Studier og Forskninger. Men, de kunne ogsaa være meer

eller mindre lose og ubefæstede Gietninger, eller hypothetiske

Forudsætninger, som undertiden ved deres overraskende Nyhed

kunne faae et Slags forbigaaende Virkning, og vinde Indgang

i en storre eller mindre Kreds, ved den Kiækhed og tilsynela-

dende Aucloritet hvormed de fremtræde.

Nyligen er, i et af vore Dagblade, fremsat en Indvending

imod Hr. Inspecteur Worsaa's nyeste Værk: „Minder om de

Danske og Normændene i England, Skotland og Irland", (Kbh.

1850 hvormed man har villet omstode en gammel, almindelig

antagen, saavel paa Traditionen i de ældste historiske Kilder, som

paa Sprogforholdene, grundet Forestilling om Englands Befolk-

ning, fra det 5te, 6te og 7de Aarhundrede; efterat Landets

oprindelig celliske eller brittiske Indbyggere vare blevne over-

vundne, underkuede og fortrængte — tildeels paa en Maade

udslettede ved en Folkeblanding med de indvandrede Erobrere,

der borte til den store germaniske Stamme. Det er bekiendt,

at nogle af det engelske Folks ældste Traditioner, i Særdeleshed

saaledes som de forekomme i Bedas angelsaxiske Kirkehistorie,

(han levede fra 672 til 735) lade disse Britaniens ældste Erobrere,

under de tre Stammenavne, Saxer, Angler og Jyder, udgaae

fra Nordtydskland, og fra den jydske, eller efter en tidligere

Benævnelser, den cimbriske Halvo. Det er ligeledes Enhver

bekiendt, at efterat Landets britiske Indbyggere vare bragte
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under disse Fremmedes Herredomme, efterat Erobrerne efter-

haanden havde bosat sig
- næslen over hele det nuværende

England, og Stammerne havde dannet flere Folkesamfund eller

Riger, der omsider, efter flere Aarhundreders indbyrdes Kamp,

smeltede sammen til en Statseenhed: tillagdes Folket i det Hele

Navn af Angelsaxer, og beholdt overhovedet dette Navn

indtil den normanniske Erobring i det Ilte Aarhundrede giorde

Ende baade paa det regierende Dynastie, og paa det samlede

angelsaxiske Rige, hvilket, under de normanniske Herlugers nye

Dynastie, fik og siden beholdt Navnet England. Hiin Benævnelse

af Jngelsaxer for det ældre, med Normanner ublandede Folk,

har Hr. Worsaae naturligviis beholdt, som gammel og ganske

almindelig; uden Hensyn til at den ikke forekommer i alle gamle

Kilder, og at Benævnelsen af Angler og Saxer har været tid-

ligere, m. v. Ingen kunde dog vide, hvilket Folk eller Stats-

samfund i England, der var Tale om, naar man vilde ombylte

det i Aartusinder gieldende Navn af Angelsaxer enten med

Angler, Saxer, eller noget andet Navn.

Men, siges der nu, denne Forfatter bruger ikke blot den

vedtagne Benævnelse ; han folger ogsaa den ældgamle Tradition,

i det han betragter Englands Erobrere og senere Indbyggere efter

den britiske Periode som germaniske Folkestammer; han udvikler

sin Theorie om den endnu sildigere dansk-norske Befolkning i

en Deel af England, „i Modsætning til den tydske (o: angel-

saxiske) Folkemængde;" og sætter, i Folge heraf, det nordiske

Element i det nordøstlige England, del tydske særdeles i

det sydvestlige. Heri, menes der, skal ligge en slor Feilla-

gelse, fordi „England underkuedes og befolkedes fra det åde
og 5te Aarhundrede, lige ned til det 7de, af Folkefærd fra

Jylland, eller Vest-Danmark, eller fra Vendsyssel ned til det

sydlige Holsten." (Det sidstnævnte Udtryk maa være en Fejl-

tagelse, da Jylland aldrig nogentid er regnet at strække sig læn-

gere end til Eideren, altsaa ikke til „det sydlige Holsten.") Men

denne Paastand, at de Folkestammer, der som Erobrere ind-
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vandrede i England, og betvang de oprindelige britiske Ind-

byggere, alle vare udgaaede fra den jydske tialvo, strider ikke

aliene imod Anlagelsen af Traditionen om de tre Folkefærd,

Saxer, Angler og Jyder, som Britaniens Erobrere (Saxer vil

vel Forladeren af den her berorte Artikel mod Hr. Worsaae

mindst soge i Jylland); men den hele Forudsætning er uden

Tvivl i sig selv uden al historisk Begrundelse; og den Paastand,

„at det overvejende Element i Englands (Britaniens) Besæt-

telse ikke var saxisk — men Anglo-Jydsk, og at dette Element

var skandi7iavisk og nordisk, ikke germanisk" — indeholder

nbeviislige Hypotheser, som have de stærkeste kritiske Grunde

imod sig. Vi behove her ikke at udvikle disse Grunde med

Fuldstændighed; men ville kun antyde dem i deres Hovedtræk.

Forholdet er alt for bekiendt, og alt for ofte omtalt hos Eng-

lands nyere Historieskrivere, fra Turner til Lappenberg , Pal-

grave og Kemble.

Vi maa forst giore opmærksom paa det tidligste sproghi-

storiske Datum, som i Henseende til Forholdene i Britanniens

ældste indvandrede Erobreres Stamme og Hiemland maa komme
i Betragtning. Hvorledes kaldte nemlig Briterne selv deres

Overvindere, og hvilket var altsaa det fremmede Folkefærd,

hvis seirende Vaaben de sogte at modslaae, og hvis Magt de

maatte boie sig under? — Hverken Briterne eller nogen anden

celtisk Slamme har kiendt Anglers eller Jyders Folkenavne.

Fra de ældste britiske Traditioner og Kroniker, indtil den nær-

værende Sprogbrug i Wales, i Hoiskotland og i Irland, har man

ingen anden Benævnelse, enten for Briternes gamle Overvindere,

eller for det nuværende engelske Folk, end Saxer. „Sassenach"

er endnu den gaeliske Benævnelse paa en Englænder, ligesom

han i Wales kaldes Saxon, og i Bretagne Soson. Dersom ikke

delte allerede beviste, at den saxiske Stamme var den tidligste

og betydeligste, der havde kæmpet imod Briter, og giort Er-

obringer i Landet: da maatle del vides deraf, at allerede i

Bornernes Tid havde Saxer ikke blot giort Landgange i Brilan-

nien, men maaskec endog sat sig fast der, og taget Strækninger af
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de sydlige Kystlande i Besiddelse. Detbekiendteromersk-slalistiske

Skrift „Notitia dignitatum utriusque Irnperii", som man har tillagt

Keiserne Honorius' og Arcadius' Regiering, og hvis sildigste Tid

kan være et halvt Aarhundrede ældre, end Sagnet om Hengist og

Hors hos Beda*)* nævner en „Comes litloris Saxonici per Britan-

nias" der havde 3000 Mand Fodfolk og 600 Ryttere under sin Befa-

ling, for at forsvare de romerske Besiddelser i Indlandet, imod

Saxerne — hvad enten man med Nogle vil mene, at det blot

var mod deres Anfald som Vikinger; eller, som Andre antage,

imod Saxer, der allerede havde fast Fod i Landet ved Kysterne.

I al Fald seer man, at denne romerske Kystbcfalingsmand havde

9 Fæstninger eller Casteller at besætte med den Afdeling af

romerske Tropper, som han anforte, og at hans District strakte

sig fra Canalen ved Dovver indtil Brancaster i Norfolk, og

Perensey i Suffolk**), Embedet og Benævnelsen var i ovrigt

ikke indskrænket til Britannien. Allerede under Keiserne Dio-

cletian og Maximilian blev den beromte Carausius, en Belgier

eller Britter af Fodsel, udnævnt til Comes litoris Saxonici, (eller,

som han forst blev kaldt, Comes maritimi tractus) paa de bel-

giske og galliske Kyster ved Canalen fra Boulogne ned til

Bretagne („apud Bononiam per tractum Belgicæ <fc Armoricæ."

Eutrop. IX. 13. jvf. Ammian. XXVI!. 8.). At der ligeledes i

den romerske Tid nævnes en „litus Saxonicumu
i Belgia se-

cunda CFlandern) og ved Bayeux i Normandiet ***) ; omtale

*) Kemble, i hans nyeste Værk („The Saxons in England," etc. I. p. 13) an-

tager, at Skriftet, saaledes som vi have det, kan omtrent henfores til

A. 390—400; men at dets Indhold maa henhore til langt ældre romerske

Indretninger.

**) Notitia irnperii occident. Ed. Edv. Backing. Cap. XXV. Annolatt. (150) p.

546-580. (840.) Jvf. Lappenbergs Geschichte Englands. I. S. 31. 43. flg.

Efter Kemble (1. c. pag. 14) strakte litus Saxonicum sig „from the neigh-

bourhood of Portsmouth lo Branchesier on the Wash."
*«») Jvf. Notitia Imper. occident. Ed. Boching. XXVI. p. 106. 108. „Ollingua

Saxonia." Capitularia Caroli Calvi. „Regio quam Saxones incolehant in

tractu Armoricano finibusquc Baiocassium.") Bouquet Scriplor. Gal!. VII.

p. 616. „Saxoncs Bajocassini." Gregorius Turonensis, V. c. 27. (Ved Aaret

578) og X. c. 9.
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vi kun i Forbigaaende. Det tiener imidlertid til yderligere

Beviis paa, hvor tidligt saxiske Vikinger havde giort sig be-

kiendte og frygtede ved at hærje romerske Kystlande.

At vi derimod ved at sammenholde de tidligste angelsaxiske

Sagn hos Beda med chronologiske Data i romerske Kilder, og

andre paalidelige Tidsforhold, maa faae en heel anden Forestil-

ling om Bedas chronologisk bestemte Angivelse og Beretning om

Toget af Saver, Angler og Jyder netop i Midtenaf del 5te Aarh.

(449), end den sædvanlige, der betragter dette Folkesagn,

med alle sine romantiske Udsmykkelser, som en historisk Kiends-

gierning og Beretning om disse Folkefærds tidligste Ankomst

til Britannien, og Nedsættelse i Landet: holde vi for afgiort;

uagtet endnu Lappenberg behandler Fremstillingen hos Beda

næsten som historisk. Denne Sag kan i ovrigt her sættes til-

side, da det allerede af de ovenfor omtalte Data bliver fuld-

kommen tydeligt, at man nodvendigen maa forudsætte langt tid-

ligere Indvandringer af saxiske Stammer i England, end den

sædvanlig antagne Epoke i Midten af 5le Aarhundrede. Lige-

ledes har man al Grund til, af de ovenanforto Omstændigheder

(og deriblandt af det i de gaeliske Sprog almindeligt optagne

Folkenavn) at kunne slutte, al Saxerne have været den tidligst

bekiendte, og meest navnkundige germaniske Folkestamme,

der har sat sig fast i England, og der er kommen i Beroring

og har kæmpet med Landets britiske Indbyggere. Dette be-

styrkes ogsaa derved, at de tidligste romerske og tydske Kilder

(f. Ex. Prosper Aquitanns, (Chron. ad a. 445) Geographen fra

Ravenna (10de Aarh.) og den ældste saxiske Analist Wittechind,

(omtr. ved 1103) kun nævne Saxer soin Indvandrede i Eng-

land; hvorimod, ved Slutningen af 6te Aarhundrede i et Pave-

brev af Gregor I. fra 596, Landet nævnes Saxonia transma-

rina"; men Indbyggerne „Gens Anglorum."

„Men" siges der, „ogsaa Landet har, ligesom Folket, faaet

sit Navn, ikke efter Saxer, men efter Angler. Dette Folke-

færd har, efter enkelte Data, som angives i Traditionen og An-
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„alerne, indtaget og bebygget betydelige Landstrækninger af

England; Sproget selv faaer allerede tidligt den latinske Be-

nævnelse lingua Anglica; Kongerne kaldte sig tidligt Reges

Anglorum, o. s. v. Dette maa bevise: at Angler, ikke Saxer,

vare Hovedstammen blandt Britanniens Erobrere.« - For at kunne

sætte dette i sit fulde Lys, maattc man have flere Data af histo-

risk Art og Natur, end de faa og sparsomme, der indeholde

noget om de halvfierde Aarhundreder, som henrandt imellem

det Tidspunkt (Begyndelsen af det 5te Sec.) da Romerne opgave

den britanniske Provinds, og Beda's Levetid (anden Halveeel af

7de og forste Halvdeel af 8de Aarhundrede.) Denne Englands

ældste Historieskriver har ikke havt andet end sit Folks Tradi-

tioner — et Folks, der i Sagnrigdom ikke kan maale sig med

Scandinaver og Islændere — at bygge paa, da han vilde for-

tælle noget om Englands Befolkning og Indtagelse ved germa-

niske Stammer. Hvad der i den angelsaxiske Historie — forend

denne, ved Heptarchiets fastere Fremtræden i samlede Riger, an-

tager 'en bestemt Skikkelse— i Sagntiden tilhorer de splittede

Stammers indbyrdes Udviklingskamp, og hvad der kan tilegnes

Angler og Saxer som særskilte Stammesagn, er saa lidet, saa dun-

kelt og indviklet for Adskillelsen : at vi maa overlade dette til den

dybere, i England begyndte og heldigt dyrkede kritiske Forskning.

„Historie og Digtning om hine skriftfattige Aarhundreder« - siger

Lapperiberg*), „hvile for længe siden forsonede i den samme

Grav; og vi kunne ikke vække den enes Aske, uden, og det

lidt ubevidst, at bringe den anden paa ny for Lyset.« Men

ligesom det er historisk afgiort, at Saxerne ere den germa-

niske Stamme , der tidligst har giort Indfald og Indvandringer

i Hrilannien: saaledes have de sildigere Angler paa en eller

anden Maade faaet en overveiende Betydning, hvorved deres

Navn er gaaet over paa hele Saxlandet i Uritannien, indtil sil-

digere Talebrug gav Folket Navn efter begge Stammer: Angel-

*) Gcschichtc von England. I. S. 119.
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saxer. Ved hvilke Forhold dette er skeet, vide vi ligesaa

lidt, som vi historisk kunne sige, hvorledes flere mindre skan-

dinaviske Stammer ere sammensmeltede, eller indbefattede under

Folkenavnet Daner eller Danske, fra hvilke derefter Navnet

Danmark er udgaaet, som det af Skaane, Oerne og Jylland

dannede Riges Fællesnavn.

At det, vi særskilt mene at vide om Slægtskabsforhold imel-

lem Angler i Slesvig og i England, ligger inden for Sagndigt-

ningens Omraad, (f. Ex. i det bekiendte Beowulfs-Digt) kunne

vi forudsætte som almindelig erkiendt. Vi benegte dermed

ikke, at den gamle Benævnelse paa et lille District i Sønder-

jylland, er et Punkt, der ei kan undgaae Opmærksomhed;*) endnu

mindre benegte vi de mange tydelige Spor til Slægtskab imellem

det danske Dialectsprog baade i Norrejylland og den storste

Deel af Hertugd. Slesvig, og det engelske Sprog, særdeles i en

Deel af dettes Mundarter; men vi maa holde det for klart og

afgiort, at heraf opstaae heelt andre Resultater, end dette: at

de Angler, (Angel-cyn, Angelfolket) om hvilke Talen er, som

en stor og betydende Deel af hine indvandrende og erobrende

Stammer, der have givet England Befolkning og Navn, skulde

have været et dansk eller om man hellere vil, et scandi-

n a v i s k- nordisk Folkefærd.

Anglemes germaniske Folkefærd, kan ingenlunde have været

en, aliene til det nærværende, af nogle Kirkesogne bestaaende,

imellem Flensborg og Slien beliggende District indskrænket Stamme.

Angler forekomme allerede hos Tacitussom en tydsk Folkestamme,

hvilken han nævner imellem Avioncr og Varner eller Variner

( r,Aviones <$' Angli $ Varini." Germ. c. 40) og iblandt flere

*) Fornemmelig ved de bekiendte Steder i Angelsaxeren Othars Rciseberct-

ning, henved 809, og hos den engelske Annalist Elhehcerd , hvis Kronike

slutter med 974, hvor Ihdtby (Slesvig) nævnes som liggende i det gamle

Angeln imellem Saxerne og Jyderne — eller „imellem Vender, Saxer og

Angler." (hetvuh Vinedum andScaxum and Angle. Ser. Rer. Dan. II. p 110.)
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Stammer, som have „den moderlige Jords" Dyrkelse tilfælles („in

commune Herthum, id est Terram matrem colunt.") Ptolemceus

nævner Angler, tilligemed Svever og Longobarder, som Folke-

stammer boende ved Elben. Procopius (Goth. IV. 20) omtaler

Angler C^yy'dO Friser (øglgcorsg) og Briloner paa eet og

samme Sted som Beboere af „den britiske O." „Den britiske

O besiddes af 3 talrige Folkestammer, som kaldes Angler (An-

giler) Frisoner, og de som have Navn tilfælles med Oen, Bri-

toner". Ikke mindre mærkeligt er det, at iblandt de gamle

germaniske Rets-Vedtægter, hvis Redaction i det latinske Sprog

man pleier at tillægge Carl den Stores Tidsalder, findes en egen

Lovsamling, med den Titel: Incipit lex Angliorum & Verinorum,

hoc est Thuringorum.^ Her have vi atter, efter 6—7 Aar-

hundreder, de samme to Folkestammer „Angli & Varini" hos

Tacilus, salte ved Siden af hinanden. — Man maatte enten reent

forkaste ethvert Beviis af Navneliighed, man maatte lige saa godt

kunne sige, at Anglerne i England have aldeles intet at giore

med Dislrictet Angeln i Slesvig: som man vil kunne benegte,

at Angler som en germanisk, i Lande, der hore til det nu-

værende Tydskland, boende Folkestammer vare bekiendte i det

forste og andet Aarhundrede efter Christus; og at man paa

Latin har optegnet deres Vedtægter tilligemed andre tydskc

Folkefærds, i det 8de eller 9de Aarhundrede, om ikke tidligere.

Naar vi altsaa finde Angler, Variner eller Warner, nævnte

allerede hos Tacitus i det 1ste Aarhundrede efter Chr. som

germaniske Folkefærd**); og finde Anglerne hos Geographen

Ptolemæus (i Midten af det andet Aarh.) nævnte som saadanne

*) Man regner den til de tidligste germaniske Lovsamlinger; den har megen

Simpelhed, og intet Spor af Christendorn. Tydske Retslærde antage ogsaa,

at dens Optegnelse („Abfassung") eller Samlingen af de Vedtægter, den

indeholder, er tidligere end Christendornmens Indforclse. (//. Midler} „Alter

und Heimat der Lex Salica und der Lex Angliorum & Werinorum." YViirzb.

1840. p. 108.)

**) Om Anglers og Variners Bopæle i Tydskland og Vandringer, jvf. E, Th.

Gaupp: „Das altc Gcsetz der Thuiingcr, oder die Lex Angliorum et We-
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med Svever og Longobarder: saa har endvidere den byzantinske

Historieskriver under Justinian, Procopius (f 562), der skrev

en Historie om Gotheme, og Krigene med dette Folkefærd, opta-

get en udforlig Sagnfortælling om Begivenheder, der skulle være

indtrufne paa hans Tid (534—547) i Nederlandene og ved Neder-

rhinen; og det er ved den Leilighed han nævner Angler, Friser

og Briter som talrige, i England bosatte Folkestammer, og for-

tæller om en Krig imellem Angler og Warnerne*}, i hvilken de

sidste, som havde deres Sæde ved Rhinens Mundinger, bleve

overvundne m. m. **). Naar vi nu endelig finde Anglemes

rinoium, etc. Bresl. 1834. p. 80—89. Han antager, at begge have hort

„til de nordlige tydske Folkestammer ved Elben og Ostersoen; og at t det

mindste Angli have naaet ind paa den cimbriske Halvo." En Deel af Ang-

lerne smeltede sammen med Saxerne, og deeltoge i Saxernes Tog til Bri-

tanicn. Andre Angler vege for Saxernes Overmagt, og droge mere mod

Syden; og disse, antager Gaupp, ere dem, som Ptolomæus omtaler, o. s. v.

At Procopius synes at hensætte Varnerne i Belgien, ved Rhinen og Nord-

soen, mener Gaupp er en Vildfarelse eller Misforstaaelse hos Byzantineren.

*) At der i den hele Fortælling hos Procop findes en Blanding af factisk

Sandhed med eventyrlig Udsmykkeise og Digt (f. Ex. Anglemes Flaadc

paa 400 Skibe med en Hær paa 100,000 Mand) seer man ved forste Oie-

kast. Kemble (The Saxons in Engl. I. 24) vil heller ikke fraskrive For-

tællingen historisk Grund ; men Noiagtighed i alle enkelte Omstændig-

heder. — Den med Forfatterens sædvanlige udtommende Lærdom og

Literaturkundskab understøttede Werlauffske Hypothese, som i Prokops

Brittia vil finde Jylland, og henlægge den her berorte Sagnfortælling til

den cimbriske Halvo: har Kemble ikke kiendt. „Om Procops Efterretnin-

ger om de nordiske Lande", af£. C. Werlauff. (Vid. Selsk. Hist. phil.

Afh. VII. Deel. 1845. p. 47-82.)

**') Werlauff synes (anf. St.) at tillægge Procops Beretninger om Varner og

Angler en næsten ubetinget Tro værdighed ; men derimod at forkaste den saa

stærkt fremtrædende Identitet af Anglemes Folkenavn hos Tacitus, Pto-

Iemæus, i Lex. Anglorum <$• Werinorum, o. s. v. Vi kunne her ei være

enige med en af Nordens lærdeste Historieforskere; ligesom vi om Proco-

pius antage, at naar han endog fortiener den udmærkede Plads, som

Gibbon og flere tillægge ham blandt Byzantincrne, og naar han, som man
seer, har kunnet erfare endeel om hvad der foregik i Nordtydskland hos

Saxer, Franker, Angler, o. s. v., da Forbindelsen imellem Constantinopel

og de nordlige Lande ikke var sielden: seer man dog alt for tydeligt den

store Forskiel imellem hans historiske Beretninger om Gotheme i deres

Forhold til det ostromerske Rige, og hvad han fortæller om det lierne

Britannicn, om Angler, Warner, o. s. v. som indskrænker sig til enkelte

Omstændigheder og isolerede Tildragelser, hvorom han (men vist neppe

umiddelbart) kan have hort Sagn af frankiske Gesandter og andre Reisende.
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Folkenavn knyttet til Warnernes, i en gammel Lovsamling, giel-

dende for begge Stammer, og saa anseet hos Angelsaxerne,

al den endnu paaberaabes i en af Knud den Stores Forordninger

(Constitutio de Foreslå*), da maae vi nodvendigen, ved saa

gamle Beviser paa Anglernes Tilværelse som germanisk Stamme,

til en Tid i en vis Forbindelse med et Nabofolk, med hvilke

de have havt Retsvedtægter tilfælles, faae en Forestilling om

de i England indvandrede Angler, der lidet passer til det nu-

værende Angelns Forhold. Med Hensyn paa Navnet kunde man

ogsaa erindre om, at Ordet Angel i det angelsaxiske (gammelt.

Angul, Ango, Ange) bemærker en Spids; og at man ogsaa har

villet bringe dette i Forbindelse med Folkenavnet; en Omstændig-

hed, som i ovrigt her kun i Forbigaaende berores. Heller ei kan

det glemmes, at man i Almindelighed hvor der tænkes paa og

handles om det nærværende District Angeln (eller Angel) i Sles-

vig, og Navnets Liighed med den gamle Folkestammes, oversees

en Forskiellighed i Forholdet, som her finder Sted. Angl er

hos gamle romerske og græske Forfattere (Tacitus, ptolemæus,

Procopius, o. s. v.) Hovedstavelsen i Folkets Navn; i det sles-

vigske District derimod anvendes den til at danne Stednavnet

Cligesom Navnet Aungl, et Sted i det gamle Halogaland i Norge;

Snorre Slurlesen Fol. Udg. III. p. 454.) Det rette Navn paa

Beboerne af delte District er derimod ikke Angler, som de

Tydske kalde dem, men Angelboer.**)

*) Stedet af denne Constitution er anfort i H. Mullers Skrift: Alter und Hei-

mat der Lex Sal. &c. §. 21. p. 122.

*») Ligesom Fyenboer og Ærroboer. (s. Jensens „Angeln, historisch beschricbcn,

zunåchst fur die Angler." 1844. S. 48.) En bekiendt nyere engelsk Sprog-

lærd (Dr. R. G. Lalham) vil heller ikke lade den sædvanlige llypothese,

dor hidleder de engelske Angler fra Angeln i Slesvig gielde ; og anseer det i

det mindste for tvivlsomt om Jyder fra Jylland kunne regnes som samtidige

Indvandrere og Erobrere af England, tilligemed Saxer og Angler. Han

beraaber sig paa , at af nogen særskilt jydsk Sprogart findes der intet

Spor, hverken i Kent, i nogen Deel af Siissex, eller paa Oen Wighl, hvor

man oprindcligen har villet hensætte Jutes, Jullnacynn (Chron. Angl. Sax.)

Geatas og Wiht-Sælas (hos Alfred.) Vi maa bemærke, at denne lærde
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Naar der endvidere siges, som Indvending imod Hr. Worsaae

:

„Jyderne og Anglerne vare nordiske Stammer, blandede med

Friser": da vilde en saadan Paastand ophæve enhver Forskiel

imellem germanisk og nordisk Folkeæt. Vi derimod maa ved-

blive at hævde denne Forskiel imellem de to forhistoriske, be-

slægtede, mensenere adskille Stammer : germaniske eller tydske,

og skandinaviske. — Hvad i Særdeleshed Jyderne angaaer,

hvilke hiin Indvandring bringer i een Linie med Angler, som

begge lige nordiske: da kunne vi ei engang om denne Stamme

i sin Oprindelse antage, at den- har været saa afgiort skandi-

navisk, som den oprindelige danske Stamme i Skaane og paa

0erne. At en Grændselinie, der tildeels bestemmes ved Alheden,

i Jylland, kan drages imellem Osterjyllands og Vesterjyllands

Dialect, og at den sidste i Særdeleshed skarpt adskiller sig fra

den osterjydske ved Brugen af en prcepositiv uforanderlig de-

finitiv Artikel (e eller af) der uden Forskiel bruges ved Substan-

tiver af Fælleskion og Hverkenkion Qæ Bur (Bordet), og æ Man)

:

dette er nu i vor Sprog- og Dialect-Lære en almindelig bekiendt

Sag; til hvis videre Oplysning et og andet Bidrag findes i en

unævnt Forfatters „Grammaticalske Bemærkninger om den vester-

jydske Dialect;" (udgivne af Lic. Theol. J. V. Bloch, 1837).

At betragte delte som en af tilfældige Aarsager, af nyere Sprog-

udvikling fra Sonden opkommen Sprogvane, gaaer slet ikke

an. Det er et Phænomen, der tyder hen paa ældre Stammefor-

skiel imellem de to Dialecter i det jydske Talesprog; og lige-

saa meget tyder det hen paa en nordlig skandinavisk, som paa

en sydlig germanisk Befolkning paa den jydske Halvo. Hertil

kommer nu, at det danske Folkesprog i hele Hertugdommet

Slesvig horer til hiin vesterjydske Sprogart, for saavidt som den

Sprogkyndige og Grammatiker iltke synes at have havt noget Bckiendt-

skab med det nærværende jydske Tungemaal, hvilket dog, for hans Un-

dersogelser af de engelske Dialccters Forhold til det ældre og nyere Sprog

i England, saa at sige var uundværligt.
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ikke kiender nogen anden bestemt Artikel, end den præpositive.

Saaledes kan man sige, at den vesterjydske Sprogart strækker

sig fra hine Sproggrændser (»vis noiere geographiske Forhold

jeg her maa lade uberorte) lige til Slien; uden at vi her be-

hove at tage Hensyn til de Modaliteter i flere Henseender,

som meer eller mindre udmærke Sproget Sonden for Konge-

aaen, fra det, der tales i Norrejylland. Vil man betragte denne

vestjydske Dialect, som en Levning af de gamle Anglers Sprog

(opblandet med skandinaviske Ord og Sprog-Elementer) — eller

vil man ansee Beboerne af Vesterjylland og Sonderjylland for

Efterkommere af de gamle Jyder — Beda's Jutna-Cyn —
som ogsaa efter hans Beretning skal have deeltaget med Saxer og

Angler i de Indvandringer fra Fastlandet, der medforte Brit-

lernes Undertvingelse, og et nyt Folkefærd, et nyt Landsprog

i Britannien: da bliver der i begge Tilfælde ingen Grund for den

Hypothese, at Angler have været en dansk eller skandinavisk

Stamme. Vi kunne heller ikke af den nærværende jydske Dia-

lects Beskaffenhed sige, hvorledes den har været for 1300 Aar

siden. At Sproget nu er blevet til hvad man vel kan kalde en

dansk Dialect, siger os ikke, hvorledes den jydske Folkestamme

talte, da den allene, uden Indvandring af Skandinaver fra Norge

eller fra Oerne, beboede Halvden fra Slien og i det mindste op

imod Liimfiorden. Ligesaa lidt som Navnet Angeln beviser meer,

end at Folk af den langt mere udbredte angliske Stamme i en

forhistorisk Tid kunne have havt deres Bopæle i en sydlig

Deel af Halvoen. At nogle have meent, at Sproget i Angeln

eller det, som der taltes, inden Plattydsk næsten ganske fortrængte

den Sonderjydske (ikke O-danske) Dialect, som taltes i dette

lille Landskab, skulde have mere Liighed, enten med Angel-

saxisk, eller nyere Engelsk, end den ovrige Slesvigske og ve-

sterjydske Mundart, er uden Tvivl ikke meer end Indbildning.

Vi maa saaledes for det forste blive ved Resultaterne af Hr.

Worsaae's Mening, og Udviklingen af samme i hans sidste Værk:

at de skandinaviske Indvandringer i Britannien ikke korte
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til dem, som kunne kaldes de oprindelige; at skandinaviske

Minder og Sprog-Elementer, som findes og kunne constateres

i England, hverken tilhore Angler eller Saxer (og neppe engang

jydei thi saadanne skulde man jo efter gamle Sagn om Jutna-

Cyn og Bedas Fortælling om Indvandringen især kun soge

i Kent og paa Wight); men at de ere Virkninger af de senere

danske og norske Indvandringer; og at de Angler som deeltoge

i hine Indvandringer, og som behyggede adskillige endnu be-

kiendte Landstrækninger i England, og stiftede flere af de an-

gelsaxiske Riger — vare en germanisk, ingen skandinavisk Fol-

kestamme.

Secretairen meddeelte folgende Udtog af et Brev fra In-

specteur Worsaae, dat. Rouen 19 Jan. 1852.

Da Videnskabernes Selskab med saa megen Forekommen-

hed har underslottet mig til min Reise i Normandiet, opfylder

jeg en kjær Pligt ved at meddele Dem, som Selskabets Secre-

tair, en kort Beretning om det Udbytte, jeg allerede troer al

have vundet, saavelsom ogsaa nogle Antydninger om de Resul-

tater, jeg fremdeles troer at kunne venle.

Det er tilvisse paafaldende, at man endnu den Dag i Dag

i Normandiet træffer saa mange nordiske Stedsnavne. Hidtil

have disse ikke været samlede efter Departementer, og man har

derfor heller ikke havt noget fast Udgangspunkt for en Under-

søgelse om, hvor de nordiske Bosættelser have været stærkest.

Det er imidlertid klart, at Nordboerne fornemmelig have bebyg-

get Egnen omkring la Hague (hvor der endnu findes en lang

Jordvold, som har afskaaret hele Næsset, og som oprindelig

vistnok har været anlagt af Nordboerne); fremdeles have de

nordiske Colonier strakt sig over Bayeux og Caen langs Havet

og ligeledes langs Seinefloden. Enkelte Steder længere inde i

Landet, t. Ex. ved Neubourg, ikke langt fra Rouen mod Syd,

træffer man en heel Klynge af nordiske Sledsnavne, som be-
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stemt godtgjore, at denne" Plet fortrinsviis har været bebygget

af Nordboere. I Udkanten af en stor Skov, „la londe" kaldet

(i gamle Documenter „lunda", formodentlig Lunden) ligge her

Landsbyerne Thuit-Anger, Thuit-Signol, Thuit-Simer, Thuit-He-

bert og Thuit-Hagron, alle med det nordiske Stedsnavn Thuit

eller Tvede, som her ufeilbarlig betyder opdyrket Skovland.

Hvor stærk den nordiske Bebyggelse ude ved Havet, t. Ex. i

Bayeuxegnen, maa have været, kan man skjonne alene deraf,

at der i Arrondissementet Bayeux deels er og deels har været

over 50 Stedsnavne med den nordiske Endelse „delle" eller deel.

Saa talrige som Stedsnavnene ere i Normandiet, saa spar-

somme ere de nordiske Ord, der ere levnede i Folkesproget.

I gamle Documenter fra det Ilte, 12te og 13de Aarhundrede

især finder man endnu adskillige, hvoriblandt flere meget mær-

kelige og charakleristiske. Blandt de gjængse Drikke i Nor-

mandiet i den tidligere Middelalder nævnes saaledes foruden

01, der var meget yndet af Normannerne lige til det 16de,

17de Aarhundrede, ogsaa endnu „medum", som hidtil har været

uforklarlig for de franske Lærde, medens det for os er fuld-

kommen klart, at det ligefrem er Mjod. At 01 og Mjod blev

drukket af Nordboernes Efterkommere, vil man vistnok finde i

sin Orden. I flere af de herværende store Handelsstæder (Caen,

Bouen, Dieppe &c.) var der ogsaa tidligere Selskaber af de

saakaldte, „franc-brements", der oprindelig vare en Slags her-

tugelige eller kongelige Tjenere, men som tillige havde Pri-

vilegium paa at udlosse Skibsladningerne, og besorge alle saa-

danne Forretninger ved Havnene. De vare meget ansete Folk,

som regnedes iblandt Byens Functionærer, de udgjorde et be-

stemt Antal og havde Bet til ved forefaldende Vacance at su-

plere sig selv. I de ældste Documenter kaldes de bestandig

„bermanu og det er vistnok ikke nogen dristig Slutning, at

dette for de normanniske Forskere aldeles ubekjendte Ord, er

del nordiske „bæremand", især da dette saa bestemt betegner

de Forretninger, der paalaac berman'en. Længere ned i Tiden
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er det gaaet over til at hedde ikke ellene breinent, men ogsaa

„brument" og der findes endnu flere Familier her, som bære

delte Navn. Forresten er det ikke sjeldent at træffe gamle

nordiske Ord netop paa Ting, der angaae Skibsfart og Fiskerie.

I det 12te og 13de Aarhundrede havde Fiskerne paa flere

Steder af Normandiets Kyst dannet Selskaber for Hvalfangsten

under Kysten. Denne Fangst synes at have været meget be-

tydelig, og man finder flere Gavebreve fra disse Fiskere til

Klostre og Kirker. I eet af disse Breve kaldes Medlemmerne

af et saadant Selskab: „Waumatis" aabenbart Pluralisformen af

„Walman" (Hvalmand): jya \ eT [ Pluralis blevet til Wau, lige-

som f. Ex. hyppig Dal til Dau. Yderligere Bestyrkelse paa Rig-

ligheden heraf fik jeg i et andet gammelt Document, hvor der

ogsaa nævnes en heel Deel Fiskere, tildeels med nordiske

Navne (som Anschilillus eller Asketil), og hvor der lilfoies: „et

omnes alii, qui sunt in Valseta" Hvalhuset eller Hvalselskabet. Paa

Seinen har man fremdeles lil vore Dage benævnet de Steder, hvor

man havde nedrammet Pæle for at lægge Garn til Fiskefangst:

„Gortsu
, eller Gaarde, ligesom hos os Laxegaarde og Aalegaarde.

Det nordiske Ord „Gaard" træffes ogsaa i Noimandiet i det

gamle „fisigard" eller Fiskegaard ved Dieppe, og i „vingart"

eller Viingaard ved Bayeux, samt i de endnu brugelige Steds-

navne Auppegart og Epegard (eller Æblegaard), som i gamle

Documenter skrives „Appelgar."

Med Undtagelse af Ord som „Varech" eller Vrag, „langue"

eller Tang, „homme" eller Holm (i gamle Documenter hulinus),

„bec" en Bæk, har jeg forresien hidtil ikke i Folkesproget kunnet

opdage andre reent nordiske Ord, end „bru" og „bruman" (Brud^,

og Brudemand eller Brudgom), der endnu ere i almindelig Brug

i Normandiet. Derimod gives der en Mængde Folk saavel paa

Landet, som i Stæderne, der have nordiske Familienavne. I de

ældste Dokumenter finder man, at Normannerne paa nordisk Viis

have kaldt sig Son eller Daller af den og den, paa Latin t. Ex. lilius

Turgot, filia Havardi, hvorfra de normanniske Navne paa Fitz, der
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endnu ere bevarede i England. Men efterhaanden som den

franske Indflydelse blev stærkere, tabte denne Skik sig; man

udelod fdius eller filz og tilfoiede kun Faderens Navn i Genitiv

t. Ex. Andreas Turgoli, og endelig borte man endogsaa op med

at sætte Familienavnet i Geniliv, saaledes at det kun blev t. Ex.

Robert Toustain, Maria Ansquetil o. s. v. Delte er Tilfældet

den Dag i Dag, hvor man stadig horer Familienavne som: Canu

eller Canut (Knud), Anquetil, Godefroy, Havart, Roux (Rollo

eller Rolf), Regnault (Ragnvald), Thouroud (Thorold) , To-

stain (Thorstein), Turgis (Thorgils), Turgot (Thurgod), Tru-

quetil og Turquetil (Thorkelil) &c. Dobenavnene skulle dog

næsten alle være christelige.

Det er i det Hele taget af alle Omstændigheder klart, at

en stor Mængde nordiske Familier ere vedblevne at boe i Nor-

mandiet, tiltrods for de stærke Udvandringer til England, Sici-

lien og Nedreitalien, og at folgelig den oprindelig nordiske

Befolkning eller Colonisation i Normandiet maa have været

overordentlig betydelig. Man ledes derved uvilkaarlig til at

antage, at Erobringen af Normandiet og Landets Bebyggelse af

Nordboere ikke er skeet nærmest ved Rolfs Tog, men at Rolfs

Erobring kun har været saa at sige Slutstenen for en Række

ældre, tildeels fredelige Bebyggelser af Landels Kyster, ligesom

netop Tilfældet var i England, Skotland og Irland. Det er i

hoieste Grad sandsynligt, at de forste nordiske Bosættelser have

været i Nærheden af la Hague, hvorfra de lidt efter lidt have

udbredt sig langs Kysterne og Flodbredderne, og saaledes banet

Veien for Rolf og hans Mænd. Det er ikke mindre sansynligt,

at disse nordiske Nybyggere her, ligesom paa de britliske Oer,

have skaffet sig Fodfæste ved Handel, Sofart og Fiskeri. Des-

værre mangle, saa at sige, alle skriftlige Efterretninger fra den

Tid, der ligger forud for det Ilte Aarhundrede, om Norman-

nernes fredelige Sysler. Men en særdeles interressant Oplys-

ning om den anseelige Handel, som de nordiske Nybyggere i

Normandiet maae have drevet, indeholdes dog deri, at Norman-
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neme ikke alene have indfort i Normandiet den nordiske Mynt-

benævnelse „Mark", hvilket de som bekjendt ogsaa gjorde i

England, men at endog Markvægten allerede i Aarene 1060

—

1108 blev saa almindelig udbredt i hele Frankrige, at Marken

som Mynteenhed kom til at træde istedelfor den gamle franske

Livre, ja at den paa nordisk Yiis blev deelt i 8 Unzer (i Norden

i 8 Orer), medens Livren forhen havde været deelt i 12 Unzer.

Det var folgelig en gjennemgribende Forandring i hele det

franske Myntsystem, der ikke kan have været gjennemfort, uden

at der i Forveien maa være foregaaet en stadig og overveiende

Handelsindflydelse fra Normandiet af. De normanniske Lærde,

for hvem denne Anskuelse er fuldkommen ny, ere ikke blot

gaaede ind derpaa, men have endog gjort mig opmærksom paa

adskillige uomtvistelige historiske Kjendsgjerninger, der vise,

at Marken i Frankrige forstegang nævnes netop i Normandiet.

Med Hensyn til Sporgsmaalet om, hvorvidt Normandiet væsent-

ligst er bleven befolket af Nordmænd eller Danske, afgive

Stedsnavnene mærkelige Vink. Trods alle Efterforskninger er

det ikke hidtil lykkedes mig at finde et eneste Stedsnavn, del-

ender paa -bolstadr, buster, -bost eller paa -stadr, -ster, hvilke

Endelser, som jeg tidligere har godtgjort, netop ere charakteri-

stiske for de norske Bosættelser i Nordskotland, paa de skotske

Oer og i Irland. Derimod have alle Stedsnavnene de samme

Former og Endelser, som i det danske Nordengland (naturligviis

dog med den Forskjel, at de her hyppig have den franske

Endelse ville (af det latinske Villa) foiet til et nordisk Navn)

t. Ex: især -by -thorp, -thuit (eller -tvede), -gård -holm, -boeuf

(„bod"), -fleur (-„flot" eller „fliot"), -næs, -ey -tot eller toft

o. s. v. Jeg er derfor nu saare tilboielig til at troe, 'at de

oprindelige, forberedende Bosættelser af nordiske Mænd i Nor-

mandiet, paa Kysterne og ved Floderne, ere iværksatte væsent-

ligst af danske Udvandrere, hvilket ikke forhindrer, at storste

Delen af de rolfske Kæmper, som senere fuldendte Landets

Erobring, kunne have været Nordmænd. Det stemmer vistnok
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ogsaa mere overeens med de naturlige Forhold, at Nordmæn-

dene coloniserede Nordskotland, Oerne og Irland, der laae nær-

mest ved Norge, medens de Danske bebyggede de nærmest ved

dem liggende Lande Nordengland og Normandiet. Ganske

snurrigt er det, at mange Familier her endnu hedde: „Le Da-

nois", ja der gives smaae Landsbyer her, hvor næsten alle

Familier bære dette Navn.

I de gamle retslige Institutioner er jeg ogsaa paa Spor

efter mærkelige Analogier med det danske Nordengland. Det

er noget tvivlsomt, om Holmgangen eller Duellen er indfort

her af Nordboerne; thi de ældre Love i Frankrige indeholde

ogsaa Bestemmelser om Dueller. I det hoieste tor man kun

sige, hvad de ældste skriftlige Mindesmærker antyde, at Dueller

have været mere yndede i Normandiet, end maaskee i nogen

anden Del af Frankrige. Derimod er det vist, at der alene i

Normandiet har været indfort en ordentlig Nævn eller Jury af

nordisk Oprindelse, der gjennem hele Middelalderen har været

bevaret saa reen, at man endnu i Begyndelsen af det 16de Aar-

hundrede i en saakaldet: „Le stille de proceder en pais de

Normendie" (af Aar 1534), finder baade den simple Nævn

bestaaende af 12 Nævninger eller Eedsvorne, som afgav Kjen-

delser i mindre vigtige Sager, og den dobbelte Nævn sammen-

sal af 24 Eedsvorne, som afgav Kjendelser i Mordsager. Lige-

som i det gamle danske Nordengland og senere i hele England

og Danmark, var det ogsaa her Retten eller Dommerne, der valgte

Nævningerne. Den Anklagede havde dog Ret til at gjore Ind-

sigelser mod Valgene. I det 16de Aarhundrede forsvinde imid-

lertid de sidste Spor i Normandiet af den gamle Nævn. De

ældste normanniske Love indeholdt ogsaa Bestemmelser om

„Nam" (et Relsudlryk, der neppe for Normannernes Tid var

kjendt i Frankrigc) og om „Varech" eller Vrag, som synes at

nærme sig mere til de gammelnordiske Love, end til de gam-

melfranske.

Allerede ved Nordengland har jeg i mit seneste Skrift
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gjort opmærksom paa, at der i de gammeldanske Egne fandtes,

ifolge Domesday Boock, færre Trælle, end i den ovrige, saxiske

Deel af England, ligesom i det Hele taget Frihedsaanden var

stærkere hos de Danskes Efterkommere der, end hos Angel-

saxernes Slægter i Sydengland. En hoist træffende Sammen-

ligning hermed frembyder netop et Resultat, som en norman-

nisk Lærd (Leopold Delisle) har udfundet og godtgjort, nemlig,

at Trældommen var forsvunden i Normandiet henimod 200 Aar

for 1 det ovrige Frankrige, idet man efter Aar 1100 næsten

aldeles ikke mere træffer Trælle i Normandiet. Det synes derfor

klart, at ikke blot de Nordboere, der have nedsat sig i de vestlige

Lande, have, hvad Kronikerne sige, selv været stolle, friheds-

elskende Mænd, men at de endogsaa have ladet Friheden ud-

strække sig til deres Undergivne. Det er ikke umuligt, at de

netop af en klog Politik have gjort delte, for i den saaledes

frigjorte , forhen trælbundne Befolkning at finde tro hengivne

Hjelpere og Stolter, istedetfor farlige ophidsede Fjender. Man

har i alle Tilfælde her en naturlig Forklaring til den stærke

Frihcdsaand, der gjennem hele Middelalderen til vore Dage

har udmærket saavel Nordmaniet som Nordengland.

Jeg har naturligviis endnu overmaade Meget at udretle

her, baade med Hensyn til Stedsnavne, Institutioner o. s. v.

Saaledes veed jeg, at paa Canaloerne Guernsey og Jersey

gjelde endnu mange af de gammelnormanniske Institutioner,

der forlængst ere gaacde tilgrunde her i Normandiet. Det er

dog Forhold, som jeg maa nærmere undersoge i de Londonske

Archiver og Bibliotheker. Ligeledes maa jeg endnu gjore Ud-

flugter her rundt om i Landet, for al see de vigtigste af de

ældre normanniske Bygninger, og for i det Hele ogsaa at blive

bekjendt med Landets almindelige Physiognomi. Jeg maa der-

næst nodvendig ind i Bretagne, for at lære at kjende de vig-

tigste af de derværende Mindesmærker, hvoraf mange bære en

saa slaaende Ovcreensstemmelse med vore ældste Mindesmærker

i Danmark. Endelig maa jeg ogsaa nodvendig anstille Under-
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sogelser, om der ikke ved Loiren skulde findes nordiske Spor,

da Normannerne, sombekjendt, hyppig satte sig fast ved Loirens

Munding, hvor man endnu træffer Stedsnavnet Paimboeuf, der

mulig, ligesom de tilsvarende her i Normandiet, oprindelig har havt

den nordiske Endelse -bod (?). Hjemveien til Paris fra Bretagne

vil netop falde over Nantes. Det er dog sandt, endnu har jeg

ogsaa Undersogelser at anstille, om der ikke her skulde findes

gamle Ostersbunker, ligesom hjemme hos os, og paa Amerikas

Kyster. Trods alle Foresporgsler har jeg endnu ikke faaet

Noget at vide derom. Derimod har jeg i „Memoires des Anti-

quaires de Normandie" Aargang 1831— 1833 (8vo) Pag. 390

fundet „Extrait d'une lettre adressée a. Mr. de Caumont, sur

l'emploi des huitres dans les constructions antiques de Medio-

lanum Santonum (Saintes) par Mr. le baron Chaudruc de Crau-

zaunes«, hvoraf jeg seer, at Østersskallerne ligge under Murene

„associées å des lits de cendre de charbon et d' os calcinés,

hvilket unægtelig for mig har Udseende af mulig at være det

selvsamme, som hjemme hos os. Men derom Nærmere.

Vandinspecteur Colding havde under 4de Mai 1851 udbedet

sig Selskabets Bedommelse af en indsendt Afhandling,, Under-

sogelse over Dampenes Virkning som bevægende Kraft i Damp-

maskinen." Den i denne Anledning udnævnte Comitee (Schifter,

Ramus, Hoffmann) har derover afgivet folgende Betænkning.

Forfatteren er ved de bekjendte Forsog af Regnault over

Dampene bleven ledet til denne Undersogelse, som slutter sig

til hans tidligere til Selskabet indgivne og i Skrifterne optagne

Athandlinger. Den nærværende gaaer ud paa at oplyse flere

dunkle Forholde ved Bestemmelsen af Dampkraftens Virkning

eller af den i en Dampmasse indeholdte Arbeidsmængde. Hvor-

vidt den Theoric, Forfatteren herfor har opstillet og udviklet,
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ved Erfaringen vil blive bestyrket, er vel endnu uafgjort,

men da der fra den theoretiske Side ikke kan gjores væsent-

lige Indvendinger mod Forfatterens Fremgangsmaade, og da

tillige ethvert Bidrag til at opklare det saa vigtige og van-

skelige Sporgsmaal om Dampkraftens rette Anvendelse, bor

modlages med Erkjendllighed, er det Comiteens Forslag, at

denne Afhandling, ligesom de tidligere, optages i Selskabels

Skrifter.

Den 15 Januar 1852.

Schifter. Ramus. Hoffmann.
Affatter.

Selskabet modtog folgende Boger:

Fra Professor Bninius i Lund:

Konstantekninger under en Resa Aar 1849.

Fra Inspecteur Worsaae:

Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skotland

og Irland.

Modet den 20de Februar.

Professor Steenstrup foreviste en ny Slægt af Cirripeder og

oplyste samme ved Tegninger og Exemplarcr i Spiritus, nemlig:

Xenobalanus globicipilis , som forekommer i stor Mængde paa

Finnerne af enkelte, især yngre, Individer af den færdeske Grin-

dehval, Delphinus globiceps Autt.

Under det ovenstaaende Navn havde Meddeleren allerede i

Juli 1851 fremlagt dette Dyr for den skandinaviske Nalurfor-
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sker-Forsamling i Stockholm, i hvis Forhandlinger en kortfattet

Karakteristik af Dyret vil findes. Forfatteren skyldte sine tal-

rige Exemplarer til Hr. Sysselmand Muller i Thorshavn, der

havde indsamlet dem ved en Grindefangst i Vestmanhavn 31 Juli

1850 og strax nedsendt samme til Universitetsmuseet. Det der

især er paafaldende ved Dyret, som horer til Balanidernes Af-

deling og Coronulagruppen, er dets ydre Lighed med Olion

Leach, hvis saakaldte Oren det dog mangler, men istedet der-

for bærer det paa den bagerste Rand af Kappen, som folder sig

hælteformigen over, et Par fremstaaende Bukler. Dyret som er

temmelig trindt, aftager efterhaanden i Forelse fortil, indtil det

lidt over Grindens Hud ligesom indsnores, og her bemærker man

da ligesom en hvid Kreds udenom det. Denne hvide Kreds er

en i Grindens Hud nedsænket og deraf frembrydende meget lille

Skalkegle, der ved nærmere Undersogelse viser sig at bestaae

af 6 Skaller med en Bygning, som aldeles minder om Bygningen

hos Coronula og beslægtede. Dyrets egenlige Krop, som alle-

rede hos Diadema hæver sig mere op over Skalkeglen end hos

andre Cirripeder, skydes her altsaa aldeles opaf Skallen. Laag

mangler aldeles, og i denne Henseende er det ogsaa en videre

Udvikling af Diadema, hvis nordiske Art kun har lo smaa Skal-

ler, medens de nærstaaende Slægter have fire Laagskaller. Gjæl-

lerne udgjores af store dobbelte foldede Blade, som hos alle

Balaniderne, og herved viser Dyret sig altsaa allerede bestemt

adskilt fra den Afdeling af Cirripeder, hvortil Otion horer.

Jo yngre Exemplarerne ere, destomindre rage de frem af

Skallen, og tager man meget unge Dyr, bemærker man en

paafaldende Lighed med Diadema. I denne Tilstand er Skallen

temmelig svagt udviklet og bryder kun med ganske smaa Spid-

ser op igjennem Grindens Hud. Man kan paa flere Finnestyk-

ker see, at Ungerne oprindelig have boret sig ned i Huden. Idet

deres Skalkegle siden udvikler sig til Siderne, trykker den ved

Væxten Overhuden op ligesom i en lille Boble, der ved Skal-

lens fortsatte Væxt revner. Herved frembringes det egne Ud-
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seende, som om Dyrene brod fra inden af frem igjennem Hu-

den; thi man overseer let de meget smaae Aabninger, hvori-

gjenncm de oprindelig ere gaacde ned. Ved det Indtryk, Dy-

rene foraarsage paa Huden, afsætter denne flere og flere Lag

af Overhud, ligesom for at fjerne de fremmede Gjæster, og til-

sidst aftalde disse med storre eller mindre Stykker Overhud.

Man seer saaledes paa flere af de sendte Finner dels svage

Mærker i Huden af de bortstodle Skaller, dels storre Partier

eller Skorper af Overhuden, som ere i færd med at losne sig

med de derpaa siddende Skaller eller hele Dyr.

Ovennævnte nye Slægt og Art mente Meddeleren at være

den forste eiendommelige Form af Cirripeder, der var funden

paa Tandhvaler, ligesom den ogsaa var den forste Form af

Balanider, som aldeles manglede Laag eller hvis Skalkegle ikke

omsluttede Dyrets egenlige Krop. Med Hensyn til Slægtens Ud-

bredning kunde Meddeleren tilfoie, at Hr. Professor Eschricht

har vist ham et Par Cirripeder, tilsyneladende af samme Art,

hvilke en Somand havde taget af nogle Tandhvaler i Nærheden

af Madeira og ligeledes at Hr. Professor Esmarck fra Chri-

stiania ved Dyrets Fremvisning i Stockholmer -Modet oplyste,

at have seet nogle faa lignende Dyr i det brittiske Museum;

senere har Meddeleren sendt Hr. Darwin Exemplarer deraf, og

denne har tilskrevet ham , at han fra det britliske Museum

havde nogle faa Exemplarer, tagne af en Delphin N. f. Ma-

deira, og som han ligeledes havde tænkt at gjore til en ny

Slægt tnSiphonicinella^. *)

Slægten kan, med Hensyn til de hidtil givne Karakterer for

de nærmeste Slægter, systematisk begrændses saaledes:

*) I dette Foraar har Hr. Capt. Hygom hjembragt til Univeisitetsmuscct to

Exemplarer tagne af en ung Tandhval 40° N. B. 26° V. f. Gr. , altsaa om-
trent ved Azorerne. — Ret er ikke usandsynligt, hvad Prof. Eschricht al-

lerede bemærkede i Stockholmermfidet, at den ilolge flere Iagttagere paa

Kaskelotterne forekommende „Otion" kunde hore til denne Slægt.
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Xenobalanus n. g. animal e familia Cirripedium coronu-

læformium«); adultum: valde elongatum, subcylindricum, sub-

petiolalum s. antice angustatum, pallio membranaceo vestitum,

postico margine pallii retroflexo, ad basin testa minima cinctum

;

juvenile: testa pro parte majore circumdatum staturam Diade-

matis simulans, at sine valvulis operculinis.

Testa minima, depressissima sexvalvis, sexloba et quasi stel-

lata cellulis radiantibus, extus rugis crenulatis transversis, ut

in Coronula, Diademate et Tubicinella; operculum nullum.

In pinnis Delphini færoensis Globicipitis autt. more affinium

gregatim vivit (inprimis in pinnis juniorum), sed raro apud

Færoas visa.

Selskabet bifaldt, at Inspecteur Worsaaes antiqvariske Reise

til det nordvestlige Frankrig understottes endvidere med 300 Rdd.

Selskabet modtog:

Fra Generalmajor v. Steinmann paa Generalstabens Vegne:

Kaartbladene Nyekjobing og Moen, begge saavel i Blade uden

Hoidebetegnelser, som med den Lehmanske Betegnelses-

maade og med horizontale Kurver.

Fra la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou:

Nouveaux Mémoires de la S. Imperiale des Naturalistes de Mos-

cou. T. IX. Moscou 1851.

Bulletin de la S. Impér. des Natur, de Moscou publié sous la

rédaclion du Docteur Renard. 1851. Nr. 2. Moscou 1851.

Fra det Keiserlige Videnskabernes Selskab i St. Petersborg:

Annales de l'obscrvaloire physique central de Russie, publiées

par ordre de Sa Maj. l'Emp. Nicolas I. sous les auspices

*) „Coronulidæ" Gray.
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de Mr. le comte Wrontchenko par A. T. Kupffer. Année

1847. St. Pétersb. 1850.

Mémoires de l'acad. Impér. des scienc. de St. Pétersbourg Ulme

Serie. Se. mathem., phys. & naturelles. T. 6me. Premiere

Partie: Se. mathém. & phys. T. 4me; livr. 3 & 4. St.

Pétersbourg 1850.

Mémoires présentés å l'acad. Imp. des sciences de St. Péters-

bourg par divers Savans. T. 6. livr. 5 & 6. St. Péters-

bourg 1851.

Fra det Keiserlige Videnskabernes Akademie i Wien:

Magnetische u. meteorologische Beobachtungen zu Prag. 8, 9

& 10 Jahrgang. Prag.

Grundziige einer Meteorologie fur den Horizont von Prag von

Carl Frilsch.

Fra Dr. G. Wilson:

The Life of the honble Henry Cavendisch, including abstracls

of his more important scientific papers by George Wilson,

M. D., F. R. S. E. London 1851.

Fra Oberstlieut. Sabine:

Observations made at the Magnetical and Meteorol. observatory

at the Cape of Good Hope. Printed by order of her

Majesty's Government under the superintendence of Lieut-

Colonel Edward Sabine. London 1851.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1852.

Af

Etatsraad, Professor G. Forchhammer,
Selskabets Secretair.

JWr. 3 og 4.

Modet den 5te Marts.

r rofessor J. L. Ussing meddeelte et Udtog af en Afhandling

om Italienernes Deelagtiggjorelse i den romerske Borgerret ved

Bellum Sociale, som vil blive optaget i Selskabets Skrifter.

Den saakaldte Italienske Krig eller Bellum Sociale, der for-

tes i Aaret 90 f. Chr. og de nærmest folgende Aar, er et af

de mærkeligste Vendepuncter i den romerske Historie. Den

endte med den romerske Borgerrets Udvidelse over hele Italien,

og en nodvendig Folge deraf var Republikkens Undergang.

Thi den gamle Republik var beregnet paa et indskrænket Antal

Borgere, der alle personlig kunde deeltage i Statens Liv; det

vidtstrakte Rige, hvori den storste Deel af Borgerne vare for-
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hindrede fra personlig Deeltagelse i Folkemoderne, krævede en

ny Statsform. Og- efterat den Italienske Krig og den paafol-

gendc Borgerkrig havde losnct alle Lovligliedens og Tillidens

Baand, kunde denne nye Form kun blive et militairt Despotie.

Men delte interessante Afsnit af den romerske Historie er

os kun ufuldstændig bekjendt. Vi have tabt de Hovedværker,

der existerede af samtidige Forfattere, og de Kilder, vi have

tilbage, ere temmelig fattige og urene. Desto nødvendigere

bliver det, at Historieforskerne med Flid eg Omhu behandle og

sondre det overleverede Stof. Denne Krig har ogsaa i den

seneste Tid erholdt en talentfuld Bearbeidelse af P. Merhnée

(Etudes sur l'histoire Bomaine I), og omtrent samtidig har

Kiene (Der romische Bundesgenossenkrieg) vidst at fremdrage

Eet og Andet, som hidtil var upaaagtet. Da imidlertid Ingen

af Begge tilfulde kan tilfredsstille, har Forf. ikke anseet det for

overflodigt at underkaste dette Tidsrum en ny Bearbeidelse, og

haaber i Eet [og Andet at kunne give en klarere Fremstilling,

navnlig af de indre Bevægelser og Foranstaltninger, hvorved

Italienerne Skridt for Skridt opnaaede den fulde Besiddelse af

den romerske Borgerret.

M. Fulvius' og C. Gracchus* Forsog paa at skaffe Italienerne

Borgerret strandede med disse Mænds Fald, og i 30 Aar skele

der ingen Forandring i Italienernes Stilling; men Trangen der-

til blev stedse foleligere og Fordringerne derom lydeligere.

Forst Aar 91 fremkom Tribunen M. Livius Drusus med et For-

slag om at alle Italienerne skulde have romersk Borgerret; men

han faldt som et Offer for sin Iver. Efter hans Mord udbrod

der et vel organiseret Opror i hele Mellem- og Syd-Italien.

Marser og Samniler og deres Nabofolk traadtc i Marken imod

Bornerne, som i Begyndelsen ofte blevc slagne, og maatte op-

byde al deres Kraft for nogenlunde at holde deres Fjender

Stangen. Da nu ogsaa Nord-Italienerne begyndte at vakle, gav

endelig Consulen L. Julius Cæsar Aar 90 en Lov, hvorefter
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alle Latinere og andre Forbundsfæller, der vare blevne Rom troe,

kunde blive romerske Borgere, naar de vilde. Der skulde op-

rettes enkelte nye Tribus til at indskrive dem i, og vælges Cen-

sorer for at udfore det.

Den Juliske Lov frelste Rom. Den sikkrede det for yder-

ligere Frafald, og den mere frisindede Retning, som den ro-

merske Politik berved havde begyndt, lammede Oprorets Kraft,

idel den gav Italienerne Haab om ved Underkastelse at opnaae

hvad de havde villet tiltrodse sig ved Vaaben. I Aaret 89 lyk-

kedes det Cn. Pompeius og Sulla at bringe næsten alle Italie-

nerne med Undtagelse af Samniterne og Lucanerne til Overgivelse.

Ved en Række specielle Love fik de Borgerret, og det bestem-

tes, at der skulde oprettes Tribus til dem. Dog synes alle de

i disse 2 Aar oprettede nye Tribus ikke at være flere end 8.

Da imidlertid Forholdene endnu vare ubestemte, og man ei

vidste, hvor mange nye Borgere der vilde komme til, bestemte,

som det synes, Lex Plaulia Papiria, at den endelige Ordning

af Borgersamfundet og Indskrivningen i Tribus skulde opsættes

indtil videre, og at man for Tiden skulde noies med en fore-

lobig Indtegning, der ei skulde foretages af Censorerne, men

af 3 Prætorer.

I det folgende Aar, 88 f. Chr., fremkom Tribunen P. Stil-

picius med det Forslag, at de nye Borgere ei skulde indskrives

i nogle faa (8?) nye Tribus, hvorved deres Stemmeret jo i

Grunden vilde blive illusorisk, men fordeles i de tidligere be-

slaacnde 35 Tribus. Consulerne, navnlig Sulla , sogle at sætte

sig imod det; men da det ikke lykkedes, forlod han Rom og

gik til sin Hær i Campanien. Sulpicius satte Loven igjennem,

og lilfoiede en ny Lov, hvorefter Sulla, der havde forladt Rom,

blev afsat fra Commandoen mod Mithridat, og skulde afloses af

Marius. Da blev Sulla forbillret. Han rykkede mod Rom, be-

satte det med sine Tropper, og banlyste sine Fjender derfra.

Sulpicius blev myrdet og hans Love ophævede. Men efter at

Sulla var gaact til Grækenland, fornyedes det folgende Aars
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Consul, L. Cornelius Cinna, Sulpicius' Lovforslag om at de

nye Borgere skulde slemme i alle de 35 Tribus. Dette frem-

kaldte heftige Scener i Rom. Cinna forlod Byen, og Senatet

erklærede ham for afsat. Den fornærmede Consul samlede en

stor Hær; han havde de nye Borgere paa sin Side, og den

forviste Marius gav hans Parlie Glands. De beleirede Rom.

Senatet var i den storste Forlegenhed. De kaldte deres Felt-

herrer tilbage,, som stode i Mellem- og Syd-Italien , og i det

Haab at vinde Samniterne for sig, de eneste Italienere, der endnu

stode under Vaaben, befalede de Q. Metellus at slutte Fred

med dem paa enhver mulig Betingelse. Senatet havde allsaa

indrommet dem Borgerretten; men Metellus kunde ikke over-

tale sig til at gaae ind derpaa. Han forlod Samniterne uden

at slutte Fred med dem; men Cinna skyndte sig naturligviis

med at indromme dem, hvad Senatet havde tilladt, og fra dette

Oieblik ere Samniterne at betragte som Borgere af det Cinnan-

ske Parlie. Der kan ikke være nogen Tvivl om at Cinna efter

sin Seir har sat Loven igjennem om de nye Borgeres Opta-

gelse i alle Tribus, og de i Aaret 86 valgte Censorer have

sikkert skullet udfore denne Indskrivning.

Da Sulla i Aaret 83 vendte tilbage til Italien i Spidsen for

sin Hær, udstedte han en Proclamation, hvorefter han ikke vilde

berove Nogen den Borgerret, de vare komne i Besiddelse af.

Sanmilerne troede ham imidlertid ikke, men vare bestandig hans

farligste Fjender, indtil deres Magt blev brudt ved det blodige

Slag ved Rom og det derpaa folgcnde Blodbad, Aar 82. Og

da Præneste kort efter overgav sig, viste Sulla, hvordan han

betragtede de nye Borgere, idet han lod alle de fodte Romere

gaae frie, men henrettede alle Samnilcr og Prænestincr. Mange

af de italienske Slæder, der havde holdt med Marianerne, bleve

straffede med at modtage Colonier af hans Veteraner, og hele

Strækninger bleve berovcde Udovclsen af deres Borgerret. Men

dette er dog kun at betragte som en midlertidig Suspension;

lovlig vare alle Italienere romerske Borgere fra Slutningen af

Aaret 87.
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Sundhedscollegiet tilstillede Selskabet velvilligen nogle me-

teorologiske Iagttagelser foretagne af Herr Apotheker Steenberg

i Helsingor.

Selskabet modtog:

Fra den Kaiserl.-Kongel. Geologiske Reichsanstalt in Wien

:

Jahrbuch der Keiserl. Konigl. Geolog. Reichsanstalt. 1850.

I. Jahrg. Nr. 3 & 4. 1851. II. Jahrg. Nr. 2 & 3. Wien.

Fra The American Academy of arts and sciences:

Memoirs of the American Academy of arts and sciences.

New series. Vol. IV. Part. II. Cambr. & Bosion. 1850.
r

Fra The Radcliffe Trustees:

Astronomicai observ. made at the Radcliffe observatory,

Oxford, in the year 1849. By M. J. Johnson. Vol. X. 1851.

Fra The Royal Irish Academy:

Proceedings of the Royal I. Academy for the year 1850

—

1851. Vol. V. Part. I. Dublin. 1851.

Fra Physikalisch-Medicinische Gesells. in Wurzburg :

Verhandlungen der Physik.-Medicinische Gesells. in Wiirzburg.

1. Bd. Nr. 6—22. 2. Br. 1—13. Erlangen, 1850 & 1851.

Fra The Geological Society:

The Quarterly journal of the Geological Society. Vol. 7.

Nr. 7. Nr. 27 & 28. 1851. London.

Fra Naturforschende Gesells. in Ziirich:

Miltheilungen der Nalurf. Gesellschaft in Ziirich. Heft 4 & 5.

Ziirich, 1850 & 1851.

Fra det kgl. Nederl. Institut i Am m.

Verhandlingen der eerste Klasse van het koninkl.-Nederl.

Institut.... le Amsterdam. Derde Recks. 4 Deel. Amst. 1851.

Tijdschift voor de wis-cn nalurkundige Wetenchapen, uilgeg.

door de eerste Klasse van het K. N. J- van Wetensh. elc. 4dc

Deel. 1. 2. 3. 4. Aflevering. Amsterdam, 1851.
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Fra Dlirr. Rayer, Soubeiran ($• Boiiillard:

Digitaline. Rapports de Mm. Raycr, Soubeiran & Boiiillard.

Paris, 1851.

Fra den Hannoveranske Reyjering:

Wittheilungen des Gewerbe-Vereins fiir das Konigr. Hanno-

ver. Jahrg. 1848-1851. Hannover, 1851.

Fra Dr., Prof. I. H. Madler

:

Beobachtungen der Kaiserl. Universitåts-Slernwarle Dorpat

pat, von Dr. Madler. 12 Bd. Dorpat, 1850.

Fra Prof. A. Quetelet:

Annuaire de l'observ. royal de Bruxelles par Quetelet. 1851.

18 année. Br. 1850.

Fra det franke Geoloyiske Selskab:

Bulletin de la Societé Géoloyique de France. 12 Serie.

T. VII. Feuilles 9—13, 23—38. T. VIII. Feuilles 1-27. Paris.

Fra det Zooloyiske Selskab i London :

Transactions of the Zool. S. of London. Vol. IV. Part. 1.

London 1850.

Proceedings of the Zool. S. of London Nr. 206—213. Pag.

81—208.

Fra Dr. Faradey:

Experimental Researches on Electricity. London, 1851.

Modet den 19 de Marts.

Admiral Shifter fremlagde paa Kassecommissionens Vegne Sel-

skabets Budget for 1851, som efter Discussionen blev bestemt

saaledes:
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Budget for Aaret 1852.

Indtægter.

1. Kassebeholdning ved Udgangen af 1851

2. Renler af Selskabels Fonds *)

3. Fra det Classenske Fideicommis

4. Etatsraad Schou's og Frues Legat . . . .

5. For Salget af Selskabets Skrifter

Udgifter.

1. Embedsmændenes Gager og Budets Loniiing

2. Til Samfundet for den danske Literaturs

Fremme
3. Præmier
4. Selskabels Skrifter

5. Ordbogen •
•

6. Det magnetisk-meleorologiske Observatorium

7. Regeslum diplomaticum

8. Trykningen af de Besselske Soltavler ....

9. Subscription paa 2det Bind af Saxo .......

10. Subscription paa Chr. Pedersens Skrifter . .

11. Til en Buste af Geheimeraad Orsted

12. Til Prof. Allen (Samlinger til Christian d.

2den Historie)

13. Til Mag. A. S. Orsted (naturhistoriske Teg-

ninger . • • ••

14. Til Inspecleur Worsaa (Undersøgelser i Bre-

tagne)

15. Til Literalus Erslevs Forfallerlexicon (200

Rbd. bevilgede til Udbetaling i Lobelaf 2 Aar)

16. Selskabets Folium i Banken

17. Tilfældige Udgifter

200

200

300

100
16

250

7,372

»

_p__

•) Selskabets rentebærende Capitaler udgjorc:

25,500 Rbd. med 5 pCt. Rente .... 1,275 Rbd.

97 562 - ... 4 pCt. - .... 3,902 - 4b /$

3,.|() - ... 3 pCt. — 1 03 —
126,462 Rbd. med Rente . 5,279 Rbd. 46 ji

samt 100 £ Sterl. i 5 pCt. og 200 i 2 pCt.

dansk-engelske Obligationer, hvis Rente

citer Cours 9 Rbd. er ;___?_?

Tilsammen 5,378 Rbd. 46/3

Af Selskabets Capitalfoimue betragtes 100,000 Rbd. som et Fond, der ikke

Daa formindskes, Resten derimod som disponibel til videnskabelige fort-

tagende (ilolgc Selskabets Beslutning i 18J8),
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Regnskabs-Oversigt for Aaret 1851.

Indtægter.

1. Kassebeholdning fra 1850 . . .

2. Renter af Selskabets Fonds . . .

3. Fra det Classenskc Fideicommis
4. Etatsraad Schous og Frues Legat
5. For Salget af Selskabets Skrifter

Udgifter.

1. Ifdlge Revisionsbemærkning •
.

2. Gager og Lonninger • . . .

3. Samfundet for den danske Literaturs Fremme
4. Præmier • . . . .

5. Selskabets Skrifter

6. Ordbogen
7. Det magnet, meteorologiske Observat
8. Regestum diplomaticum
9. De Besselske Soltavler

10. Danmarks Topogr. ved Knudsen
11. Subscription paa Saxo
12. Tegninger til en Åfh. af Dr. Kroyer . . . .

13. Vandindspecteur Coldings Forsog
14. En Biiste af Christian d. 8de
15. Til antiqvarisk-geologiske Undersogelser . .

16. Collation af Haandskrifter i Rom
17. Tit Literatus Erslevs Forfatterle.xicon . . . .

18. Subscription paa Chr. Pedersens Skrifter . .

19. Mag. Orsted til naturh. Tegninger
20. Prof. Allen til histor. Saml
21. Folier i Banken
22. Gratificationer ......
23. Tilfældige Udgifter '......'.
24. En Biiste af Geh. Orsted .'....!
25. Inspecteur 'Worsaas Reise
26. Prof. Liebmann til Tegninger
27. Indkjobt en kgl. Oblig. paa°500 Rbd. til 4 pCt!
28. For en dito til 5 pCt
28. Disconto for 50 Rbd. i Creditbeviser ....

Naar fra Indtægten . . . 8,542 Rbd. 26 Sk.
drages Udgiften . . . . . 6,941 — 8 -

udkommer Kassebeholdning l,598FbdrT8^Skr

200
200
32
30

173
400
300
40

480
500

2

6,944

30

r>

24
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Ved Udgangen af 1850 var Selskabets Capital

125,462 Rbd. „ Sk.
200 f Slerl. engelske 3°,b

Obligationer indkjobte til 1,542 — 16 —
100 f Slerl. engelske 5%

Obligationer indkjobte til

Kassebeholdningen . .

914 — 16
3,136 - 51

Ved Udgangen af 1851 var Selskabets Capital i

forskjellige danske Obligationer

126,462 Rbd. Sk.

200 £ Sterl. engelske 3% Obli-
gationer 1,542 — 16 —

lOOfSt. eng. 5° o Obligationer 914— 16 —
Kassebeholdningen . . . 1 598 — 18 —

Rbd. Sk.

131,054 83

130,516 50

Fra Herr Stud. med. Bladt modtog Selskabet nogle Ther-

mometer-Iagltagelser, anstillede i Aalborg fra 21. Octbr. 1851

til 29. Febr. 1852.

Salskabet modtog:

Fra Naturforskernes Selskab i Ziirich :

Mittheilungen der naturf. Geseils. in Ziirich. H. III. (Nr.

27-39). Ziirich, 1849.

Fra det Keiserl. V. Akademie i Wien:

Sitzungsberichle der phil.-hislor. Classe der K. A. d. W.
in Wien. Jahrg. 1851. VII., H. 1 & 2.

Sitzungsber. der mathem.-naturw. Classe d. K. A. d. W.
in Wien. Jahrg. 1851. VI. 5. H. VII. 1 & 2 H.
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Modet den 2den April.

Jldatsraad Molbech oplæste: Antydninger med Hensyn til Konst-

Slilen i de til Plastiken henhorende Assyriske Monumenter, og

sammes Forhold til den egyptiske Stiil.

I en tidligere Meddelelse om vore Dages mærkværdige Op-

dagelser af Assyriske Palladsruiner, og de i samme forefundne

Værker af den gamle assyriske Sculptur, har jeg neppe berort

de sidstes Egenskaber som Konstværker; den Plads, som de i

Folge heraf maa indtage i den almindelige, og særdeles i den

asiatiske, eller forgræske, Konsthisiorie; og det Forhold, hvori

deres Stiil ogCharakteer maa stille dem til andre gamle Natio-

ners Konstværker, særdeles til Egypternes og Persernes, imellem

hvilke de uden Tvivl i Tidsforholdet, eller i en chronologisk

Betragtning af den gamle Konst, nærmest maa hensættes. Der

maatte vel ogsaa gives Leilighed til Sammenligning imellem

assyriske og indiske Sculpturværker ; men en saadan ligger dog

fiernere, da de sidste, efter Alt hvad man kiender til dem, ere

fra yngre Perioder, end de ovenfor nævnte Nationers Konst.

Endog de ældste Monumenter i Hindustan, hvor der findes Bil-

ledhugger-Arbeider og Udhugninger i Steen — de bekiendte

Huletempler, som ere bevarede i Dekan, paa den vestlige Side

af Halvoen, paa Oerne Salsette og Elephante ved Bombay, ved

Carli, Ellora, og flere Steder — naae vist nok op i en Tid af

hoi Ælde, som det vel kan være vanskeligt at angive med fuld

Bestemthed. Efter Sagkyndiges Mening, og i Folge de my-

thologiske Figurer og Forestillinger, som disse Sculpturarbeidcr

fremvise, tilhore de dog alle Buddha- og Brahmalærens Perio-

der, og selv de ældste af hine Grottetempler kan man ikke

sætte hoiere i Tiden, end et Par Aarhundicdcr for Christus.
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Disse indiske Konslværker, og i Særdeleshed de sildigste i

Grolletemplerne ved Ellora, hvis' Storhed og Stiil man i Særde-

leshed berommer, fierne sig saa betydeligt, baade fra Egyptens og

Assyriens Charakteer i Plastiken, at en umiddelbar Sammenligning

med disse (hvortil vi desuden savne saadanne Billedværker og Af-

tegninger, der vare i den Grad fuldstændige og paalidelige, som de,

man nu har over de sidstnævnte Konstmonumenter) ved denne Lei-

lighed ganske kan forbigaaes. Vi indskrænke os saaledes til efter-

følgende faa og korte Bemærkninger om den eiendommelige Cha-

rakteer og Stiil i de assyriske Sculpturarbeider, og deres Forhold

til de egyptiske; og tilfoie nogle Ord om Forholdet imellem den

assyriske og den persiske Stiil i Sculpturen, hvis Monumenter, saa

vidt de hidtil kiendes og ere beskrevne, i Konst og Rigdom sy-

nes at slaae tilbage for de assyriske ; hvorimod Perserne (som

tidligere er bemærket) i en Architektur, hvis storartede Charak-

teer vi endnu beundre i dens faa overblevne Ruiner, have la-

det Assyrerne vidt tilbage.

Allerede ved at betragte Egypternes Konst fra den ar-

chilektoniske Side, eller i deres Bygningsværker, hvortil hos

dem, ligesom hos Assyrerne, Sculpturen slutter sig, som en

væsentlig, men underordnet, mere ornamental, end selvstændig

Bestanddeel af begge Nationers Konslværker: vil man finde en

stor og giennemgribende Forskiellighed, hvori Uliigheden imel-

lem de naturlige og geographiske Forhold i Egypten og i As-

syrien have en afgidrende og væsentlig Deel. I et Land, hvor

store Floder og vandede Sletter, med en herskende Leer- og

Kalksteens-Formation, udgiore en betydelig Deel af Landels og

Jordbundens Natureharakteer, kunne vi ikke vente os en Archi-

tektur og Sculplur, som i Egypten, med Verdens ældste Cultur

og Konst, hvor Afrikas mægtigste Flod i en lang Strækning

giennemlober en eneste Dal, nær indsluttet af Biergkiæder, ind-

til den herfra udstrbmmer Fedme og Frugtbarhed over det rige

Deltaland; og hvor de ædelste, haardcste Granitarter, Basalt, Brec-
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cia og flere ypperlige og faste Sleenarler, frembyde et Materiale

for Bygmesteren og Billedhuggeren, der kræver og opfordrer

til en moisommclig, men ved sielden Varighed lonnende Ar-

bcidsflid og Moie. Den storste Deel af de egyptiske Sculptur-

værker ere udarbeidede i hine undertiden næslen jernhaarde

Steenarier, der fordre den hoieste Omhyggelighed i Udhugning

og Behandling ved Meiselen, men som derved ogsaa kunne

opnaae den Fuldkommenhed i Politur, den Glathed og Glands,

der udmærker saa mange egyptiske Sculpturer, og maaskee

ogsaa kan have bidraget noget til at frembringe den strenge

og kolde Stiil, som overhovedet er herskende i Egypternes

Konst; især for saa vidt, som den enten er architektonisk, eller

anvendt paa religiose og symboliske Sculpturværker, og paa

monumentale Forestillinger af Kongernes Personer og Bedrif-

ter. En anden, mere livfuld, mere mangfoldig og bevægelig

Stiil og Charakteer findes derimod i en Mængde af de Forestil-

linger, som vi kunne kalde det egyptiske Genre-Maleri , og i

hvilke dette, i sin hele Nationalitet saa besynderlige og ejen-

dommelige Folk, anvendte Maleriet til at smykke Væggene i

deres morke underjordiske Gravhuler, og saaledes i de Dodes

Boliger gientog og afbildede alle Iluuslivets og Selskabslivets

Optrin, Sysler, Haandarbeider, Forretninger og Forlystelser.

De egyptiske Vægmalninger i Gravene ere derved blevne til et

Slags Archiv for Historien af dette Folks offentlige og private

Liv; de træde paa en Maade i Stedet for den beskrivende og

fortællende Fremstilling, i Stedet for egentlige Skriftværker,

eller en Literatur, som Egypterne aldrig synes at have besiddet.

Det kunde forekomme os som man endog i nogle af de nyeste

Arbeider over Konslhistorien ikke altid har skienket den Deel af

Egypternes nationale Konst, der udfolder sig i disse Gravmale-

rier, ligesaa stor Opmærksomhed, som de architektoniske og

plastiske Værker, hvori unegtelig ogsaa den egentlige Charak-

teer i den egyptiske Konst stærkest og tydeligst har præget sig.
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Dette er dog, baade hvad Tegninger og Beskrivelser angaaer,

ikke Tilfældet i de colossale Hovedkilder for den egyptiske

Konsthislorie, af Champollion, Rosellini og Lepsius. Jeg kan

imidlertid, i disse faa Bemærkninger, ikke opholde mig ved hiin

interessante Deel af det ældgamle Folks mærkværdige Konstfrem-

bringelser; da den heller ikke har havt noget saa rigt og fuld-

stændigt Sidestykke hos Assyrerne, og staaer i mindre Beroring

med de hidtil opdagede Mindesmærker af deres Konstfærdighed,

end den religiøse egyptiske Sculplur. Det er bekiendt, at denne i

visse Retninger havde opnaaet en betydelig Grad af Udvikling

og Fuldkommenhed, hvilken, i Særdeleshed hvad den techniske

Udforelse angaaer, stiger til en saadan Hoide, at den kan kal-

des eneste i den hele Konstverden. Betragter man den Fuld-

endelse i Behandlingen, selv af de haardeste Steenarter, og den

mesterlige Noiagtighed i at give endog umaadelig colossale Fi-

gurer deres bestemte og forholdsriglige Form, undertiden med

et i sin Art ædelt Udiryk, der ligesom stræber til det Ideale — f. Ex.

i det herlige, colossale Hoved af Rosengranit, i det brittiske Museums

egyptiske Samling — da kan man ikke andet end med Beundring

betragte, hvor vidt dette Folk, hvis hele Tilværelse var ligesom

en gaadefuld Mystik i den gamle Verdens tidligste Cullurperiocle

og Statsliv, havde bragt det ogsaa i Sculpturen. — En vis Ana-

logie kan vel findes imellem Egypten, saaledes som det maatte

vise sig for Grækerne og Romerne under disse Nationers ud-

viklede Civilisation, og Qhina, saaledes som delle endnu frem-

viser en eiendommelig, ligesom storknet Nationalitet og Cullur

fra den asiatiske Forverden, isoleret fra Alt hvad det gamle

og nyere Asien har overleveret Erindring og Historie; men

Sammenligningen imellem det gamle Egyptens og Chinas Konst

bliver dog meget til Fordeel for Egypterne. Chincserne, der

ikke aliene kunne sæltes ved Siden af de gamle Egypter, men

maaskec endogsaa over dem i technisk Evne og mechanisk Op-

findelse og Duelighed, ligesom de udentvivl i Forslandsudvilding
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overgaae dem — endskiondt denne Evne synes at have fortrin-

lig hersket ogsaa hos Egypterne — staae derimod paa et lavere

Trin end disse i egentlig Konst-Evne og Konstdannehe. Chi-

neserne fattes i deres oprindelig nationale Anlæg den skabende

Genius og den modne Anskuelse af Formernes Hoihed og Reen-

hed, som udfordres til at meddele begge Egenskaber til frie

og ideale Konstfrembringelser. Chinesei ne ere aldrig ' meer

end Naturefterlignere, eller Copiister af forelagte Monstre og

Modeller. Deres Konstarbeider maalle derfor blive groteske

og bizarre, som deres Figur, Klædning, Skik og Smag. Med

Alt hvad man derimod kan sige om Konstideernes ligesom endnu

tilhyllede, ufrie, eller i strenge, foreskrevne Former fængslede

Barndomstilstand i Egypten: saa havde denne Tilstand dog selv

i sin Begrændsning, i sin bundne, convenlionelle Sliil, en Ret-

ning mod det Storartede, og havde saaledes i det mindste det

Colossales Aand, om ikke Skionhedens fulde Aandelighed.

Egypterne have dog i deres plastiske Konst og Maleri over-

hovedet ikke kunnet bringe det videre, end til en Stræben efler

at giengwe legemlige Former , hvilken til en vis Grad har op-

naaet sit Maal; men sielden i nogen plastisk Fremstilling har

kunnet komme videre end til den ubevægelige, faste, eller hvi-

lende Skikkelse — ikke til fuldstændig Udvikling af dens orga-

niske Dele, eller lil Bevægelsens Mangfoldighed og Forandring

i de legemlige Stillinger; mindre endnu til Udtrykket af det indre

Liv, eller til ret at beskele den efterlignede legemlige Form. Vel

kan delte ikke siges uden al Undtagelse; der gives enkelte

egyptiske Billeder, som ikke ganske mangle Udtryk i Ansigtet,

skiondt dettes Præg i Almindelighed er det strenge, hvilende;

den kolde Rolighed; den ubevægelige Hoihed eller Majeslæt, f.

Ex. i Kongernes Physiognomier. Men selv en Tilnærmelse til

Portrait-Liighed findes dog hos disse; og i forestillede Krigs-

optrin og andre Handlinger, særdeles i den slore Mængde og

Mangfoldighed af det daglige Livs Scener, i alle Syslers og
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Haandarbeidcrs Afbildninger, fattes heller ikke Bevægelsens

Momenter i de forskiellige Stillinger af menneskelige Figurer

og Legemsdele. I det Hele og Væsentlige er imidlertid For-

standens Begreb den herskende Evne, der ogsaa fremtræder i

Egypternes plastiske eller afbildende Konst. Det udvortes Le-

gemlige sogte de ved Efterligning at giore beskueligt, hvilke

undertiden, især i visse Dyreformer, lykkedes dem meget vel;

mindre fuldkomment i den menneskelige Skikkelse, fordi denne

har det hoieste Præg af Siælens Liv og Kraft — fordi, med

andre Ord, den menneskelige Skabning har den fuldkommenste

Dannelse til i Konstværket at forbinde aandelig Skionhed og

Idealitet med Naturformernes Efterligning.

Egypternes Konst var overhovedet deels symbolisk reli-

giøs; deels historisk eller monumental. De vilde enten frem-

stille de Gudebilleder og de hellige Dyr, som vare Gien-

stand for en meget polytheistisk religios Dyrkelse; eller de

vilde overlevere Efterverdenen Mindet om deres Kongers

krigerske Bedrifter og Erobringer. Begge Dele gienfinde

vi, skiondt under andre nationale Betingelser, hos Assyrerne.

For Egypterne, som i deres Konstværker ikke havde hævet sig

til nogen bevidst Skionhedsidee, eller til Konstens og Konslne-

rens æslhetiske Frihed, vare Symbolik og Begreb, eller For-

staaeligked, Betingelse og Formaal for deres Konstproductioner,

hvilke i Aarlusinder vedligeholdt sig i uforandrede Cbarakterer

og Former hos et Folk, hvis hele Liv udgiorde en religios Beva-

ring af Tradition og hellig Vedlægt. Plato beretter, at efter giel-

dende Lovbud vare Egypternes Billeder, saaledes som de dan-

nedes i hans Tid, uforandrede, hverken slettere eller bedre, end

man havde giort dem for mecr end tusinde Aar. En græsk

Historieskriver (Diodor fra Sicilien) har forklaret, hvorledes en

saadan Stadighed i Konstens Tradition kunde opnaaes. De

egyptiske Billedhuggere udarbeidedc ikke deres Figurer efter

Oiesyn, eller ved en fri Efterligning af Naturen; men de havde
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foreskrevne Talforhold for Delene i det menneskelige Legeme,

og en bestemt Heelhed, hvortil Delene svarede. Denne engang

foreskrevne, uforanderlige Proportion kunde bevirke, at flere

Konstnere paa forskiellige Steder kunde arbeide paa een colossal

Statue, og dog tilveiebringe en beundringsværdig Eenhed og Har-

monie imellem de saaledes udarbeidede Dele. I Folge heraf

var ogsaa Charakteren i deres monumentale eller historiske Re-

liefs og Malerier (der, som bekiendt, kun vare Omrids og Fla-

der uden Runding, Skygger eller Perspectiv) uforandret den

samme. Hensigten med disse Konstarbeider var den, at Beskue-

ren kunde see og kiende hvad de skulde udtrykke. Naar man

engang vidste, hvorledes en Konge, en Vizir, en Præst, en Eu-

nuch, en Feltherre, en Seiervinding, en Triumph o. s. v. blev af-

bildet: da kunde man læse den vedkommende Herskers Bedrif-

ter paa Obelisken eller i Gravmaleriet; om endog ikke, for de

mere Indviede, Hieroglyphskriften desuden udfyldte Billedernes

symbolisk-historiske Forestilling af Bedrifter og Begivenheder.

Til en egentlig og klar Forestilling om albildende og pla-

stisk Konst, til en reen artistik Idee og en derved fremkaldt

fri og fuldendt Konslvirken, havde Egypterne saaledes ei kunnet

hæve sig. En saadan har heller ikke Assyrerne, eller noget andet

asiatisk Folk i den gamle eller nyere Verden, kunnet naae. Da

hos Egypterne baade den plastiske Konst, og Maleriet, overho-

vedet vare afhængige af Architekturen, eller anvendtes i dennes

Tieneste, som Ornamenter (naturligviis med en vis Undtagelse

for den religiose SctilplurO saa havde heller ikke deres Plastik,

med al dens techniske Konslfærdighed, tilegnet sig en fri Ud-

vikling af de menneskelige Former. Deres menneskelige Figu-

rer, som i Almindelighed enten forestilles siddende eller slaaende,

vise sig, baade i Plastiken og i Maleriet, oftest i en eens-

formig, ubevægelig Holdning; Armene sluttede til Legemet;

Benene, enten skiulte næslen til Fodderne af en tæl slultende

Drapering; eller, dersom Figuren foreslilles gaaende, da er Be-

vægelsen antydet som en streng og stivt skridende Gang. Heelt
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nogne Figurer forekomme kun sielden i den egyptiske Piaslik; de

ndgne Legemsdeles Form er i Basrelief og Maleri mere betegnet i

de ydre Omrids eller Profil-Linier, end anatomisk udviklet i Mu-

skeldannelsen og i en fuldstændig Angivelse af Led og Forbindel-

ser imellem Legemets Dele. Proportionen] imellem disse er

derimod , efter den overhovedet engang antagne Norm for

den menneskelige Skabnings Forhold , iagttaget med en i det

Hele correct Noiagtighed, endog i de mest colossale Sculptur-

arbeider. Hvad Figurernes overnaturlige Storrelse angaaer,

da synes det som Egypterne ogsaa i denne have lagt en

vis Symbolik. I det mindste finder man ofte, i Krigsscener

og i andre Optrin af det offentlige Liv, at Kongernes Figurer

saavidt mueligt paa Malerierne forestilles i overnaturlig Stor-

relse, i Forhold til deres Krigere, Hofmænd og andre om-

givende menneskelige Figurer. Det er i ovrigt ganske na-

turligt, at de egyptiske Konstarbeidere have i Legemsdan-

nelsen holdt sig til den i Landet indfodte og herskende Men-

neskeraces Former og Forhold; man finder derfor ogsaa paa

alle gamle egyptiske Monumenter, at fremmede Folkestammer

Cf. Ex. Negre; maaskee ogsaa Joder) altid saaledes ere beteg-

nede ved charakteristiske Egenheder, at man let kiender dem

fra den indfodte Stamme.

Man kan vel i det Hele sige, at Egypterne baade i Sculptu-

rer og Malerier (hvilke hos dem egentlig blot kunne betragtes som

farvede eller malede Basreliefs; ligesom disse igien ere saa

flade, at de nærme sig til Malerier) havde bragt det videre i

visse Dyrfigurers, end i den menneskelige Skabnings Efterlig-

ning. Dette Iaae maaskee for en Deel i den Hellighed, som

tillagdes adskillige Dyr hos Egypterne, og den religiose Dyr-

kelse, som man ydede dem. Det var derfor blevet en charak-

teristisk Deel af deres Symbolik og mythiske Plastik, at nogle

egyptiske Gudebilleder vare menneskelige Skikkelser med Hove-

det af forskicllige Dyr. Saaledes forestilledes, som man veed,

Guden Ammon med et Væderhoved, Solguden med Hovedet af
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en Hog; Thott med et Ibis-Hoved; Anubis med et Hundehoved,

o. s. v. Den omvendte Idee viste sig kun i den for Egypten

charakteristiske, hyppigen og i den mest storartede Stii!, f. Ex.

i Alleer eller Adgange til Templer og Palladser, anvendte Sphinx-

Figur, som her i Almindelighed bestaaer i en hvilende Lovc-

krop med qvindeligt Hoved og Bryst.

Den sidstnævnte Egenskab i Egypternes Konst og Symbolik

(Blandingen af den menneskelige Skabning med Dyrformer) finde

vi, tilligemed mere andet, overgaaet fra Egypterne til Assyrerne;

men paa en Maade, som er ganske eiendommelig for de sidste.

Den hvilende egyptiske Sphinxlove, med det alvorlige, man

tor vel sige, ædelt dannede Qvinde-Ansigt, er hos Assy-

rerne bleven til et meget charakteristisk, udmærket vel be-

arbeidet mandligt Hoved, men uden al Idealitet, foiet til

Kroppen af en Tyr eller Love, der ikke er heelt udarbeidet,

eller hvilende, som den egyptiske, men staaende eller skri-

dende ; desuden forsynet med et til Skulderen fæstet Vinge-

par, af en saadan Slorrelse, at de udslaaede naac til Jorden

og bedække den største Deel af Dyrels Legeme. Det Hele

faaer derved en eiendommelig grotesk Charakleer, hvori man

ikke gienfinder noget af den egyptiske Figur, undtagen Anbrin-

gelsen af det menneskelige Hoved paa Dyrekroppen. — Paa

lige Maade finde vi ogsaa hos Assyrerne visse Gudebilleder,

der udgiore en beklædt og vinget Menneskefigur med Hovedet af

en Orn eller Grif. Der er i disse assyriske Figurer en egen impo-

nerende Kraft, og en langt stærkere udpræget Charakleer i Ho-

vederne, end hos de egyptiske; derimod have de mindre af tiet

Slags, om vi saa maa sige, Ahnelse af Idealitet, eller af over-

menneskelig Form og Udtryk, som man undertiden finder Spor lil

hos Egypterne; endskiondt den blev standset og fastholdt i sin

ufuldkomne Ungdom ved en traditionel Konstvedtægl og dens ufor-

anderlige Stiil. Den virkelige Menneskeskikkelse, baade i An-

sigtets Form og nationale Udiryk, og i Legemsdannelsen, havde

Assyrerne upaatvivlelig lært at efterligne og fremstille med

,
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umiskiendelig Stræben efter Nalursandhed ; men ikke at forædle

eller idealisere den, hverken hos Guder eller Mennesker.

Vi opdage saaledes ved forste Oiesyn, den ved Naturtro-

skab udprægede Charakteer af en semilisk-asiatisk (chaldæisk)

Race, meget forskiellig fra den egyptisk-afrikanske, og ikke

mindre afvigende fra den indisk-kaukasiske Race. Vi finde en

mindre hoivoxen, mindre smekker, mere forlemmet, undersat,

muskelstærk Legemsdannelse, en Blanding af Styrke og Fylde;

som det synes med nogen Tilboielighed tilFedme. Hovedet viser

Panden for en stor Deel bedækket af et eget Slags rund, noget

kegledannet Hue; stærke Bryn overskygge Oiet, hvis Blik er

skarpt, eller strengt alvorligt, Orene og Næsen stor, med tem-

melig stærk Krumning og noget skarp Form; en rund og fyldig

Kind giver de ikke ofte forekommende uskiæggede Ansigter

nedentil et Slags blodere Yppighed, som dog ikke formindsker

det hele Præg af Manddom og Alvor i Forening med physisk

Kraft og Sandselighed, der hersker i de mest udmærkede og

anseelige assyriske Figurers Physiognomie. Det kraftige Udtryk

i den allerstorste Deel af disse forhoies desuden meget ved den

stærke Skiæg- og Haarvæxt, som for dette Folk synes at have

været pleiet, og i dets Konstværker behandlet med en Ziirlig-

hed, Rigdom og Omhu, der neppe har fundet Sted hos noget

andet. Beklædningen synes overhovedet at antyde et Slags

tykke, stive Stoffer, der hverken slutte sig til Kroppen eller

falde i blode Folder.

Saaledes kan man maaskee sige, at den assyriske Konst,

hvad Drapering angaacr, staaer noget tilbage for den egyptiske.

De anseeligste Figurer i deres Sculpturarbeider synes i det

mindste ved Beklædningen at faae et Slags massiv Tunghed og

Stivhed i Charakteren, som forhoier den, der ogsaa hersker

baade i Stillingerne, og i Behandlingen af de blottede Legems-

dele. Saaledes ere unegtelig baade Arme og Been, hvor de

vises ubedækkede af det nedfaldende Klædemon, kraftigt be-

handlede, og med oiensynligt anatomisk Studium, og derfor
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overhovedet med en betydelig Grad af Natursandhed — særdeles

i Hænder og Anne, hvori Assyrerne ere forud for Egypterne; men

Behandlingen er tillige noget massiv eller plump; BeenogFod-

der have en næsten overdreven Tykhed og Stramhed i Muskel-

dannelse, i Sener og Knogler. At man ved nogle Figurer, der

foreslilles mere forfra, end i Profil, seer Fodderne i Gang fra

Siden, gior en egen Virkning. Jeg maa erindre, at disse Be-

mærkninger i Særdeleshed gielde og maa anvendes paa de mest

betydende Figurer, der forekomme i de store assyriske Basre-

liefs, hvis Proportioner og hvis omhyggelige Udarbeidelse give

dem hoiere Konslværd, end andre, hvor Alt er efter en mindre

Maalestok, hvor i Almindelighed hele Krigsscener og flere Slags

Optrin, (for det meste dog forbundne med Krigen, f. Ex. Plyn-

dringer, Transport over Floder, m. m.) forestilles med en talrig

Mængde Figurer. Her er der meer seet paa Totalvirkningen og

Indtrykket af den hele historiske Handling, som skulde bevares

for Efterverdenen, end paa fuldendt Udarbeidelse af hver en-

kelt Figur. Imidlertid er det især i denne Deel af Assyrernes

Billedhuggerkonst, hvor Liv, Bevægelse og Mangfoldighed i

Konstfremstillingen er lagt for Dagen. Man vil uden Tvivl og-

saa overhovedet komme til det Resultat, at Assyrerne i det,

som horer til Mangfoldighed, Udtryk, Liv og Charakterislik i

menneskelige Figurer, ere komne betydeligt videre i deres Sculp-

tur, end Egypterne. Et Overblik af den hele Charakteer i den

assyriske Konst, og en derved frembragt Tolalvirkning, tor dog

maaskee efterlade den Forestilling, at den egyptiske Nation,

om dens Konst-Udvikling ikke var bleven ligesom forstenet,

eller standset ved et hierarchisk Princips herskende Magt, sna-

rere havde kunnet hæve sig til Idealitet i Plastiken, end Assy-

rerne. Hos disse see vi ustridigt techniske Fremskridt i den ydre

legemlige Formdannelse, og i den anatomiske Natursandhed;

men disse Fremskridt dolge ikke en vis Retning mod det Sand-

selige eller Materielle, i den legemligt-kraftige, muskelstærke og

fyldige Form; uden at vi derimod, enten i Legemsskikkelser, eller
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i Physiognomier, finde noget Præg af den forædlende Idealitet,

eller den besjælende Aandelighed. Herom vil maaskee Menin-

gen være forskiellig; men jeg maa udtrykke den, som har dan-

net sig hos mig, efter det almindelige Indtryk af de assyriske

Konstværkers Afbildninger; hvorimod jeg vel, skiondt for mange

Aar siden, har havt nogen Leilighed til at kiende ægyptiske

Sculpturarbeider ved egen Beskuelse.

Vi maae endnu erindre, at hos Assyrerne intet Fortrin finder

Sted fremfor Egypterne i Udviklingen af deres plastiske Konst,

med Hensyn til en fuldstændig Afbildning af den menneskelige

Skabning; hvori de endogsaa snarere, saavidt Opdagelserne hid-

til naae, staae tilbage for den egyptiske Plastik, i hvor langt

endog denne var fra Konstens Fuldendelse. Egypternes Statuer

ere som oftest ikke fristaaende, eller heelt udarbeidede; det

er allerede nævnt, hvorledes de i Almindelighed fremstillede

menneskelige Figurer, ikke heelt udviklede, eller i nogen Skik-

kelse, men beklædte, siddende, og ligesom i stærkt Relief, med

den væsentligste Deel af Hovedet, Kroppen og Lemmerne fortil

udarbeidede; Ryggen derimod optaget af en Steenblok. Imid-

lertid gives der ogsaa fristaaende, men beklædte egyptiske Sta-

tuer; maaskee dog især fra en sildigere Konslperiode. Hos

Assyrerne fandtes derimod, i det mindste efter de hidtil be-

kiendtgiorte Opdagelser, ingen hele Statuer; Plastiken synes ikke

at have været hos dem bragt videre end til et stærkt fremhæ-

vet og udarbeidet Relief, som dog fuldstændigen viser os den

ejendommelige assyriske Stiil, baade i Ansigtsdannelsen, i de

yderste Legemsdele, Arme, Hænder og Benene, fra Knæet, i

nogne Former; i forskiellig Klædedragt, baade fredelig og kri-

gersk, og i Prydelser. — Hvad de sidste angaaer, da er det

nogensteds bemærket, at visse Smykker, for Ex. simple Spiral-

Armringe af Metal, vise hen til en endnu lidet udviklet Cultur-

tilstand. Vi ere vel ogsaa tilboieligc til at antage, at dette Folk

har overhovedet i Culturen (ligesom i Architektur og i andre

Dele af Konstcn) været betydeligt tilbage for Egypterne. Delle
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synes imidlertid ikke at gielde om Krigens Færdigheder og

Oveise, eller om Rustninger, Vaaben og deres Brug, hvori de

historiske Vægbilleder i Ninives Palladsruiner lægge en for det

gamle Asien ikke ringe Udvikling til Skue. Fremdeles kan be-

mærkes, at Smykker og Ornamenter paa Klædninger og paa

Væggene i de assyriske Kongeborge ingenlunde overalt vise

tarvelig Indskrænkning, skiondt vel overhovedet et Slags Sim-

pelhed i Formen. Det er ogsaa allene, eller særdeles i den

ornamentale Stiil, hvor vi kunne finde Udtryk af en vis Grad af

Elegants og Smag i den assyriske Konst.

Jeg vil endnu blot lilfoie, at der hersker et Slags Analo-

gie eller Forholdsliighed imellem de plastiske Forestillinger af

den menneskelige Skabning og af Dyrlegemer i Assyrernes

Konstværker. Hovedet, og Benenes Muskeldannelse hos Lover,

Tyre, Heste og andre forekommende Dyr ere i de storre Bil-

leder udforte med Natursandhed, med et rigligt Blik, og med

en kraftig og sikker Haand. Derimod ere vel overhovedet de

ovrige Legemsdele hos Dyrene mindre eorrect behandlede og

udforte. Flere Dele af den assyriske Konst, f. Ex. de mærk-

værdige og eiendommelige udskaarne Arbeider i Elfenbeen, de

i den sidste Periode af Opdagelserne fundne Redskaber og Smyk-

ker, in. m. maa her forbigaaes; og hvormeget kunne vi ikke

vente til noiere Oplysning af Fremtidens fortsatte Udgravninger,

eller af allerede skeete, men endnu ikke bekiendte og beskrevne

Opdagelser i Assyriens Jordbund ? — Hvad Forholdet imellem

dette Folks og de gamle Persers Konstværker og Konst-Stiil

angaaer, da er det oiensynligt nok, at der findes et afgiort

Slægtskab imellem begge; men tillige med en bestemt national

Ejendommelighed hos de sidste, og med tydelige Spor til (hvad

der ogsaa synes naturligt efter de historiske Forhold) at Kon-

sten hos Perserne har været sildigere, end hos Assyrerne; og at

den i Architekluren (som allerede tilforn er bemærket) har

hævet sig til hoiere Fuldkommenhed, til en ædlere og mere

storartet Stiil, end den assyriske Bygningsmaade, med sine sol-



187

torrede Tegl og sin blodere Steenart, kunde opnaae. — Vi

kunne tilsidst yttre som Resultat af de foregaaende korte An-

tydninger: at den assyriske Konst, uagtet mangen væsentlig og

betydelig Forskiellighed, uden Tvivl dog inaa antages at have

havt sit Udspring af den egyptiske; mon saaledes, at den vel i

sine Spirer er forplantet fra Egypten, men i Assyrien har ud-

viklet sig i en Stiil, der antog en egen og kiendelig national

Charakteer, og ikke kan kaldes enten umiddelbar Fortsættelse,

eller ligefrem en Efterligning af den egyptiske. Dennes Over-

gang til Assyrien, og Indvirkning paa delte Folks Konstdannelse,

kunne vi dog saameget mindre tvivle om, da enkelte fundne

assyriske Oldsager af meget hoi Alder have en reen egyptisk

Charakteer.

Anmærkning til S. 177. Lin. 21.

Det colossale „Memnons-iloved", der antages at hore til en Billedstøtte af

den store Rameses, (Herodots Sesostvis') er egentlig udhugget af en dobbelt-

farvet Blok af den fine syenitiske Granit; man har benyttet den overste Deel

af blegrod Farve til Hovedet; Farven i det ovrige Fragment, der naaer ned

til Brystet, med endeel af den hoire Arm, falder i det blaagraae. Statuens

mesterlige Udarbeidelse, og Ansigtets udtryksfulde, ædle og milde Charakteer,

dolger i ovrigt ikke de nationale egyptiske Træk.

Selskabet valgte Inspector for de antiquariske Mindesmær-

kers Bevaring, Hr. J. J. A. Worsaae^ til indenlandsk Medlem af

den historiske Klasse , og Professor C G. Brunius i Lund til

udenlandsk Medlem i samme Klasse.

Selskabet modtog:

Fra Professor Chr. Lassen:

Vendidadi capita quinquc priora emend. Chr. Lassen. Bonnæ,

1852.
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Modet den 16de April.

Prof. Jurgensen foreviste et Apparat, hvormed nogle fore-

lobige Forsog over Indflydelsen af Jordens daglige Omdreining

paa Pendulets Bevægelse ere anstillede.

Jbitatsraad Forchhammer gav folgende Fremstilling af sine nye

Iagttagelser med Hensyn til den sjellandske Kridtformation.

Det er mange Aar siden, og allerede i Begyndelsen af mine Un-

dersøgelser over Danmarks Geognosie, at jeg gjorde opmærksom paa

en Retning i Biergdannelsen som jeg betegnede som Hovedstryg-

ningslinien. eller som man nu vilde kaldeden, Hovedhævningslinien

for Danmark, og jeg efterviste den i Bælterne af Skrivekridt ogSalt-

holmskalk i Danmark, saavelsom i den eiendommelige Hævningsli-

nie, hvorved Moens-Klint, og den hele Linie, som forbinder den med

de uregelmæsigen fremskudte Hoider i den nordvestlige Deel af

Jylland, ere hævede. Siden den Tid ere mange nye Stadfæstel-

ser af denne fremherskende Retning i Danmarks hele geogno-

stiske Udvikling blevne opdagede, og man tor antage det for

en vel beviist Kiendsgjerning, at en Mængde parallele Linier

udtrykte saavel i den indre Ordning af Lagenej som i den ydre

Fordeling af Hoiderne, fra Torneaa indtil den danske Stats syd-

ligste Grændse gjengive denne N. V. og S. O. Retning.

De nordlige Kiæder, fra Kullekiæden og den dermed paral-

lele Rommeleklintkiæde med dens Fortsættelse paa Bornholm,

indtil Torneaa, ere Urbjerge, hyppigen med forsteningsfo-

rende Overgangsbjerge i Dalene imellem de enkelte Urbjergs-

kiæder; i Sjelland og Jylland er det Kridtkiæder, og i Sles-

vig træder en Bruunkulformationskiæde frem. Disse og flere

analoge Iagttagelser forte mig dengang paa den Tanke, al de

forskjellige parallele Kiæder i Sjelland udtrykte en fra N. O. til

S. V. fremskridende Udvikling fra ældre til nyere Lag, og den

Omstændighed, at Gronsandet omkring Kjoge, og derfra imod

N.'indtil Nærheden af Kjobenhavn, ligger nordlig for den Skri-
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vekridlmasse, der danner Grundlaget i Stevnsklint, syntes fuld-

komment at stadfæste denne Tanke. Imidlertid have senere Iagt-

tagelser modificeret denne Anskuelse noget, og viist at de nord-

ostlige Parallelkiæder ikke altid ere de ældste.

Der ere 2 Rækker af Iagttagelser som have havt en væsentlig

Indflydelse paa denne Forandring i mine Anskuelser, deels nemlig

de, hvorved vor Gronsand og dermed ogsaa Saltholmskalk ere be-

viste at være yngere end Skrivekridt, deels Opdagelsen af Skrive-

kridt ved Steenlose paa Veien imellem Kjobenhavn og Frede-

rikssund, og da begge disse Iagttagelser vel have været offent-

liggjorte, men staae i den noieste Forbindelse med mine nye

Iagttagelser over den danske Kridtformalion, maa jeg tillade mig

at give her et Overblik over samme.

Byen Steenlose ligger omtrent 4 Mile N. for Kjobenhavn,

og det nærmeste tidligere bekjendte Kridllag findes i Stevns-

klint i en Afstand af 6 Mile, hvorved jeg dog maa bemærke, at

der ere flere Steder bekjendte, hvor Skrivekridt er opdaget i

Dybden ved Boring, og som ligge langt nærmere ved Steen-

lose, saasom Kridtet i Borehullet ved Harrestrup i en Afstand

af l*/a Miil. Den nærmeste Linie imellem Steenlose og Stevns-

klintskiædens nordvestlige Fortsættelse træffer paa Alindelille i

en Afstand af 5Vj Mile. Da jeg for omtrent 8 Aar siden op-

dagede dette interessante Findested for Skrivekridtet var det et

lille i en Sandgrav fremragende Partie af neppe en Quadratfods

Overflade, nu derimod efter at jeg har gjort opmærksom paa

det, og den Vigtighed det kan have i den Egn, hvor det fore-

kommer, er det bleven til en temmelig stor Kridtgrav, som En-

hver med Lethed kan iagttage, da den ligger lige ved Lande-

vejen. Kridtet er her fiint, hvidt, skrivende; afdeelt i Lag af

2—3 Fods Mægtighed. Flinten sort, i oprindeligen nyreformige

Stykker, som ere samlede i Lag, der have en svag Heldning

imod O. *) Imellem dette Steenlose Skriyekridt-Partie og Stevns-

*) Jeg iagttog en Heldning af 8° imod Ost, men da de Flintlag der have

tjent til denne Bestemmelse ikkun kunde iagttages i en kunstig udskaarcn
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klint-Bæltet, ligger nu det sjellandske nyere Kridt deels trug-

formigen leiret i Fordybningerne, deels selv overgribende over

Kanden, saasom i Slevnsklint, hvor Skrivekridtet overalt mere

eller mindre er dækket af yngere Kridt. Det er nu her at

Gronsandet forekommer udviklet under meget forskjellige For-

mer, hvorpaa ikkun for en meget ringe Deel Udtrykket Gron-

sand, som gront Sand passer, og paa intet Sted forekommer det

med den udmærkede Characteer hvorunder vi kjende det paa

Bornholm, hvor en simpel Slemning er tilstrækkelig til al adskille

det gronfarvende Mineral fra det rene Quartssand. Ved Aas-

hoi beslaacr Gronsandet vel deels af gronnc Quartskorn, men

for en stor Deel af Brudstykker af sort Flint og Rullestene af

Granit og Overgangssandslcen. I Skovhuusvænge ved Lellinge

er det især mergelagtige Steenarier, som findes, og Sand og

Gruus er meget tilbagetrængt. Det er deels dækket af Saltholms-

kalk, deels vexler det med denne Steenart og, saavel ved Borin-

gen i Brondbyoster som Kjobenhavns Valtlby har det tydeligen

viist sig, at Skrivekridt danner Underlaget for disse Dannelser,

ligesom det i Stcvnsklint danner Underlaget for de med Gron-

sand og Saltholmskalk samlidigen dannede Lag af Fiske-Leer,

Faxokalk og Liimsteen.

Jeg har ved tidligere Arbeider viist, at der med Gronsand-

bæltet falder et Kildehælte sammen, som gaaer fra Stranden ved

Kjogebugt i N. V. Retning indtil Odsherred, og Boringerne ved

Solhoihusene, Thostrup-Yaldby og Brondbyoster, have givet

rige Kildevæld fra delte Gronsand. Dette Vands eicndommeligc

chemiske Beskaffenhed, navnligen dets betydelige Mængde afKisel-

jord, og dets ringe Quantitet Svovlsyre, hvorved det ligner Vandet

saavel fra Aashoikilden, som fra Maglekilde og Helligkorskilde

ved Roeskilde fore lil det Resultat, at de i delte Kildebæltc lig-

gende Kilder, der vise slor Vandrigdom og Stadighed i denne

lodret Kridtvæg, saa beviser denne Iagttagelse ikkun, at Faldet er i

(istlig Retning og ikke mindre end 6°, hvorimod det nuiligen kan være

slorre.
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deres Vandmængde, have deres Oprindelse fra et af de forskjel-

lige, til det yngere Kridt horende, sandede eller grusede Lag.

Den aldeles nodvendige Omdannelse af Systemet for Kjøben-

havns Vandforsyning har givet Anledning til en Mængde Sporgs-

maal, hvoraf de vigtigste vedkomme for en stor Deel Muligheden

af at skaffe en storre Mængde Vand tilstede, end der nu bruges i

Kjobenhavn, og delte af en renere Beskaffenhed, end man nu kan

byde Staden det. Jeg har for nogle Aar siden ved et moisomme-

ligl og omfattende Arbeide godtgjordt, at Mængden af de organiske

Stoffer som findes i vort Vand ikke er i alle Aarstider lige stor,

heller ikke er ecns i alle Reservoirer, og heraf vilde altsaa

ligefrem folge, hvilke Reservoirer man helst maalte beholde, og

i hvilke Aarstider man fortriinsviis maatte samle Vandet til Op-

bevaring. Langt vigtigere vilde det imidlertid være, hvis man

kunde vinde en Deel, eller det Hele, af det til Kjobenhavns For-

syning nodvendige Vand fra Kilder, dersom man ikkun kunde

sikkre sig imod den store Kalkmængde, som ofte findes i Van-

det der kommer fra dybere Jordlag. Opmærksomheden maatle

da forst være henvendt paa Gronsandskilder, der i Almin-

delighed udmærke sig ved en tilstrækkelig stor Yandrigdom, for

at de kunne komme i Betragtning ved en stor Stads Forsyning

Rullesteenssandkilder ere her forholdsviis ikkun lidet lovende,

da de meget sjeldent ere rige ; saaledes giver Kirsten Piils Kilde

i Dyrehaugen, der er foreslaaet til at forsyne Kjobenhavn med

Vand, omtrent 300 Tonder dagligen, hvilket er mindre end Va Proe.

af den Vandmængde, som ansees for nodvendig til Stadens Forbrug.

Man kunde da tænke paa at benylte de Gronsandskilder der ligge

omkring lille Veileaae, men uden at jeg vil paaslaae, at disse her-

til ere ubrugbare, maatte dog deres lave Beliggenhed, der for-

anlediger at en Ledning lil Staden baade er vanskelig og kostbar,

gjore det onskeligt at finde lignende Kilder under gunstigere For-

hold. Jeg har i denne Anledning i min Afhandling over de orga-

niske Stoller i Kjobenhavns Drikkevand gjort opmærksom paa, at

det sjællandske Kildebælle's Strygningslinie gaaer igjennem den
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vestlige Deel af Damhuussoens Opland i Nærheden af Ledoie,

og idet Kjobenhavns Vandkommission er gaaet ud fra denne

Anskuelse er der bleven anstilt en Række Boringsforsog i Nærhe-

den af Harrestrup, og imellem denne Bye og Ledoie. Længere

imod Vest turde man ikke gaae, da Ledoie allerede ligger uden

for Damhuussoens Opland, og afleder sit Vand igjennem store

Veileaae til Kalleboestrand; hvorfor Kilder, som man muligen

kunde have opdaget der, ikkun med storre Omkostninger og

Vanskeligheder kunde ledes til Staden.

Egnen er her svagt bolgende, og de tildeels brede Dale

for en stor Deel fyldte med Torv, som dog paa mange Steder ikke

er meget dyb. Jordbunden er svært blaat og guult Leer, med

enkelte Rullestene iblandt hvilke Saltholms Kalk findes, men er

sjelden. Den hele Egn er fattig paa Kilder, og de eneste jeg

kjender forekomme ved den nordlige Grændse af Damhuussoens

Opland henimod Ballerup. De ere svagtflydende, og komme fra et

tyndt Sandlag i Rullesteensleret. Ved forsle Oiekast syntes allsaa

denne Egn ikke at være meget lovende, men en nærmere Be-

tragtning maatte fore til dot Resultat, at Mangeln paa Kilder

under de stedfindende locale Forhold ikke udelukkede Tilstede-

værelsen af dybere liggende vandforende Lag. Netop det mæg-

tige meget seige Leerlag maatle gjore det umuligt for Vandet,

som maaskee fyldte et Gruuslag under samme, at trænge op

til Overfladen.

Boringerne bleve allsaa begyndte paa et Sted imellem Har-

reslrup og Ledoie ganske i Nærheden af Vandskjellct imellem

Damhuussoens og Veileaaens Opland. Dette Borehul er beteg-

net med Nr. 1 og viste folgende Forhold. Overfladen ligger

52,89 Fod over Havels Middelstand ved Kjobenhavn.

I Borehullet fandtes fra Overfladen:

a) rodt Leer 9 Fod

b) Sand, lidt vandforende 1,8

—

c) blaat Leer med Rullestene af Kridt . . . .12 —
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d) Sand, som blev bestandig grovere og gro-

vere, indtil man omsider naaede meget grovt

Gruus, især bestaaende af Saltholms Kalk

og dens Flint 27,59 —

e) Skrivekridt fandtes ved 50,39 Fod.

eller IVa Fod over dagligt Vand i Sundet.

Naar Kildens Aflob forhindredes, steg Vandet indtil 57*2 Fod

over dagligt Vaud eller 4,81 Fod over Jordbunden.

Da Boret havde naaet til d) og stod i Begyndelsen af Sand-

laget, var den daglige Vandmængde 50 Tonder, og dets Sam-

mensætning: .^ . ^^ Dele

kulsuur Kalk . . . 3,330 Gran .... 21,029 —
kulsuur Magnesia 0,390 — .... 2,474

Kiseljord 0,284 —
. . . . 1,849 —

phosphorsuur Kalk

og Jernilte . . . 0,081 —
. . . . 0,521 —

svovelsuur Kalk . 0,120 — .... 0,760 —
svovelsuurt Kali . 0,081 —

. . . . 0,521 --

— — Natron 0,265 — . . . . 1,725 —
Chlor-Natrium . . 0,616 — .... 4,010 —

5,167 Gran 32,909 Dele.

Et halvt Pund af dette Vand affarvede 4,5 Draaber af den

samme Oplosning af manganoversuurt Kali, som jeg har be-

nyttet ved mine tidligere Undersogelser, og som svare til 0,04005

Gran Mangan-Dobbelilte. En stor Deel af denne Affarvning

hidrorte fra det i Vandet tilstedeværende Jernforilte.

Efterat man havde naaet det grovere Gruus i Nærheden af

Kridtet, og dermed sluttet Boringen, gav Borehullet den 1. Dec.

1851 10,000 Tonder Vand i Dognet, og de Maalninger som ere

foretagne siden den Tid have givet det nedenfor anforte Resultat.

Imidlertid blev Nr. 3 aabnet og den 30. Decbr. maalt at

give 19,000 Tonder Vand.
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Den 30. Decbr. gav Nr. 1 circa 9,000 Tonder.

— 3. Januar 1852 gav Nr. 1 8,100 —
— 30. dito 9,200 —
— 14. Febr 9,500 —
— 4. April 9,500 —
Imidlertid var Nr. 4 aabnet som gav den 6. April 10,400

Tonder Vand.

Den 21. Apr. gav Nr. 1. 7,800 Tonder.

— 24. Mai ... . 7,000 —
— 4. Juni .... 6,300 —
— 7. dito .... 6,600 —

Den chemiske Analyse af Vandet efter at man havde er-

holdt den rigelige Mængde gav folgende Resultal

:

i 2 S i 100000 Dele

Kulsuur Kalk 3,468 Gran 22,578 —
— Magnesia . . 0,859 — 5,592 —

Kiselsyre 0,329 — 2,142 -
Jernilte og phosphors.

Kalk 0,261 — 1,699 —
svovelsuur Kalk .
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forstc 8 eller 14 Dage efter al de ere aabncde ikke afsætte

Jernilte, naar de komme i Luften, og neppe have Jernsmag;

medens man efter 8 Dages Forlob iagttager at Jernmængden

tager til, og- snart opnaaer sit Maximum. Delte Jern afsætter

sig meget hurtigt, naar Vandet kommer til Overfladen og bliver

udsat for Luften, og 600 Alen fra Kilden har Vandet aldeles

tabt sin Jernsmag, medens alle faste Dele i den aabne Grofl,

Stene, Planter, selv Sneglehuse ere beklædte med Jernilte-Hydral.

Endskjondt denne Jernmængde er tilsyneladende meget ubetyde-

lig, saa smager man dette Metal dog meget let i Vandet, og den

Mængde Jernilte, der indeholdes i 40,000 Tonder = 180,000 Ku-

bikfod Vand som de borede Harrestrups Kilder leverede, udgjor

dagligen 168 S eller 61,320 Ti aarligen, som er tilstrækkeligt

for i Lobet af nogle Aarhundreder at danne et Jernlag, der

kunde friste til Anlæggelsen af et Jernværk.

Det ovenfor anforle Phænomen, al Vandet umiddelbart efter

at Kilden er aabnel ikke indeholder meget Jern, medens det senere

medforer en forholdsviis ikke ubetydelig Quantitet, giver os

sandsynligviis en interessant Oplysning om Forholdene ved dette

mæglige og vandrige Gruuslag. Man maa nemlig opkaste det

Sporgsmaal, hvor den store Mængde Vand, som vi nu tappe af

Laget, tidligere har fundet sit Udlob, da vi i den hele Dal, der

horer til Damhuussoens Opland, ikke mærke meget til Kilder.

Mig forekommer det rimeligt, at dette Gronsandsgruuslag, som

formodentlig strækker sig over en stor Deel af Mellemsjelland,

her paa delte Sted er lukket, sandsynligviis ved et Leerlag der

afskjærer det underjordiske Vandlob. Vandet i den Deel af

Gruuslaget, som stod nærmest i Forbindelse med Borehullerne,

blev allsaa stilleslaaende, og da Vandet ikke blev fornyet kunde

den ringe Mængde Jern, som det indeholdt let udskilles ved

den atmosphæriskc Luft, som ikke aldeles udelukkes ved Leer-

laget.

Det næste Borebul blev begyndt ved Harrestrup- Aaen tæt
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ved Veien fra Harrestrup til Skovlunde, det kaldes Nr. 2 og

dets Forhold ere folgende:

Jordoverfladen ligger 51,39 Fod over daglig Vande

a) Sandet Blaaleer 20,5 Fod

b) Sand, tildeels meget flint, Gruus, Smaastene, især

Kalk 21,1 Fod

Denne Boring, som har været forbunden med mange

Vanskeligheder formedelt det stadigen tilflydende Sand, hvoraf

store Bunker optagne ved Boret findes omkring Kilden, er endnu

ikke fort ned til Kridtet; den giver omtrent 1200 Tonder Vand

dagligen, og dens Vandreisning over daglig Vande har man

endnu ikke kunnet bestemme med Noiaglighed.

Det 3die Borehul Nr. 3 kaldet staaer tæt ved Byen Harre-

strup. Jordbundens Overflade er 45,07 Fod over daglig Vande,

Lagene vare folgende:

a) Muldjord 1,5 Fod

b) rodt Leer 7,33 —
c) blaat Leer . . . 21,67 —
d) fast Sallholmskalk 0,25 — omtrent

31,75 Fod

e) det vandforende Gruus, som ikke er gjennemboret.

Denne Boring, hvorved i nogle faae Dage en overordentlig

Riigdom af Vand erholdtes, er ikke fort ned til Skrivekridtet,

da Vandtilslromningen var saa stærk, at den medfolgende Masse

af Gruus og Stene ofte udsatte Boret for Fare. Vandreisnin-

gen var 60,06 Fod over daglig Vande og 14,99 Fod over Jor-

dens Overflade. Vand-Mængden var omtrent 19,000 Tonder om

Dagen, og var langt storre end den, som Maglekildcn i Roes-

kilde afgiver.

Nr. 4 af Kilderne er boret imellem Skovlunde og Ballerup.

Jordoverfladen er 61,54 Fod over daglig Vande. Ved Boringen

viste sig folgende Forhold:
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a) Muldjord 1,5 Fod

b) Blaaleer 2,25 —
c) Gruus 4 — forte lidt Vand

d) Blaaleer 9,6 —
e) Sand, Gruus og Stene ... 21 —

som gav rigeligen Vand
38,35 Fod.

Ogsaa her standsede man med Boringen idet Vandet forte

meget store Stene med sig, iblandt andre engang en rullet Gra-

nit, som veiede 1 S 25 Lod. Kilden gav omtrent 10,000 Ton-

der Vand og havde en Reisning over daglig Vande af 68,18 Fod,

og over Jordoverfladen af 6,64 Fod.

Det 5te Borehul er begyndt paa Riisby Mark i en Hoide

af 63 Fod over daglig Vande. Lagene vare folgende:

a) Muldjord 2 Fod

2,4 -
25,91 —
0,97 —
0,58 —
2.67 —
0,62

b) guult Leer . .

c) sandet Blaaleer .

d) fast Sallholmskalk

e) los Saltholmskalk

f) graa seig Flint .

g) flintrig Kalk . .

h) Kalkgruus, lidt vanforende 4,58 —
som endnu ikke er gjennemboret. Boringen giver intet

Vand, som stiger op til Overfladen, og Tillobet i Borehullet

elv, hvor Vandet holder sig i en Hoide under Jordskorpen af

7 Fod 'As Tomme, synes at være hoist ubetydeligt.

I Borehullet Nr. 6 som ligger ved Harrestrup Aae ved

Veicn imellem Eiby og Skovlunde omtrent 37 Fod over daglig

Vande ved Kjobenhavn, ere Forholdene folgende:

a) Blaaleer 29,33 Fod

b) Gruus, hvoraf man hidtil har gjennemboret 2,67 —
Det giver omtrent 900 TOndcr Vand dagligen med en omtrentlig

Vandreisning af 11 Fod over Jordfladen.
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I geognoslisk Hensende have disse Boringer lært, at der i

Egnen imellem Ballerup og RiisLy i Dybden Ondes Skrivekridt,

at delle Skrivekridt er dækket med et mægtigt Lag af Sand,

Gruus og Stene, som er meget vandrigt, og undertiden igjen er

dækket af uforstyrret Sallholmskalk, men, at der paa de fleste

Sleder findes rullestecnforende Blaaleer umiddelbart paa Gru-

set, idet sandsynligviis Saltholmskalken er forstyrret.

Det Sporgsmaal om Kilder, der ere borede saa nær ved

hinanden (Afstanden imellem de hinanden nærmest liggende Bo-

rehuller er mellem 2 og 3000 Alen) formindske hinandens Vand-

mængde, er endnu ikke fuldslændigen besvaret. Den samlede

Vandmængde har aftaget noget i den senere Tid, og naaer nu

ikke 35,000 Tonder dagligen, men om delte er en Oscillation,

der senere vil rette sig, eller om det hidrorer derfra, at Laget

ikke kan tilfore saa meget Vand, som Borehullerne kunne aflede,

kan forst en længere Tids Iagttagelse besvare.

En ny Iagttagelse med Hensyn til det sjellandskc Skrive-

kridts Forekomst maa jeg endnu anf5re her. Dette nye Finde-

sled er en Mergelgrav ved en lille Gaard, som heder Marielyst,

imellem Herlov og Trcllerup, omtrent en Miil vest for Boeskildc

og ikke langt fra Lindenborg Kroe. Graven var fuld af sorle

Flintknolder, der ikke havde været rullede, og i Bunden saae

man Kridtet, men de ovrige Forhold kunde ikke nærmere un-

dersoges.

Selskabet modtog:

Fra det Kaiserl. V. Ahademie i St. Petersborg

:

Mcmoircs de l'ac. Imperiale des se. de St. Pétersbourg.

VI. Serie. Sciences malhem.. pli. & naturelles. Tome VIL, 3,4,5

&• 6 Iivr. T. VIII. 4 livr. St. Pélersb.
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Mémoires présentés å l'ac. Impér. des se. de St. Petersb.

par divers savanis. Tome VI, 4 livr. St. Petersb. 1849.

Fra det Hollandske Ministerium:

Flora Batava. 166, 167 & 168 Aflev. Amsterdam.

Fra det Ugl, V. S. i GoUingen:

Die Tyrannis. Preisschrifl von H. G. Plass, Director des

Dom-Gymnasiums zu Werden 1 & 2 Th. Bremen, 1852.

Nachrichten von der Georg-Augusts Universilåt. Vom J.

1851, Nr. 1—19. GoUingen.

Erste Såcularfeier des Konigl. G. d. W. zu GoUingen am

29. Novbr. 1851. GoUingen, 1852.

Fra det Kgl. Bayerske Videnskabs Akademie:

Abhandlungen der histor. Cl. der K. B. A. d. W. 6. Bd.

2. Ablhl. Munchen, 1851.

Abhandlungen der mathem. -phys. Cl. d. K. B. A. d. W.

6. Bd. 1. Abth. Munchen, 1851.

Gelehrle Anzeigen. Bd. 32 & 33.

Bulletin der K. B. A. d. W. des Jahres 1851, Nr. 1— 43.

Schilderung der Naturverhåltnisse in SQd-Abyssinien. Fest-

rede von Dr. Rothe.

Wittmann: Die Germanen und die Romer in ihrcm Wech-

selverhallnisse vor dom Falle dvs Westreichcs. Festrede von

Dr. Wittmann. Munchen, 1851.
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Modet den 30 tc April.

rrofessor E. A. Scharliiig foreviste forskjellige Forbindelser

tilvirkede af Fuselolie og Viinaand, som i den senere Tid finde

Anvendelse til Parfumer ; ligeledes foreviste lian Olien af Gaullhe-

ria procumbens (kanadisk Thee), og fremsatte Hovedtrækkene

af Williamsons nye Ælbertheoric , der for en Deel stoller sig

til Forsog udforte med Forbindelser af Træspiritus, erholdt ved

Decompositionen af Gaullheria-Olie.

Elatsraad Forchhammer foreviisle nogle Mineralier, Forste-

ninger og Bjergarter, som Hr. Prof. Levy havde medbragt fra

Staten Ny-Granada i Sydamerika, og givet til Universitetes mi-

neralogiske Museum.

Iblandt disse ere de vigtigste og interessanteste:

1) Smaragden fra Muzominen i Ny-Granada. Smaragderne have

en meget smuk smaragdgron Farve, ere krystalliserede i

6siddede Prismer med alle de Flader, som Dufrésnoy an-

giver, nemlig M. P. a", eller en sexsidet Pyramide i om-

vendt Stilling imod M; b 1

, Ir, eller to lignende Pyrami-

der i samme Stilling som M; h 1
, eller en ret Afstumpning

af Prismels Sidekanter, og h-, eller et tolvsidet Prisma

med afvexlende lige Vinkler, desuden er et dobbelt Scalc-

nocder svarende til h- antydet, der fremtræder som en

Afstumpning af Kanterne imellem a
2 og M. Imidlertid er

det her ikke de mineralogiske Egenskaber, som interessere,

men de geognostiske. Nogle af Exemplarerne sidde nem-

lig i deres Matrix, paa den Steenmasse, hvori de fore-

komme i Naturen, en sort kulholdig Kalksteen, der,

ifolgc Professor Levys Undersogelser, i Dybden indeholder

Forsteninger af Ammoniter. Smaragdkryslallerne fore-
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komme i smaae Kalkspathgange og Aarcr, med Svovlkiis,

der er smukt krystalliseret, og Parisit, som er et kulsuurt

Salt af Cerium-Lanlhan- og Didymiltc. Den sorte KalksUen

fra Muzo er i sine mineralogiske og geognosliske Egen-

skaber af samme Beskaffenhed, som den fra Velez, der

er meget riig paa Forsteninger, hvilke betegne den som

henhorende til den ældste Afdeling af Kridtformalionen, eller

Neocomien. De (ivrige bekjendte Varieteter af Smaragd-

slægten, den almindelige Beryll findes ikkun i plutoniskc

Gange, medens Smaragden fra Saltzburg forekomme i Glim-

merskifcren , en mctamorphisk Bjergart. Desniere paafal-

dende inaa det være, at vi her finde den egentlige Repræ-

sentant for Slægten, Smaragden, paa en Gang, der ikke

synes at vise det ringeste Tegn til en Ildvirkning. Thi

Kalkstenen synes ikke at have lidt nogen somhelst Forandring

ved Varme. Dens Brud er tæt og eensformig, dens Farve

sort, og der findes ingen Spor til de Udskillelser, som pleie

at give sig tilkjende, naar Kalkstenen er paa Overgangen

til den kornede Marmor.

Det bekjendte Stykke med Smaragder i deres Matrix, som

findes paa vort Kgl. Museum, er temmelig forskjelligt fra

delte. Vel forekommer her ogsaa Qvarts, Svovlkiis og

Kalkspath, men Parisiten mangler, og medens Gangene og

Aareme i de Stykker fra Muzo, som vi skylde Prof.

Levy, i det Væsentlige ere Kalkspathgange, med meget lidt

Qvarts, er Hovedmassen paa Stykket i det Kgl. Museum

Qvarts, og Kalkspathcn er her meget stærkt tilbagetrængt.

Del har endvidere smaa Svovlkiiskrystaller, og hist og

her er Stenen guulaglig, som om der var Jernspath ind-

blandet. Af den sorte Kalksteen, der danner Hovedmassen

ved Muzostenen, seer man her intet Spor. Endskjondt de

to store Smaragdkryslaller, der findes i dette Stykke paa

det kgl. Museum, ganske tydeligen ere befæstede konstigen

ved en harpi.vaglig Masse, findes dog en Mængde mindre
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Krystaller saa tydelig indvoxne i Steenmassen selv, at

der ikke kan levnes den ringeste Tvivl om, at Stykket

horer til den Masse, hvori Smaragden oprindeligen fore-

kommer.

Under disse Omstændigheder vilde en Analyse af Sma-

ragden fra Muzo være af stor Interesse, og jeg agter at

foretage en saadan, saasnart Tiden vil tillade det, da Ur.

Professor Levy har udrustet mig med tilstrækkeligt Mate-

riale til denne Undersogelse.

2) Parisiten forekommer med Smaragden paa den samme Gang,

og den har de Egenskaber, som allerede Prof. Bunsen

har angivet; ogsaa af denne har Prof. Levy meddeelt et

tilstrækkeligt Materiale til chemiske Undersogelser.

Over et Andragende fra Herr Dr. Rink afgav den dertil

udnævnte Comilee fiilgende Betænkning:

Selskabet har paalagt Undertegnede at afgive Betænkning

over en af Dr. Rink indsendt Afhandling „en Udsigt over Nord-

Gronlands Geognosie m. m." i hvilken Anledning vi herved have

den Ære at meddele foldende:

Denne Afhandling slutter sig umiddelbart til samme For-

fatters Arbeide over Nord-Gronlands geographiske Beskaffenhed,

som Selskabet i Begyndelsen af delte Aar har belonnct med

sin Solvmedaille og Optagelse i sine Skrifter, og den giver et

Vidnesbyrd om, med hvilken Flid Forfatteren har undersogt de

af ham bereiste Egne. Vel vidste vi iforveien, at de skifrige,

saakaldle Ur-Bjerge spille en stor Rolle i Nordgrønland, at

Trappen med Sandsteen og Kul udbreder sig der over store

Strækninger, og i de Kjobenhavnske Samlinger fandtes Mincra-

lier fra begge Formationer: men vi skylde Dr. Rink det forsle,

paa virkelige sammenhængende Iagttagelser grundede, Forsog

paa, at afsætte disse Dannelsers Begrændsning paa et geogno-
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stiskt Kort. Han har gjort os bekjeiult med den mærkværdige

Rigdom paa magnesiaholdende Mineralier (Hornblænde, Diallage,

Anlhophyllit, Dichroit, Magnesia-Granat, Dolomit o s. v.) som

characlerisere disse arcliske Urbjerge, og fortsatte Undersogcl-

ser ville sandsynligviis godtgjore, at flere af de medbragte

Mineralier ere nye. Vi skylde endvidere Dr. Rink den meget

interessante Iagttagelse, at el heelt Kullag ved Trappens Ind-

virkning i Grenland er forvandlet til Blyant, ligesom vi ved

hans Undersogelser faae et klarere Begreb, saavel om de ejen-

dommelige Forhold hvorunder Trappen er frembrudt, som om

de smukke og characlcrisliske Udviklinger af Zcolilher, som

forekomme deri.

Comiteen anseer derfor Afhandlingen for værdig til at op-

lages i Selskabets Skrifter.

Den 30. April 1852.

G. Forchhammer. Pingel. Japetus Sleenslrup.

AlTatlcr.

Selskabet modtog:

Fra det Keiser] . V. Akad. i Wien:

Silzungsberichle der phil.-hislor. CI. d. K. A. d. W. J. 1851.

VII. Bd 3, 4, 5 H.

Silzungsberichle der mathem.-nalurw. Cl. d. K. A. il. W.

J. 1851, VII. Bd., 3, 4 u. 5 H.

Denkschriflen der malhcin.-nalurw. Cl. d. K. A. d. W. 3. Bd.

1. Lieferung.

Archiv lur Kunde oosterr. Geschichtsquellen, Jahrg. 1851.

VII. Bd., H. 1 & 2.

Nolilzenblalt 1851, Nr. 19-24, 1852, Nr. 1 & 2.

Fra Doclor Lamont:

Beschreibung der an der Munchener Sternwarle zu den

Beobachlungen verwcndclen ncucn Inslrumenlc & Apparate.

Von Dr. Lamont. Munchen, 1851.
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Fra det Kngl. Observatorium i Miinchen:

Beobachtungen des meleorol. Observatoriums auf dem Ho-

henpeissenberg von 1792—1850. 1. Supplementbd. zu den An-

nalen der Rliinchener Slernwarte.

Fra Herr Boussingault

:

Economie rurale deuxiéme edition. II. volumes. Paris, 1851.

Fra Generalmajor v. Steinmann paa Generalstabens Vegne:

Bladene Storeliedinge og Rodbye

hvert i Blade saavel uden Hoidebetegnelse, som med den Leh-

mannske Belegnelsesmaade og med horizontale Kurver.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1852.

Elalsraad, Professor £7. Forchhammer,
Selskabets Secretair.

ifr. S og 6.

Modet den 14de Mai.

i rofessor Westergaard forelagde forste Hefte af sin Udgave

af Zendavesta, or the religious books of the Zoroastrians, ediled

and inlerpreted, og knyttede dertil nogle korte Bemærkninger

om Zendaveslas Alder og Hjemstavn, der noiere ville blive

udviklede i den tredie Deel af hans Zendavesta.

Hverken i Henseende til Zendavestas Alder eller til dels

Hjemstavn have vi nogen historisk Angivelse; men en gammel

Tradition henforer Zoroastcr til Baklrien, og Rigtighed eller Sand-

synligheden heraf bestyrkes i hoi Grad ved de, skjondt rigtignok

kun faa, historiske og geographiske Optegnelser, som findes i

Zendavesta. Den vigtigste af disse er en Fortegnelse (Vendidåd,
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Cap. I) over 16 Steder, som Ormazd (Ahura-mazdå) skabte,

hvilken tillige giver en Udsigt over Datidens geographiske

Kundskab. Denne Fortegnelse indeholder for en stor Deel vel

bekjendte Navne, hvoraf det fremgaaer, at den begynder i Ost,

og gaaer derpaa i flere Buer fra Nord mod Syd; hvorved

man tillige kan danne sig en Forestilling om hvor omtrent de

ubekjendte Lande maa soges efter Forfatterens Anskuelse. Det

forste Land, som Ormazd skabte, erAiryana vaejah, det Ariske

Kildeland til den gode Flod Dåitya. Navnet airyana er afledt

af airya, en almindelig Benævnelse i Zendavesta for de Folk,

som dyrkede Ormazd, i Modsætning til Tuirya eller Turaner.

Navnet airya gjenfindes desuden andre Steder i Iran som en

almindelig Folkebenævnelse; saaledes f. Ex. hed Mederne op-

rindeligt Arier (Herodot Vil, 62), i Indskriften ved Behistun

kalder Darius sig en Arier, af Arisk Herkomst, og Sassaniderne

benævne sig malka Airån va Anirån eller malka Ariån va

Anariån, Konge over Arier og Ikke- Arier; og herfra stammer

det nyere Iran, en geographisk Benævnelse paa Landene mellem

Forasien og Indien. Navnet Airyana gjenfindes desuden i det

gamle Ariana, der navnlig hos Slrabo, var en almindelig Be-

nævnelse for Lundene sonden for Hindukush, hvortil dog ogsaa

undertiden henfortes en Deel af Medien og Persien, saavelsom

Baklrien ogSogdiane; thi disse Folk talte omtrent samme Sprog

(Slrabo XV). Men Navnet Airya eller Arya findes ogsaa uden-

for Iran, f. Ex. blandt Osseterne i Kaukasus' Bjergdale og

navnlig i Indien, hvor det er en ligesaa gammel og ha'derlig

Folkebenævnelse, (jfr. Aryåvarta hos Manu, Landet mellom

Himalaya og Vindhya-Bjergene, mellem det ostlige og vestlige

Hav.) Airyana vaejah omtales ofte i Zendavesta: her modte

Ormazd med de hellige Aander, og Yima med de bedste Men-

nesker (Vendidåd 11); her dyrkede Ormazd det hellige Vand

(ardvi sura'J forat vinde Zoroaster til at hylde, forkynde og

efterleve hans Tro (Yasht V, 17), og her dyrkede han den

gode Aand, der raadcr for Livets Nydelser, forat faae Magt til
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at odelægge den onde Aands (Ahrimans) Skabninger (Yasht

XV, 2). I Airyana vaejali forkyndte Zoroasler forst det hellige

Ord, og her dyrkede han forskjellige mythiske Væsner, forat

vinde Vishtåspa og Hutaosa for den af ham forkyndte Tro

(Yasht V, 104, IX. 25, XVII, 45). Delte af Ormazd forst skabte

Land er saaledes tildeels et mylhisk Gudeland, thi ogsaa Yima

er et mylhisk Væsen; men ligesom andetsteds Gudernes Boliger

knyttedes til virkelige jordiske Egne, saaledes synes det samme

at være Tilfældet her, og da Airyana vaejah mod Vest omgives

af Sogdiane og Baktrien, ledes vi hen til det frugtbare nuvæ-

rende Badakhshån, som mod Syd og Ost begrændses af de

hoie og utilgængelige Bjergkjeder, Hindukush og Belurtagh, og

som ender op i den hoie Bjergslelle Pamir, hvor Floden Oxus

har sin Kilde; og denne Flod gjenfindes rimeligviis i Zend-

avestas Dåitya, hvis Vande omtales paa flere Steder. Med

Badakhshans naturlige Beskaffenhed, med den lange, strenge

Vinter paa Bjergene, synes ogsaa at stemme den Beskrivelse,

som i Vendidåd gives af Airyana vaejah; thi der skabte den

onde Aand Ahriman ,,azhi raodhita og Vinteren, der var ti

Yintermaaneder og to Sommermaaneder". Azhi oversætter Tra-

ditionen almindelig ved Slange; men da Ordet raodhita paa det

eneste Sled, hvor det desuden forekommer (Yasht XIX, 2) er

et Navn paa et Bjerg, og saaledes maa jevnfores med det

afghaniske roh et Bjerg, det sanskritske Rohitaka, synes det

rcltere at sammenligne azhi med Vedaernes ahi, en Sky; og i

azhi raodhita have vi muligviis en gammel Iransk Benævnelse,

paa den Bjergkjede, som nu med et tyrkisk Navn kaldes Belur

tagh eller Sky-Bjerget. Efter Airyana vaejah nævnes i den

forste Række de tre Steder Sughda, Maru eller Marva og

Båkhdhi, der i de persiske Kileindskrifter kaldes Sugda, Margu,

Båkhtri eller Sogdiane, Margiane og Baktrien, hvilke Navne

endnu have vedligeholdt sig i en kun lidet forandret Form. Den

næste Række begynder med det ligeledes velbekjcndte Nisåya,

der siges at ligge nedenfor Maru og Båkhdi, og som af Darius
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omtales som en Deel af Medicn. Derefter folger Haraeva, der

med samme Navn anføres i de persiske Kileskrifter, og som i

en noget forvansket Form er Grækernes Aria (det nuværende

Herat). Det syvende Sled, som Ormazd skabte, er Orkenen,

hvori Duzhaka ligger, som Rumouf, (hvem en altfor tidlig Dod,

faa Dage elterat delle Foredrag var holdt, har berovet den

østerlandske Videnskab) med Rette har gjenfundet i Drangiane,

Zaranka hos Darius sonden for Aria i det nuværende Sejistån.

Det ottende Sted er dot kornrige Urva, et aldeles ubekjendt

Navn, der kun nævnes paa delte ene Sted i Zendavesta; det

maa ifolge sin Plads i Fortegnelsen soges enten ved Drangiane

eller Nord for Hyrkanien, som nævnes som det niende Sted;

det forste synes al være det rigtigere, da vi ellers sagtens

vilde have havt et velbekjendt Navn ligesom ved de ovrige

Steder, som anforcs Norden for Hindukush. Det niende Sled

kaldes Khnånta, hvori Våhrkana ligger; heri har man med Rolle

gjenkjendt Hyrkanien, som med et lignende Navn, Varkana,

nævnes af Darius i Forbindelse med Parthien. Navnet har

Lighed med, og synes at være afledt af våkrka, Ulv; men det

er dog muligviis alligevel et fremmed (Skylhisk eller DahislO

Navn, der har faaet en Iransk Klang; det gjenfindes forresten

i det nuværende Jurjån, Distriktet ved Alrekfloden, hvor ogsaa

nu dvæler den slore Turkoman-Horde, Gokian; og da Ahriman

her frembragte den usoneligc Last Sodomi, kan man desuden

sammenligne det med det nypersiske gharchah, en Sodomit.

Det næste Sled er Harahvaiti eller Arachosien, Osten for Dran-

giane, der havde sit Navn af Floden, den nuværende Arghandåb,

der forener sig med Hilmend, Ilirmend, Erymanlhus eller Ety-

mandrus, hvilke Navne stemme med Haelumat eller Haetumant,

der nævnes som det ellevte Sted, og som derfor maa soges

Nord for Arachosien og sagtens i den Deel af det nuværende Kabul,

som Darius betegner med Navnet patagus (Herodots Satlagyder},

hvis Beboere Grækerne kaldte med el fælleds Navn Paropami-

sader eller Pnropanisader efter den Norden for den lobende



2H

Bjergkjede. Med det næste, det tolvte Sted begynder en ny

Kække; det er det bekjendte, ældgamle Ragha, den storste Stad i

Medien, der blev gjenopbygget af Seleucus Nicator under Navn

af Europus, og af de parthiske Konger tillagt Navnet Arsacia,

men som desuagtet bibeholdt sit gamle Navn og vedblev længe

at blomstre indtil Mongolernes odelæggende Indfald, og af dens

Ruiner findes endnu enkelte Spor i Nærheden af Teheran. De

to folgende Navne ere ganske eller tildeels ubekjendte. Det

forsle er Chakhra, der muligviis kan gjenfindes i Zagros, det

gamle og endnu tildeels hjemlige Navn for Bjergkjeden mellem

Medien (J™") °S Assyrien; det andet (det fjortende) er det

firkantede Varåna, som imidlertid, hvis det er et jordisk Land,

maa soges i Nærheden af Indien (i det nuværende Beluchistån),

da vi her træfTe en af de faa Overensstemmelser, der findes

mellem Zendavestas og den Indiske Gudelære. I Varåna fodles

nemlig praetaona, Son af Apbhya, der fældede Slangen Dahåka

med tre Hoveder, tre Gab, sex Oine og tusinde Kræfter; og

dette slemmer med den Vediske Undergud Trila aptya, som

opholder sig i den yderste Verden, hvor Vandene dvæle og

hvorfra Luften udstrommer, og som tilligemed Våyu, Vinden,

understotter Luftens og Himlens Gud, Indra, i Kampen med de

onde Aander og dræber den trehovede Slange Ahi. Det fem-

tende Sted er ogsaa de syv Floders Land (hapta hindu), et

Navn ogsaa bekjendt fra de ældste Indiske Kilder som Benæv-

nelse paa det nordvestlige Indien; men det synes efter Zend-

avestas Anskuelse at have havt en storre Udstrækning, da det

siges at strække sig fra den osllige til den vestlige Strom eller

Hav, og muligviis derfor identisk med det for omtalte Aryåvarta

i Manus Lovbog. Det sextende og sidste Sted, der nævnes, er

paa Bredderne af Rangha, der etymologisk er det samme som

Vedasprogels raså, der deels betegner en Flod i Almindelighed,

og deels som det synes er Navnet paa Havet, der omgiver

Jorden; dette sidste synes at være Betydningen af Zendnavnet

Rangha, hvorfor det ogsaa kaldes det gabende, det hvis modsatte



212

Bred er langt borte. Paa dets Bredder, siges der, boe

eller herske Asåro, et Navn, som kun forekommer her, men

hvori der muligviis vil kunne gjenfmdes en svag Gjenklang af

Assyrernes beromtc Navn.

Kaste vi et Blik paa Irans geographiskc Omfang, finde vi

det mod Nord, Osten for det kaspiske Hav, omgivet af ufrugt-

bare Orkener og Stepper, hvor fra Arilds Tid Nomadestammer

have dvælet; mod Ost afgrændses det af den uvejsomme Bjerg •

kjede, Belurlågh, der stoder sammen med Himalaya, og derefter

af de Bjergkjeder, der lobe langsmed Indusfiodens vestlige

Bred. Mod Syd begrændses det af Havet, og mod Vest af de

Bjergkjeder (Zagros) Osten for Tigris, som mod Syd udgaae fra

Antitaurus; denne danner den nordlige Grændselinie Vest for

det kaspiske Hav, langs med hvis sydlige Bred den lober mod Ost

og forbinder sig med den fra Ost kommende vestlige Fortsæt-

telse af Himalaya (Hindukush, Paropamisus). Herved skilles

det nordlige Iran fra det sydlige, hvilket især fremtræder i den

ostlige Halvdeel. Foruden denne Skillelinie afsondres det vest-

lige Iran fra det osllige ved en næsten uafbrudt Række af store

Orkener, der strække sig langs med den osllige Side af det

kaspiske Hav mod Syd ned til det persiske Hav. Iran er saa-

ledes af Naturen afsondret i trende Dele, som kunde kaldes

Vest-Iran (Persien), Ost-Iran (Afghanistan) g Nord-Iran (Tur-

kistån efter dets senere Beherskere) , hvilke sædvanlig have

været underkastet en forskjellig politisk Skiebne. Sammenfatte

vi nu Vendidåds nys omtalte Angivelse af Lande, finde vi i

Nord-Iran nævnede, foruden det oslligsle Airyana vaejah, Sogd,

Merv, Balkh og Nisåya, det er hele Nord-Iran i alle dels

velbekjendte Hoveddele. I Ost- Iran nævnes med bekjendtc

Navne kun den nordlige Deel, eller Haraeva (Heråt) og Lan-

dene ved Harahvaili og Haetumat , og desuden, men med

ellers ubekjendte Navne Duzhaka (Drangiane), Urva og Varåna.

Af Vest-Iran derimod anfores kun med bekjendte Navne det

nordbsllige Hjorne, Hyrkanien og Ragha, skjondt til denne Deel
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vel ogsaa Chaklira maa hcnforcs. Denne Sammenstilling viser

hen til Nord -Iran, som Stedet hvorfra hiin Fortegnelse er ud-

gaaet, og navnlig tit Baktrien, efter Traditionen Zoroasters

Fodeland; vi finde alle dettes Grændselande omlalle (Sogdiane,

Margiane, Nisæa, Aria og Landene ved Haetumat og Harah-

vaiti); men jo længere Fortegnelsen gaaer mod Vest eller Syd,

desto mere fragmentarisk og ubestemt bliver den. Kun lille er

den Verden, som da var kjendt; men netop dette ringe Kjend-

skab synes at kunne lede os i Bestemmelsen af denne Forteg-

nelses Alder. Thi naar vi her finde nævnet Hapta hindu, der

vel fra ældgammel Tid stod i Forbindelse med Baktrien, men

ingenlunde var noget Ormazd dyrkende Land, medens vi fra

Vest-Irån kun træffe Ragha og Chakhra istedelfor de verdensbe-

rømte Lande, Medien og Persien, som dog dyrkede Ormazd

som Himlens og Jordens Skaber, saa synes Grunden hertil ene

at være den, at disse Navne den Gang endnu ikke vare kjendte i

Baktrien. Hvad Persien angaaer, da blev dets Navn vel forst udbredt

udenfor dets nærmeste Grændser ved Cyrus og hans Efterføl-

gere, men det maa dog snart have været blevet kjendt i Nord-

Iran; thi vi vide fra Herodot, at Cyrus drog efter Crosus' Fald

mod Baktrien og udvidede sine Erobringer til Irans nordligste

Grændse. Baktrien og Sogdiane nævnes af Darius blandt de

Lande, der vare Perserkongen underdanige og skatskyldige; og

da den store Opstand mod Darius udbrod under hans Ophold i

Babylon efter deltes Gjenerobring, da Persien, Suså, Medien,

Assyrien, Armenien, Parthien og Hyrkanien samtMargiane faldt fra,

og Oproret udbredte sig fra Persien til Arachosien og det

nordenfor liggende patagus; da saaledes hele Vest-Irån og den

slorsle Deel af Ost-Iran havde reist sig mod Perserkongen,

forblev Baktrien tro, og dets Satrap, en Perser Dadarshi,

dæmpede Oproret i det nærliggende Margiane. Paa den Tid

maatlc Persiens Navn have været kjendt i Baktrien, og vilde

sagtens have fundet en Plads i hiin Fortegnelse, hvis denne

havde været yngre end Darius og Cyrus. Ogsaa Mcdiens Navn,
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der ciheller findes i Zendavesla, er ældgammelt; alt i Genesis

nævnes Madai, en Son af Japhet; men muligviis har det op-

rindeligt ikkun været en Betegnelse for den vestlige Deel, der

senere er blevet overfort til det Hele; ligesom det ogsaa er

muligt, at det har været brugt af vestlige Folkeslag i samme

Betydning og Udstrækning, som Ragha af de osllige. Om Ragha

siger Vendidåd, at det var pri-zanlu eller bestod al tre Stammer.

Efter Zendavesla var hvert Folk (dahyu) inddeelt i Stammer

(zantu), som bestod af et vist Antal mindre Afdelinger eller

Claner (vis), der igjen dannedes af de beslægtede Familier

(nmåna), hver af disse fire Afdelinger med sin egen Hovding;

(en Tilstand, som i sine Hovedtræk endnu har vedligeholdt sig

hos Afghanerne). Desuden havde hver af disse fire Afdelinger

en egen Præst (ratu), som alle vare underordnede Zoroaster;

hvorfor der siges paa et andet Sted (Yasna, Cap. 19), at der

i alle Zoroastriske Lande fandtes fem Ratuer, nemlig en for

Familien, en for Clanen, en for Stammen, en for Folket, og

Zoroaster er den femte. Men naar der tilfojcs, at herfra maa

„undtages det Zoroastriske Ragha, thi der ere kun fire Ratuer,

for Familien, for Clanen, for Stammen og Zoroaster er den

fjerde", da antyder delte, ligesom det ovenfor anforte Udiryk

}»ri-zantu, at i Ragha fandtes ingen fælles Hovding for Folket

eller Indbegrebet af Stammerne, men at altsaa hver Stamme

bestod selvstændig og uafhængig af de andre; hvilket vi fra

Herodot vide virkelig var Tilstanden i Medien, for det lykkedes

Dejoees at samle dels Stammer under sin Overhoihed (omtr.

710 for Chr.) Naar vi derfor paa Grund heraf sælte det

syvende eller ottende Aarhundrede f. Chr., som det yngste

Tidspunkt for Affattelsen saavel af de Stykker, hvori de anforte

Angivelser findes, som ogsaa af den slorste Deel af Zendavesla,

der er affattet i samme eller lignende Sprogform, da ville vi

finde dette bestyrket ved Betragtning af Sprogets Tilstand og

Beskaffenhed. Det ligger i den Japetiske Sprogæts Natur, at

Sprogene eflerhaanden tabe de grammatikalske Former, at de
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miste Evnen til ved en Ændring af Ordenes ydre Form at be-

tegne de forskjellige Forhold, hvori de komme til hverandre;

og saaledes lærer Erfaringen os, at jo ældre et Sprog er, desto

storre Rigdom besidder det paa grammatikalske Former. Af

den Iranske Sprogklasse have vi det oldpersiske Sprog i

Achæmenidernes Kileskrifter, hvis Alder derved er noie bestemt.

(Slutningen af det sjette og Begyndelsen af det femte Aarhun-

drede f. Chr.); og i Sammenligning hermed besidder Zend-

sproget i begge sine Dialekter en storre Rigdom paa Former,

hvilket igjen forudsætter en hoiere Alder. Vel kan Forandringen

selv indenfor den samme Sprogklasse foregaae hurtigere eller

langsommere ifolge de Forhold, hvorunder Folkene leve; men

den foregaaer hurtigst der, hvor Folket ved Siden af indre

Forfald er udsat for stærke ydre Paavirkninger. Alt med Darius'

nærmeste Efterfolgcre begyndte Irans indre Forfald, hvorpaa

vi have et tydeligt Beviis i Sprogformen i en Kileindskrift fra

Artaxerxes den tredie. Efter Irans Erobring af Alexander den

store, kom det ved Skiftet i Seleucidernes Besiddelse, indtil

Theodotus (250 f. Chr.) losrev Baktrien og stiftede der et

hellenisk Rige; kort efter bemægtigede Parlherne sig Vest-Iran,

og flere helleniske Smaastater opstode af losrevne Provindser

syd for Hindukush. Partherkongen Mithridates frarev Grækerne

(140 f. Chr.) Herredommet over Baktrien, og kort derpaa be-

gyndte de store Indbrud af skythiske Nomadehorder, navnlig

Sakerne, som trængte ned over Hindukush, hvor de i Sejistan

(Sakastana) have efterladt sig et Minde om deres Ophold, og

overfaldt Induslandene, hvorfra de i Midten af det forsle Aar-

hundrede f. Chr. fordreves af Inderkongen Vikramaditya. Sa-

kerne fulgtes af andre Horder, der kaldes Yuechi i de ehine-

siske Kronikcr, og af disses Beretninger fremgaaer det, at

Landene Nord og Syd for Hindukush fra den Tid af vare adsplit-

tede i en Mængde Smaariger, beherskede af skythiske Hovdinge,

indtil Araberne i det syvende chrislelige Aarhundrede bemæg-

tigede sig disse Lande. Disse Omvæltninger, dette Fremmed-
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herredomme ligefra Cyrus, (thi ogsaa Perserne horte til en

forskjellig Sprogstamme, hvorvel af samme Klasse), maa have havt

en betydelig Indflydelse paa Zendsprogets Udvikling i Tidernes

Lob, og det er aldeles usandsynligt, at det under saadanne

Forhold kunde have bevaret en Tilstand, som bærer et ældre

Præg end det oldpersiske Sprog, der havde udviklet sig uden

saadanne eller saa stærke Indvirkninger. Men fra Sprogets

Alder kunne vi ikke skille Zendavestas Affattelseslid; thi om

end et Sprog kan vedligeholde sig som Skriftsprog længe

efter at det har ophort at leve i den Form i Folkets Mund,

saa forudsætter dog dette Tilstedeværelsen af en rig samtidig

Literatur, affattet i den ældre Sprogform; og om end enkelte

Zendslykker, ligesom overhovedet den. hele Sammenstilling og

Ordning af Texterne bærer Spor af en nyere Oprindelse, er

der dog ingen Grund til at antage, at disse selv med Hensyn

til deres væsentlige Indhold skulde være et Arbejde fra en sil-

digere Tid, men i en ældre Sprogform, hvis samtidige og paa

Affallelsestiden tilstedeværende Mindesmærker da tillige maalle

antages nu at være sporlost forsvundne. Ere derfor Texterne

samtidige med Sprogformen, bestyrkes deres Ælde tildeels ogsaa

ved den Omstændighed, at da Grækerne i det fjerde Aarhun-

drede f. Chr. lærte at kjende Zoroasters Navn, tilhorte han alt den

fjerne, ubestemmelige Oldtid; ligesom vi paa den anden Side finde

Daktrien omtalt i og knyttet til den ældste Indiske Sagnhistorie. Naar

vi derfor ogsaa paa Grund af disse Betragtninger ledes hen til det

syvende eller ottende Aarhundrede f. Chr. som den yngste Grændsc

for Zendavestas Alder, maa man ikke forglemme, at dette, skjondt

gammelt, dog i Asiens Historie ikke er noget overmaade gammelt

Tidspunkt, men at det ligger indenfor det Tidsrum, da et kraftigt Liv

yttrede sig trindt omkring, hvorpaa vi f. Ex. have Vidnesbyrd

i Assyriens og Persiens pragtfulde Mindesmærker; og i Indien

have vi, ældre end delte Tidspunkt, en lang Udvikling fra

Hyrdelivet til et ordnet Statsliv, bundet ved en strængt gjen-

nemfort Kasteinddeling og Kastesondring, tilligemed deltes For-
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fald, og omtrent samtidigt med det, Oplrædelsen der af den store

Reformator Buddha i Begyndelsen af det syvende Aarhundredc

f. Chr.
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Modet den 28de Mai.

Herr Inspccleur Worsaae forelagde folgende antiqvariske Iagl-

tagelser fra en Reise i Normandiet og Bretagne:

Siden min sidste Meddelelse til Selskabet fra Rouen, har

jeg ved Selskabets fornyede Undcrstottelse været istand til at

bereise de i antiqvarisk Henseende mærkeligste Egne af Nor-

mandiet og Bretagne, saavclsom adskillige Egne ved Loirens

Munding og Flodbredder, og endelig har jeg opholdt mig nogen

Tid i England. Ved Loiren havde jeg haabet at træffe Spor af

de gamle normanniske Bosættelser, men det synes ikke, al

disse Bosættelser have varet længe nok til at efterlade si<j

Minder. End ikke det af mig tidligere berorte Stedsnavn Paim-

boenf (jfr. ovenfor S. 157) tor jeg nu vove at ansee for

nordisk. Derimod allevegne i Normandiet saavelsom under mit

Ophold i England fandt jeg yderligere Bestyrkelse paa Rigtig-

heden af den Anskuelse, at de nordiske Erobringer i Norman-

diet og England have efterladt sig mange flere betydningsfulde

Spor, end man tidligere har været tilboielig til at antage.

Jeg skal dog ikke denne Gang dvæle nærmere herved, da

jeg alt i min sidste Meddelelse (ovfr. S. 150-157) har givet

en kort Udsigt over Hovedresultaterne, og da jeg desuden agter

at samle alle mine derhen horende Undersøgelser i en egen,

storre Afhandling. Hvad jeg her fornemmelig vil tillade mig

kortelig at udvilde, er Forholdet mellem de ældste Mindesmærker

i Frankrige (især i Normandiet og Bretagne) og de tilsvarende

Oldtidslevninger i vort Norden. Delte turde muligen frembyde

nogen Interesse, eftersom man i Frankrige selv hidtil egentlig

ikke har sysselsat sig med en omfattende sammenlignende

Undersogelse af de derværende nationale Mindesmærker, uden

forsaavidt disse hidrore fra Romernes Tid. Nylig har man vel

ogsaa begyndt i nogle Provindser at udsondre Gravene og

Oldsagerne fra Jernalderen, fra den merovingiske eller fran-
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kiske Tid, men alle ældre Oldtidslevninger, hvis Oprindelse er

omtvistet, kaldes endnu med et beqvemt fælles Navn: „Monu-

ments celtiques", „monuments druidiques" &c. Sædvanlig til-

lægger man dem ogsaa, ligesom forhen hos os i den nationale

Archæologies forste Barndom, næsten udelukkende en religios

Oprindelse, for hvilket man imidlertid ikke er istand til at

anfore et eneste videnskabeligt Beviis.

De Mindesmærker, der tidligere, ifolge denne religiosc Be-

tragtning, navnlig ere udgivne for Offeraltere fra den keltiske

Gudsdyrkelses Tid, og som snart kaldes „dolmen", snart „crom-

lechs" eller med et almindeligt Navn „autels druidiques" &c,

bestaae af store Steenkamre, byggede af svære flade Stene med

vældige Overliggere. De have gjerne lange Indgange, satte af

lignende flade Stene med Overliggere, og ere derhos stundom

omgivne af Sleenkredse. Naar de ere i aldeles urort Tilstand,

findes de i Reglen opreiste enten i Midten af en lav Jordfor-

hoining, saaledes, at Dækstenene ligge frit i Dagen, eller ogsaa

ere de heelt skjulte inden i store Jordhoie. Ved Bygningen af

disse Steenkamre, saavel i som udenfor Jordhoiene, er det

altid iagttaget, at baade Sideslenene, som bære Overliggerne,

og Overliggerne selv vende den fladeste Side indad, hvilket

aabenbart strax maa gjore det meget tvivlsomt, om ogsaa

virkelig disse Mindesmærker skulle have været Offerallre, da

man i saa Fald maalle forudsætte, at idetmindste Overliggeren

vendte den fladeste Side opad , for at man paa den kunde

foretage Offringen. Hertil kommer endnu, at disse formodede

Altre have en ganske særegen Udbredelse i Frankrige. De

findes nemlig isærdeleshed ved Kysterne og i Nærheden af

de slorre Floder, ja i enkelte Egne i saa betydeligt Antal, at

man f. Ex. i Sognet Lochmariaker ved Carnac i Bretagne for-

talte mig om en Snees Stykker i delle ene Sogn, medens man

igjen i slorc Strækninger af det indre, især det osllige Frank-

rige, forgjæves vil soge at finde endog kun eet eneste af disse

saakaldte „Offeraltre".
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Efler denne Beskrivelse vil det formeentlig alt være klart

for enhver opmærksom Iagttager, at de franske „dolmen",

„cromlechs", „autels druidiques" &c. ere med Hensyn til den

ydre Form aldeles af selvsamme Art, som de brittiske „Crom-

lechs", de tydske „Hiinengråber" og de nordiske Sleendysser og

Jættestuer. Til de franske „dolmens" Forekomst, fortrinsviis ved

Kyslerne og Floderne, og i visse Egne i storre Klynger, frem-

byde ligeledes England, Nord-Tydskland og Norden fuldstæn-

dige Analogier. Jeg skal navnlig her minde om den Kjends-

gjerning, at mange Sogne paa Danmarks Kyster kunne opvise

fra tyve endog til hundrede Sleendysser og Jættestuer i Mod-

sætning til mangfoldige andre Sogne i det Indre af Landet,

som næsten ikke kunne opvise et eneste af disse Mindesmærker.

Overhovedet gives der i det lille Danmark, tiltrods for de be-

tydelige, gjennem Tidernes Lob foregaaede Ødelæggelser af

Oldtidsminder, endnu flere tusinde Steendysser og Jættestuer,

hvilket tilvisse ikke er gunstigt for den Anskuelse, at de ovcn-

ikjobet især til Kyst- og Flodegnene indskrænkede Steendysser

skulde have været „Altre"; thi Offeraltrenes Antal maa dog altid

antages at have været ulige ringere. Denne Bemærkning vil

med fuld Foie kunne anvendes paa de tilsvarende franske

„dolmen" eller „cromlechs", saameget mere som disse Fortids-

minder ikke alene have en ydre, men ogsaa en i hoiesle Grad

paafaldende indre Lighed med vore nordiske og de ovrige euro-

pæiske Steendysser og Jættestuer.

I det ovennævnte Sogn Lochmariaker i Bretagne, der er

saa riigt paa „dolmen", forlalle man mig allevegne, at der ved

Gravninger i Steenkamrene kun var fundet Beenslumper, Steen-

oxer samt Knive og Pilespidser af Flint. Ligeledes i Egnen af

Landsbyen Carnac tæt ved Plouharnel saa jeg en lav Hoi,

hvori var opdaget tre Sleenstuer med hver sin Indgang. Foran

Indgangene havde Værten i det nærliggende Gjæstgiveri fundet

en upaatvivlelig i senere Tid nedsat Leerpolte, som indeholdt

to ganske raat forarbeidede Guldringe, men inde i Gravkamrene
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selv havde han ikke truffet andet, end nogle Beenstumper,

Polleskaar og et Par Steenoxer. Museet i Vannes i Departe-

mentet Morbihan gjemmer flere Steenoxer fra „dolmen", og

ved Loirens Munding og Flodbredder ligge en heel Mængde

„dolmen", hvori lignende Steenoxer Tid efter anden ere op-

gravede. Af slorst Interesse i denne Henseende var mig Museet

i Saumur, da jeg her var saa heldig at træffe Architekten Mr.

Joly Leterme, som selv havde udgravet flere „dolmen", og som

viste mig de Fund, han ved disse Udgravninger havde gjort.

I en „dolmen" eller Steendysse ved Bois Brard tæt ved

Saumur havde han saaledes truffet i Steenkamret en heel Deel

Menneske-Skeletter og Dyrebeen, samt Potteskaar, en Mængde

store som Knive tildannede Flintflækker, elleve Pilespidser af

Flint, to tilspidsede Beenslykker, og nogle paa samme Maade

skjærpede Vildsvinetænder, der havde været brugte til Bed-

skaber. (Jfr. l'Institut, Chronique scienlifique. 24 Febr. 1839.)

I Levningerne af en anden „dolmen" ved Babion, Commune

de Luniere, Canton deNoyant, havde han opdaget en Steenoxe.

1 en Dolmen ved Boux nær Saumur fandt Mr. Bousseau i Aaret

1806 ogsaa lo Menneskeskeleller, og ved dem en 9 Tommer

lang Flintkniv, dannet af en stor Flække, og nogen Tid efter

slodte han i en anden Dolmen paa en Deel Steenoxer, som

han tilligemed Flintkniven skjænkede til Museet i Saumur. Saavel

Mr. Lelerme, som andre Antiqvarer i Saumur forsikkrcde mig

desuden, at man bestandig havde gjort lignende Fund i de

mange Dolmen ved Saumur, men at man ingensinde havde

fundet Metalsagcr i disse Steengrave.

Hos Mr. Hercule Bobert i Paris saa jeg et Par Flintknive

C4£—5 T. lange) eller store tilhuggede Flintflækker, som paa

den ene Side ere ganske flade, og paa den anden tilhuggede

med en Byg i Midten. Disse havde Mr. Bobert selv fundet

med flere lignende ved en stor Mængde ubrændte Menneskebeen

under en stor Dolmen : „Pierre å la Marte" kaldet, i Communen

Ccaulmont, canton d'Éguzon (Dept. Indre). I Museet i Caen i Nor-
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mandiet visle man mig en Sleeno.\e, som med Potleskaar og

Skeletler var fundet i en Hoi ved Fonlenay, der indeholdt flere

Steenkamre (Jfr. Mern. des Antiquaires de Norm. 1831— 1833

pag. 275 ff.)

Det vil ikke være vanskeligt at bestyrke Paalideligheden af

disse Iagttagelser ved fra flere trykte Skrifter at anfore Beret-

ninger om Udgravninger af andre Dolmen i Frankrige. I Dept.

Vicnne ved Andillé fandt man i en Dolmen to Stykker af en

Flintkniv og nogle Stykker Hjortehorn (Mern. des Anliqv. de

Norm. 1829—1830 p. 342). Ved Borgun undersogte man en

Dolmen, som beslod af et Steenkaminer, dannet af ni Slene

med en uhyre Overligger, hvortil forle en steensat og sleen-

dækt Indgang. I Kamret laae en Deel Skeletter af Mennesker,

og ved dem Benene af en Hund, nogle Bjornetænder, adskillige

Leerkar, to Steenoxer og to Steenknive med flere andre Steen-

redskaber, samt tvende Halsbaand, deels af Muslingskaller, deels

af brændt Jord. („Das Ausland" Mai 1840 pag. 579). Et Par

lignende Fund ere beskrevne af Cambry („Monuments celtiques

ou reqherch.es sur le culte des pierres". Paris 1805. 8vo. p.

213-214 og 296), og ifolge Fauvry de St. Vincent („Antiqva-

riske Annaler" II. Kbhvn. 1815 pag. 219) har man i Nærheden

af Marseille i store Sleenkamre opgravet Skeleller og Pile af

Flint. Men ulige storre og mærkeligere var dog det Fund,

som for en Deel Aar siden blev gjort i Parken ved Slottet

Meudon nær Paris, og hvorom der blev givet en udforlig Be-

retning i eel af det franske Instituts Moder (jfr. Comples rendus

de seances de l'Academie des Sciences, tome XXI, seance du

15 seplembre 1845). Man slodte nemlig paa Levningerne af

en anseelig Dolmen eller Sleendysse, som oprindelig havde

beslaaet af sex til otte Bæreslene og tre til fire Overliggere,

og som kjendelig maatle have havt en Længde af mellem 33

og 36 Fod, en Brede af 15 til 18 Fod og en Hoide af omtrent

4£ til 5 Fod. I dette Steenkammer optoges en saadan Mængde

Menneskebeen, al man anslog de der begravede Mænds og
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Qvinders Antal lil henved to hundredet?). Blandt Menneskebenene

laae en stor Deel Been af Dyr, saasom af Oxen, Hjorten, Vild-

svinet, Svinet, Hunden, Ræven, flere Fuglearter, samt adskillige

Landmuslinger. Tillige fandt man et halvt Dusin Steenoxer,

nogle Flintpile, endeel Knive, tildannede af store Flinlflækker,

forskjellige Redskaber af tilskjærpede og tilspidsede Dyrebeen,

gjennemborede Hundetænder, en Slags Armbaand af Steen,

mangfoldige Potteskaar, Stykker af brændt Leer, Stumper af en

Art Teglsteen, og endelig et Par ganske smaa Stykker Bronce

eller Messing, som dog vistnok tilfældig vare nedfaldne i den

gamle Begravelse.

Man vil nemlig forresten have bemærket ved alle disse

Fund i Frankrige, at de bestaae af de simpleste og raaeste

Redskaber af Steen og Been, der have den meest ioinefaldende,

uimodsigelige Overeensstemmelse med alle vilde Folkeslags

oprindelige Bedskaber. Man vil fremdeles have bemærket, at

de franske Dolmen, naar de indeholde Menneskebeen, altid

indeholde dem i ubrændt Tilstand, hvortil endnu maa foies den

Iagttagelse, som man har gjort baade ved Saumur, Meudon og

paa flere Steder i Frankrige, at Ligene fra forst af have været

begravede i siddende Stilling. Af den britliske archæologiske

Associations Journaler (Vol. I. 27 og Vol. I. (2. Ed.) p. 222-232)

er det bekjendt nok, at Guernesey's fortjente Oldforsker Mr.

Lukis har undersogt et stort Antal „Dolmen" eller „Cromlechs"

paa de til Normandiet forhen horende Canaloer, og at han

allevegne har fundet i Steenkamrene Potteskaar samt Redskaber

af Steen og Been, og i de allerfleste tillige Menneskeskeleller,

som havde været begravede siddende i Steenkainrene.

Ligesom man i Irland, England, Holland og Nordlydskland

i de der saakaldte „cromlechs", „Ilunebedden" og „Iliiiiengråber"

oftere har fundet Steenoxer, Steenpile og andre Redskaber a

Steen og Been samt Potteskaar, og flere Gange, f. Ex. i en

Cromlech i Phonixparken ved Dublin, tillige Menneskebeen

(jfr. Wilde: „Morgenblatl" Juni 1841 p. 206; Westendorp:
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Verhandel. over de Hunebedden p. 81— 90; Liscli: Andculungen

uber die allgerm. und slavischen Graballerth. Meklenburgs p.

24—25), saaledes have ogsaa Udgravninger af vore skandi-

naviske Steendysser og Jættestuer frembudt Resultater, som i

endnu hoiere Gnid stemme med det i de Iranske Dolmen vundne

antiqvariske Udbylte. Jeg behover dog ikke her at gjentage,

hvor ofte man i Sleendysserne og Jættestuerne saavel i hele

Danmark, som i den sydlige Deel af det nuværende Sverige

har truffet og endnu hvert Aar træffer Menneskeskeleller til-

ligemed Dyrebeen (ligesom i Frankrige af Hjorte, Yildsviin,

Hunde &c), allehaande Redskaber af Steen og Been, gjennem-

borede Hundetænder, raat forarbejdede Leerkar &c. , men Intet

af Metal; det er ogsaa godtgjort ved mangfoldige Erfaringer,

at Ligene i vore Steendysser og Jættestuer meget hyppig, ja

man tor nok sige, som oftest have været begravede i Steen-

kamrene i siddende Stilling, netop som Tilfældet er paa Canal-

6erne og flere Steder i Frankrige. I det store Steenkammer

paa Axvalla Hede i Vestergolland traf man, som bekjendt, end-

ogsaa smaac, steensatte, fiirkantede Rum til hvert især af de

saaledes sammenboiede Liig.

Disse Overeensstemmelser mellem Steenkamrene i saa mange

og saa langt fra hverandre liggende Lande ere altfor store og

altfor slaaende til at de kunne være tilfældige. Efter de jævn-

lige Fund af Menneskeskelctter i den ovenfor beskrevne Art af

Steeiimindesmærkcr, kan det ikke længere med Grund betvivles,

al de simpelthen ere Grave — Noget, bvorpaa ogsaa deres

Bygning saa bestemt henlyder, idet de fladeste og omhyggeligst

tildannede Sider baade af Sideslenene og Overliggerne altid

vende indad, for at danne et saa smukt Gravkammer som muligt.

Seer man endvidere hen til, at de altid indeholde de simpleste

og raaeste Redskaber af Flint og andre Sleenarler saavelsom

af tilskjærpcde og tilspidsede Dyrebeen, men saagodtsom aldeles

Intet af Metal, vil man heller ikke let længere kunne være i

Tvivl om, al de maac hidrOrc fra Landenes fors te Bebyggelse,
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fra ea Tid, da Folkene i Europa stode paa samme lave Cul-

lurtrin, som flere nulevende vilde Folkestammer, der enten slet

ikke eller kun hoist ufuldkommen kjende Metallernes Brug-, og

som til deres Jagt og Fiskeri anvende Redskaber af Steen, Træ

og Dyrebcen. En mærkelig Bestyrkelse paa, at Steenmindes-

mærkerne virkelig maae være op forte af en saadan vild eller

halvvild Urstamme i Europa, afgiver deres Beliggenhed i Europas

Kystlande (Sydsverige, Danmark, Nordtydskland, Holland, Eng-

land, Irland, Frankrige, Portugal, Spanien, Corsica, Krim &c),

og selv der meest ved Havet og de storre Flodbredder, hvor-

imod de aldeles mangle i det yderste, bjergfulde Norden, og i

hele det midterste Europa. Det er klart, at det er een eller

flere beslægtede Urstammer, som, af Mangel paa Metal og

overhovedet paa Cultur, hverken have villet trænge frem til

det hoie Norden eller til det indre, skovdækkede, sumpige

Europa, men som have holdt sig til aabne og mere tilgjænge-

lige Kystlande, hvor de med deres simple Redskaber af Steen

og Been kunde jage Dyrene i Skovene og fiske i Floderne og

Havet.

I een Henseende endnu findes der stor Overeensstemmelse

mellem denne Klasse af Steenmindesmærker i Europas forskjel-

lige Kystlande, idet de nemlig overalt ere absolut forskjelligc,

baade i Form og Indhold, fra alle andre Mindesmærker. Man

finder ingen gradeviis Overgang fra dem til Mindesmærkerne

fra en noget mere fremskreden Cultur, men paa eengang

isledelfor store Steenkamre med ubrændte Liig og Steenred-

skaber, moder man Jordhoie med smaae Steenkister eller Steen-

hobe , hvori sædvanlig Urner med brændte Menneskebeen og

kunstig forarbeidede Redskaber af Bronce tilligemed Smykker

af Bronce o<j Guld. Det er allerede af den Grund hoist usand-

synligt, at de franske „dolmen" skulde hidrore fra den keltiske

Folkestamme, som da i Frankrige lidt efter lidt maatle have hævet

sig op fra en vild eller halvvild Tilstand, og dette bliver endnu mere

usandsynligt naar man erindrer, at disse Dolmen ingensinde ere
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fundne i Schweilz, i Sydtydskland, i Osterrig og i flere andre

Lande, hvor dog Kelterne i Historiens forste Daggry vides at

have boet. Alle Omstændigheder tyde tvertimod hen paa, at

de oftnævnte Sleenmindesmærker i Europas Kystlande hidrore

fra et ubekjendt, forhistorisk Urfolk, som netop er bleven

underkuet og lildeels fortrængt, idet Stammer med en hoiere

Cullur, og blandt dem ogsaa Kelterne, ere indkomne i Europa,

hvor de med deres Redskaber af Metal have været istand til at

rydde Skovene i det Indre af Landene, grundlægge Agerdyrk-

ning og i det Hele en hoiere Cultur. Delte vil ogsaa ulige bedre

kunne forenes med de ældste historiske Kildeskrifter, der altid

skildre Kelterne, især i Frankrige, som et Folk, der besad en

ikke ringe Grad af Dannelse.

I Danmark have den seneste Tids heldige Fund givet nye

Beviser for Rigtigheden af, at det Folk, der i Landets fbrsle

Bebyggelsca'tid eller i den saakaldle „Steenalder" opforte Steen-

dysserne eller Jættestuerne, maa have levet paa samme Maade,

som Indianerne forhen paa Amerikas Kyster. Ligesom man

nemlig i Amerika paa flere Steder, fornemmelig nær Havet,

træffer store Dynger Skaller af Oslers og andre spiselige Mus-

linger, blandede med Kul, Potteskaar og raae Steenoxer, der

aabenbart ere Affald og Levninger fra Indianernes Maaltider,

saaledes er det nu tilstrækkelig godtgjort, at der paa mange af

Danmarks Kyster og Fjordbredder findes store Dynger af

ganske lignende Indhold, og tillige blandede med en endnu

storre Mængde forskjellige Redskaber af Steen og Been, saa-

velsom ogsaa med et stort Anlal Dyrebeen, saasom af O.xcr,

Hjorte, Vildsviin, Fugle &c, der næsten alle have været spal-

tede, for at Marven kunde udtages og spises. Saadannc æld-

gamle Dynger af Muslingskaller og Dyrebeen ere vel, saavidt

vides, endnu ikke opdagede paa Frankriges Kyster og Fjord-

bredder. De ældste hidtil fundne Dynger af tilsvarende Art

synes ene at hidrore fra Romerne, ved hvis Villaer og Colonier

de ikke sjeldcn opgraves i betydelig Storrelse, da nemlig
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Romerne i hoi Grad yndede Osters. Men det kan ikke om-

tvivles, at man ved fortsatte Undersogelser ogsaa paa Frankriges

Kysler vil stode paa Dynger af Østersskaller, Muslinger, Dyre-

been, Steenredskaber, Potteskaar og Kul, liig vore danske, da

ufcilbarlig en vild Urstamme engang for Aartusinder siden

har hersket i Frankrige, ligesaavel som i Danmark. Et enkelt

Sted i Frankrige, i Dept. Haute Yienne nær Limoges har man ved

Floden Charente opdaget nogle Steenlag, hvoraf Mr. Joly Le-

terme i Saumur viste mig Stykker, som indeholdt spaltede

Becnstumper og Dele af lydelig forarbejdede Flintpile og

Flintflækker. Om denne mærkværdige Kjendsgjerning, der mu-

ligen vil kaste et nyt Lys over Urbeboernes Liv i Frankrige,

maac vi vente noiere Oplysninger fra Geologerne. Det staaer

ogsaa tilbage ved Sammenligning af de i Steengravene i Europas

forskjellige Lande forefundne Cranier og Skeletter at godtgjore,

til hvilken Menneskerace denne Europas Urbefolkning maa an-

laffes nærmest at have henhort.

Da de nyere og mere civiliserede Folkestammer, som med

Kjendskab til Metal og dels Brug udbredte sig over Europa,

maae være indvandrede fra Asien af eller fra Osten, er det

naturligt, at Urstammen, der veeg tilbage for dem eller under-

kastede sig, noget nær maatte holde sig længst i de meest

afsides Egne mod Vest i Europa, hvor den da tryggest kunde

fortsætte sin gamle Levemaade og sin eicndommelige Udvikling,

som i saa Fald ogsaa her forholdsviis maalte have naaet den slorste

Hoide. Det er maaskee derfor mere end et reent Tilfælde, at

netop et Par af de Mindesmærker fra Steenalderen, som robe

den storste Udvikling og paa samme Tid den storste Indflydelse

af en nyere Cultur, netop findes i det vestligste Europa, i

Irland og i Bretagne.

Som Folge nemlig af Steenmindesmærkernes overmaade

hoie Ælde og de dalevende Folkefærds Mangel paa Cultur

træffer man næslen aldrig Stenene, som danne disse Mindes-

mærker, prydede med indhuggede Ornamenter, og naturligviis
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endnu mindre med Skrift. I vort Norden liar man enkelte

Gange i Steenkamrene fundet svage Indhugninger, især Kredse,

omfattende Korsfiguror, men de ere dog for Intet at regne i

Sammenligning med Indhugningerne i den beromte, paa en

simpel Maade hvælvede Jættestue ved New Grange i Grevskabet

Mealh i Irland. En lieel Deel af Stenene ere her prydede med

forskjellige Slags Ornamenter, især en egen Art Spiralzirater

fjfr. Wakeman: Iland-book of Irish Antiquities. Dublin 1848.

8vo. p. 21 ff.), ligesom i det Hele Jættestuen er af en hoist

ualmindelig storartet Beskaffenhed. En noget lignende Jætte-

stue, der ogsaa har adskillige Indhugninger at fremvise, bl. a.

nogle Kors, omgivne af Kredse, netop som vore nordiske, findes

i Nærheden af New Grange ved Dowth. Irland skal endnu

have flere saadanne, men forresten har jeg kun seet en til-

svarende paa Oen Gavr-Innis nær Lochmariaker og ikke langt

fra Carnac i Bretagne. Jættestuen danner en meget lang Gang,

sat af store Stecnblokke og dækket af lignende, og alle de

indadvendte Sider, saavel af Bære- som af Dækstenene , ere

heelt over prydede med Spiralzirater, liig dem i Stecnsluen

ved New Grange, saavelsom med andre simple Forestillinger.

Paa et enkelt Sted seer man endogsaa indhugget nogle Figurer,

der kjendelig skulle forestille Oxer, ja selv et Par Slanger.

Ogsaa ved Lochmariaker sees en overordentlig anseelig Steen-

dysse, der har indeholdt Flintredskaber, og som paa Dækstenens

indvendige Side har været prydet med endeel raat indhugnc

Figurer.

Egnen omkring Carnac udmærker sig i det Hele ved en

anseelig Mængde lildeels meget store Steendysser og Jættestuer.

Flere Steendysser ligge inde imellem eller ganske tæt ved de

bekjendte store Steenrækker. Hvad forresten dette Camac-

Mindesmærke selv angaaer, da er det ikke let at indsee. med

hvilken Berettigelse man udgiver det for keltisk eller druidisk,

og sammenstiller det med Stonehenge paa Salisburysletlen i

England. Stonehenge danner flere, regelrette, concentriske
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Steenkredse, omgivne af en Grav og en Jordvold; navnlig i

een af Kredsene ere de overordentlig svære oprelstaaende

Stene ikke alene kjendelig tilhuggede, men foroven ende de

endog i smaae Tapper, hvorpaa de ligeledes net tilhuggede

Overliggerslene hvile. Stonchenge rober en allerede temmelig

vidt fremskreden Cultur, som man vel kunde tænke sig hos de

keltiske Britler, hvorimod der ikke ved Carnac-Mindesmærket

findes mindste Spor af en saadan Cullur. Delte heslaaer af om-

trent elleve Rækker af fuldkommen raae, ulilhuggede Slene,

der ere reiste paa Enderne. De hoiesle Stene ere ncppe mere

end halv saa hoie som Stenene i idetmindste een Kreds af

Stonchenge, hvortil kommer, at Carnac-Mindesmærket ingen-

lunde danner et saa vidtstrakt Heelt, som man sædvanlig troer.

Det hedder gjerne, at Sleenrækkerne ved Carnac have en

Længde af flere (endog indtil ni) franske Mile, men Afbrydel-

serne ere saa store (hele Mile), og Terrainct paa mange Steder

tilmed af en saadan Beskaffenhed, at man ikke kan Andet, end

sporge sig selv, om ogsaa virkelig de nu saa langt fra hver-

andre fjernede Steenrækker engang have Yæret heelt sammen-

hængende. Under alle Omstændigheder er Carnac-Mindesmærket

saa raat, saa primitivt, at den Tanke ligger meget nær, at det

maa hidrore fra en ældre og raaere Tid, end det prægtige

Slonehenge. Det synes heller ikke rimeligt, at Kelterne i

Frankrige i deres Velmagtslid skulde have henlagt et sligt

Mindesmærke, som dog vel nærmest maa være opfort i et

religiost Oiemed, i en saa afsides Egn, og senere, da de af

lykkelige Erobrere hleve fortrængte til Bretagne, havde de

allerede naaet et saadanl Culturlrin, at de ncppe vilde have

indskrænket sig til at reise el saa raat Monument.

Det kan nalurligviis ingenlunde siges med nogensomhelst

Vished, men unægtelig forekommer del mig langt sandsynligere,

al Steenrækkerne ved Carnac, der dcels omgive og deels ere

omgivne af en Mængde „dolmen" eller Slcendysser og Jætte-

stuer, hidrorer fra del samme Urfolk, som for Kelternes Ind-
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vandring- herskede bl. A. i Frankrige, og som har bygget de

nysnævnte Steengrave. Det maa, som ovenfor berort, netop

have været i Bretagnes afsides Egne at Sleenaldercns Urfolk

har havt Leilighed til længst at fortsætte sin uafhængige Til-

værelse, og saaledes ogsaa til at efterlade sig de slorslc og

incest imponerende Mindesmærker.

Ligesaa interessante som de franske „dolmen" ere for

Sammenligningens Skyld med vor Steenalders Mindesmærker,

ligesaa lærerige for os ere fremdeles de talrige, allevegne i

Frankrige adspredte Levninger fra det næstpaafolgende Tidsrum

eller den saakaldte nBroncealder'\ da man vel havde faaet

Redskaber af Metal, nemlig Bronce (Kobber og Tin), men da

man endnu ikke var naaet til Brugen af Jern. For vort Nordens

Vedkommende er det bekjendt nok, at man allerede af skrift-

lige Kilders, om end tvivlsomme, Udsagn har villet paapege en

ældgammel keltisk Befolkning i det sydlige Skandinavien, og at

man endvidere har villet styrke de foregivne Beviser herfor

ved de jordgravcde Oldsagers Vidnesbyrd. Man har sagt, at

de mange her i vort Norden, især i de danske Lande og i de

sydlige Egne af den skandinaviske Halvo opgravede Redskaber,

Vaaben og Smykker af Bronce (Kobber og Tin) saavelsom ogsaa

adskillige i Forbindelse med disse Broncesager fundne Guld-

smykker nodvendigen maatte være keltiske, og hidrore fra en

gammel keltisk Befolkning, da ganske lignende Oldsager af

Bronce og Guld hyppig findes, og næsten kunne siges at have

hjemme i de af Kelterne forhen beherskede Lande Frankrige

og England. Denne Beviisforelse spiller bl. A. endnu en stor

Rolle i Norge, hvis nyeste Historieskrivere ikke have taget i

Betænkning at benytte den som et væsentligt Slottepunkt for

en heelt udviklet Theori om en gammelkeltisk Bebyggelse af

det sydlige Skandinavien.

Som en paafaldcnde Modsætning til den Bestemthed, hvor-
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med flere nordiske Forskere saaledes slutte fra de franske

Broncesagers keltiske Oprindelse til en lignende Oprindelse for

vore nordiske Broncesager, fortjener det at udhæves, at de

franske Oldforskere endnu ere meget langt fra selv at ville

anerkjende de i Frankrige opgravede Vaaben og Redskaber af

Bronce for keltiske. Sædvanlig ansee de dem for romerske,

endskjont det naturligviis er sikkert nok, at Romerne paa den

Tid, de begyndte al overskride Alperne og at gjore Erobringer

i det midterste og nordvestligste Europa, (or længe siden havde

erholdt og almindelig benyttet Yaaben og Redskaber m. m. af

Jern. I Romernes Grave og ovrige efterladte Mindesmærker i

Frankrige har man ogsaa allevegne opdaget Sager af Jern, selv

i betydeligt Antal. I Museet i Saumur gjemmes t. Ex. et heelt

Forraad af romersk Jernværktoi, som tilligemed en Deel andre

romerske Ting var opgravet i Nærheden af Saumur.

At domme efter de mange forskjellige Oldsagsamlinger,

som jeg har seet i Normandiet, i det keltiske Bretagne, i det

midterste og nordlige Frankrige, ere de franske Levninger fra

Broncealderen i Reglen hverken meget nuancerede eller meget

smagfulde i Former og Forziringer. De hyppigst forekommende

ere de saakaldte Celter, gjerne af en egen fiirkantet Typ,

fremdeles Paalslave, Meisler, Spydspidser og Sværd , samt flere

mindre Redskaber og Smykker af Bronce. Men Forarbejdningen

er som oftest temmelig simpel, i mange Tilfælde endog næsten

plump. Man turde maaskee med Grund i denne Henseende

kunne sætte de franske Broncesager under de engelske, med

hvilke de forresten have en heel Deel tilfælles. At alligevel

de franske og engelske Broncesager ere forfærdigede uafhæn-

gige af hverandre, fremgaaer yderligere deels af visse smaae

Formforskjelligheder, deels af de baade i England og Frankrige

(især i Normandiet og Bretagne), temmelig hyppig fundne

Slobeformer tilligemed halvfærdige Metalsager og andre Lev-

ninger af Værksteder fra Broncealderen, som godtgjore, at man
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i hvert Land især har forfærdiget sine egne Vaaben, Redskaber

og Smykker.

Men Saameget er afgjort, at de franske Broncesager in-

genlunde kunne iaale at sammenlignes med vore nordiske

Oldsager fra Broncealderen.

Med Hensyn til Broncesagcrnes Forziring, da træffer man

i Frankrige enten simple Liniezirater eller i det Hoieste en

enkelt Gang Ringziratcr, medens man i vort Norden finder en

saadan Afvexling af Linie-, Ring-, Spiral- og Bolgezirater, at

man ved flere Stykker virkelig maa forbauses over Forzirin-

gernes Rigdom og Smagfuldhed. Dertil kommer, at Formerne

indbyrdes i mange Retninger frembyde Forskjelligheder. I

Frankrige har jeg saa at sige næsten ikke seet et eneste

Droncesværd med Fæste af slobt Bronce; de have gjerne kun

en Spids eller Angel, der oprindelig har gaaet op i et med

Læder omviklet Fæste af Træ eller Been. I vort Norden der-

imod hore Broncesværd med smukt slobte og udzirede Fæster

af Bronce endog til de mere almindelig forekommende afBronce-

aldcrens Oldsager. I Frankrige igjen har man Broncesager i

Former, som ere ukjendte i vort Norden, men forresten vil

man forgjæves i Frankrige lede efter en saadan Afvexling af

Broncevaaben og Smykker, som det sydlige Skandinavien og

det nordligste Tydskland har at opvise. Navnlig de fleste af

vore nordiske Pragtstykker fra Broncealderen, saasom de yp-

perlige Lurer, Skjoldbukler. Hængekar &c. ere ganske ukjendle

i Frankrige. Noget nær det Selvsamme er Tilfældet i England,

ligesom man overhovedet frit tor sige, at, maaskee med Und-

tagelse af de irske Broncesager, staae de danske og nordfydkse

Broncesager, hvad Former og Forsiring angaaer, hoiest i hele

det nordlige og mellemste Europa.

Det vil folgelig allerede heraf være temmelig indlysende,

al hverken vore Broncesager kunne være komne fra Frankrige

og England, eller de franske og engelske fra vort Norden, om

der nu endog i Hovedformerne af forskjellige Vaaben og Red-



233

skaber findes en vis Overeensstemmelse. Den selvstændige

Forarbejdning af Oldsagerne i hvert Land for sig, fremgaaer

ond yderligere af de mange, ikke alene i Frankrige, men ogsaa

i vort Norden opdagede Spor af Stobninger og Forarbeidning

af Broncesager, saasom Former, Stobetapper, Metalklumper,

balvfærdige Sager &c. Det seneste og mærkværdigste Fund i

denne Retning i vort Norden blev gjort for ikke længe siden

ved Smorumovre nær Kjobenhavn, og tilhorer nu Es, Majestæt

Kongen. Det indeholder ICO Stykker, tildeels ikkun halvfærdige

Broncesager, hvoriblandt dog ogsaa findes flere heelt færdige

af særdeles smukt Arbeide. Da der tillige laae Klumper af

ustobt Metal blandt de halvt- og heeltfærdige Stykker, er det

fuldkommen klart, at man her er stodt paa et storre Forraad

fra en Metalarbeiders Værksted.

At nu Broncesagerne i Frankrige, som i England, maae

være keltiske, er neppe nogen Tvivl underkastet. De Oldsager,

der komme nærmest efter dem i Tiden, ere de romerske, og

det er tydeligt, at det er den romerske Civilisation, der i

Frankrige og England har fortrængt den gamle Broncecullur,

hvorved dog maa mærkes, at den græske Indflydelse fra Mar-

seille af og de livlige Handelsforbindelser mellem Italien og

det sydlige Frankrige maae have fortrængt Bronceculluren tid-

ligere i det sydlige, end i det mellemste og nordlige Frankrige.

I disse sidstnævnte Egne kan Bronceculluren neppe være fuld-

stændig ophort for i de forste Aarhundreder efter Christus.

Med Undtagelse af de romerske Jernsager forekomme heller

ingen Jernalders Sager i Frankrige for i de senere merovin-

giske og frankiske Grave, der indeholde romerske Keiser-

mynter, ja endog ikke sjelden Spor af Christendom.

Men om man nu endog saaledes, tvertimod de franske

Oldforskeres Anskuelse, maa ansee de franske Broncesager for

keltiske, er det ingenlunde dermed afgjort, at ogsaa vore

nordiske Broncesager skulle have tilhort et keltisk Folk. Man

finder ikke alene Levninger af en Broncealder overalt i Europa,
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dog med visse kjendelige Nuancer i de forskjellige Egne, men

ogsaa i Ægypten, i Asien og Amerika. Fra Ægypten har jeg

i London og Paris seet Broncedolke, Spyd, Knive og Værkloi

af Bronce, hvoraf nogle med Hieroglypher; Layard har fra

Ninive hjembragt til det Brittiske Museum en Broncedolk, meget

liig de ægyptiske, samt adskillige andre Bronceinstrumenter, og

i Louvren i Paris har jeg seet endeel Vaaben og Redskaber af

Kobber og Bronce fra Mexico. De forskjellige Former og

Zirater, som Broncesagerne have i de forskjellige Egne, vise

yderligere hen til, at Bronceculturen ikke angiver en bestemt

Folkerace, men en bestemt Culturgrad, hvilket allerede Lucrets

simpelthen har udtrykt ved Verset: „Sed prius æris erat qvam

ferri cognilus usus". Cæsars Beretning om Britterne, at de

ikke havde synderligt Jern, men at de i dets Sted brugte

indfort Bronce C»ære autem uluntur importato"), er et

mærkeligt samtidigt Vidnesbyrd for, at Broncealderens Cultur

virkelig maa have været den herskende i Nordeuropa, for

Romerne gik over Alperne. Den er naturligviis forsvunden

tidligst i Egnene nærmest Italien, og har holdt sig længst

i de Lande mod Norden og Vesten, som aldrig bleve erobrede

af Romerne. Delte er ufeilbarlig Grunden til, at vi i de af

Romerne ingensinde erobrede Lande Irland og Danmark træffe

de fleste Broncesager, ligesom ogsaa, at vi baade i Irland og

især i Danmark og det tilgrændsende nordligste Tydskland træffe

Broncealderens Cultur i den hoieste Udvikling; thi her havde

den længst Tid til at uddanne sig. Adskillige af Broncealderens

Zirater i Norden (navnlig Bolgeziraterne) robe endog Indvirk-

ning af romersk Cultur, en Indvirkning, som vi ogsaa ligefrem

kunne paavise i de mange romerske Oldsager fra de forstc

Aarhundrcder efter Christus, som nu efterhaanden opgraves

rundtom i de danske Lande.

Efterdi Bronceculturen forst omtrent ctPar Aarhundreder efter

Christi Fodsel er bleven heel fortrængt i storsle Delen af Frankrigc

og i England, og eftersom den senere vistnok længe er ved-
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bleven at udvikle sig i Nordtydskland og Danmark, er det klart,

al man ikke tor ansætte Bronceculturens fuldstændige Ophor i det

fjerne Norden for til endnu flere Aarhundreder efter Christi Fodsel,

og under alle Omstændigheder til en saa sildig Tid, at skandi-

naviske Stammer allerede dengang forlængst maac have været

bosatte i Norden og i de gammeldanske Lande. Jeg veed heller

ikke, al der skulde være Nogelsomhelst til Hinder for at antage, at

skandinaviske Folk, i Lighed med de fleste andre Folkefærd i

Verden, kunne have benyttet Redskaber og Vaaben af Bronce,

for de erholdt Kjendskab til Brugen af Jern.

Det maa endelig erindres, at de Forskere, som tiltrods for

alle Kjendsgjerninger vedblive at udgive vore nordiske Bronce-

sager for keltiske, ikke ere istand til at paapege de Mindes-

mærker i vort Norden, som ellers vilde kunne henfores til de

ældste her bosatte skandinaviske Stammer. Det er nemlig Til-

fældet her, som i Tydskland, Frankrige og England, at der

mellem Levningerne fra Broncealderen og Jernalderen, hvilken

sidste hos os forst ret træder fuldt udviklet frem i det otc, 6te

Aarhundrede efter Chr., ikke findes noget andet Mellemled, end

Levningerne af den romerske Cultur, der ogsaa aabenbart har

d.innct Grundlaget for hele Jernalderens paafolgende nyere

Udvikling rundtom i Europa. Heri ligger den naturlige For-

klaring til, at der finder en mærkelig Lighed Sted mellem Jern-

alderens Oldsager i Sydtydskland , Frankrige og England; thi

uagtet alle smaae Forskjelligheder i Former og Forarbeidning i

de forskjellige Egne, er det dog især de samme romerske

Motiver, som overalt skinne igjennem.

En lignende romersk Indvirkning lader sig ogsaa klart til-

syne ved en nærmere Betragtning af vore Oldsager fra Jern-

alderen. Men det er hoist lærerigt at iagttage, hvorledes den

skandinaviske Folkestamme allerede for de store Normannertoges

Begyndelse har efterlignet de romerske Forbilleder paa en

selvstændig Maade, og udviklet en noget ejendommelig Smag i

Formerne og i Udziringen af deres Vaaben og Smykker. I
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Irland, Skotland og England er der oftere fundet saadanne

bestemt udprægede nordiske Oldsager, som man slrax kan skjelne

fra de tilsvarende irske, skotske og angelsaxiske Oldsager, og

under mit seneste Ophold i England traf jeg igjen flere, navnlig

Jernsværd, som vare opdagede i nogle af de Floder paa Eng-

lands Ostkyst, der hyppig bleve beseilede af Vikingerne.

I Normandiet, ved Loiren og forresten i Frankrige fandt

jeg derimod ingen saadanne bestemt nordiske Oldsager. Imid-

lertid tvivler jeg ikke paa, at man ogsaa i Tiden vil opdage

dem her, og de ville da, ligesom i England, ved deres ejen-

dommelige Former og kunstige Forarbejdning tjene som yder-

ligere Deviser for, at Nordboerne paa den Tid, de gjorde deres

Erobringstoge i Frankrige, ikke vare saa raac eller saa udeel-

aglige i den dagjeldende europæiske Udvikling, som man hidtil,

kun altfor almindelig, har troet.

Modet den ll te Juni.

lir. Professor Sleenslrup foreviste tvende i Torvemoser fundne

Pandeskaller af Oxer, og meddelte nærmere Oplysning om dem.

Den ene af disse tilhorle Bos fronlosus INilss. , en ejen-

dommelig Art af de tæmmclige Oxers Gruppe, paa hvilken man

forst i de senere Aar ved Professor Nilssotis Beskrivelse er

bleven opmærksom og som, saavidt vides, hidtil kun er funden

i faa Lande. Nærværende Pandeskal manglede vel nogle af

Ansigtsbenene paa den ene Side, men var iovrigt saa fuld-

stændig, at Rigtigheden af dens Henforelsc til den nilssonskc

Art ikke kunde være nogen Tvivl underkastet. Den var fundet

i en Mose paa Moen , og af Hr. Consul Hage i Stege, der saa

ofte har vist sin Interesse for Undersogelser angaaende Landels
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ældre Natur- og Culturlilstand, indsendt til Universitetets

zoologiske Museum; fra samme Oe hidrorer ogsaa det eneste

Exemplar, vi forhen besad af denne Oxeart, beslaaende alene

af Nakkekammen og de paasiddende Hornstægler. Den op-

rindelige Forekomst af denne Oxe her i Norden vil ikke være

uden Vigtighed med Hensyn til Sporgsmaalet om vort tamme

Qvægs Oprindelse.

Den anden var en Pandeskal af den saakaldte Uroxe, Bos

bison Linn., en Art af de utæmmelige Oxers Gruppe, der efter-

haanden er saagodtsom uddod eller snarere udryddet over hele

Europa, idet man hidtil kun kjender den levende paa to Steder,

nemlig i fredet Tilstand en Hjord paa nogle Hundrede Stykker

i Bialovvieza-Skoven i Lithauen, og aldeles vild i Skove paa

Kaukasus. Det forste bestemte Vidnesbyrd om denne Oxes

Forekomt her i Landet i de allerældste Tider afgav nærværende

Pandeskal, som var fundet i en Skovmose, Langkjær kaldet, i

Baldersbrønde, Hoietoslrup Sogn; den laae i en Dybde af 24

Fod under Mosebækkenets Overflade, og idelmindste 14 Fod

nede i Torven, og blev af Gaardens Ejer, Gaardmand Peder

Larsen i Baldersbronde overladt det Kongelige Museum. Pande-

skallen mangler alle Ansigtsbenene, idet den er afbrudt i en

Skraalinie under Oiegruberne, men rober iovrigt ved sin Stor-

relse at have tilhort denne Oxearts slorre Stamme, til hvilken

ogsaa, saavidt vides, alle de Levninger hore, som i Skaane

ere fundne af delte Dyr.

Begge de foreviste Pandeskaller ville senere blive nærmere

beskrevne med de mange andre i tidligere Nummere af Over-

sigterne kort omtalte Dyrelevninger, som ved den vakte Inter-

esse for disse Gjenstande i de senere Aar ere indkomne til

vore Museer.
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Elatsraad Forchhammer gav en Oversigt over sine Arbeider

om Hornblendens Decompositions-Producler. Ved Lieut. Brandt

vare flere Stykker af et eiendommeligt Mineral fra Uralbjcrgene

komne til vore Samlinger, der ved en nærmere Undersogelse

viste sig at være en Blanding af kulsur Kalk, kiselsuurt Jern-

tveilte-Hydrat og kiselsur Jernforilte-Kalk. Mineralet, der bar

Hornblendens Gjennemgange, er fremkommet derved, at Horn-

blendens Kalk er traadt i Forbindelse med Atmospbærens

Kulsyre; Jernforilte er tildeels gaaet over til Tveilte, og har

oplaget Vand, medens Kiselsyren lildeels er forbleven i Forening

med Jernlveilte-Hydrat, deels har samlet sig i den ovrige Deel

af Mineralet. Den interessanteste af de nye Forbindelser er

det kiselsure Jerntveilte-Hydrat, hvis Sammensætning er saa-

lcdes, at Ilten i Jernlveilte, Kiselsyre og Vand forholder sig

som 3:8:6. I Anlhosiderit, som ligeledes er et Decomposilions-

Product af Hornblenden, er Forholdet som 3:8:1.

Til Medlem af den meteorologiske Comilee isledelfor af-

dode Etatsraad Schouw valgtes Prof. Liebmann.

Stud. med. Bladt indsendte Thermometeriagttagelser, an-

stillede i Aalborg for Tidsrummet fra 1. Marts til 31. Mai d. A.

Den til Bedommelsen af Polyt. Cand. Thomsens tvende

Afhandlinger „Bidrag til et thermochemisk System I. og II."

udnævnte Comitee afgav folgende Betænkning:

Polyt. Cand. Thomsen har i disse Arbeider, som indeholde

Undersogelser, der hore til de i Chemiens nærværende Udvik-

ling mest indgribende Sporgsmaal, nedlagt Resultalerne af en

Række Experimenler, som ere udtænkte med Skarpsindighed og

udforte med Noiaglighcd. Han har med Consequens gjennem-
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fort sine Tanker, som han har understellet og udviklet ved

Beregninger. Comiteen er af den Mening, at man ad denne

Vei vil vinde vigtige Fremskridt for Videnskaben, og anbefaler

derfor at optage disse Afhandlinger i Skrifterne, at tildele For-

fatteren Selskabets Solvmedaille, og, for at opmuntre ham til at

fortsætte Undersøgelserne, at stille 50 Rbd. til hans Disposition,

for derved at kunne forskaffe sig noiagtigen udforte Redskaber.

Kjobcnhavn, den Ilte Juni 1852. '

G. Forchhammer. Hoffmann. E. Scharling.

Affatter.

Selskabet modtog:

Fra the Royal Geographical Society of London:

Journal of the Royal Geographical Society. Vol. 21.

Fra The Linnean Socieiy of London:

Proceedings of the Linnean Society of London. Nr. 34—44.

List of the L. S. of L. 1850.

Transactions of the L. S. of London. Vol. XX. Part. III.

London 1851.

Fra the Lyceum of Natural Hisiory of New- York:

Annals of the Lyceum of Natural History of New-York. Vol.

IV. Nr. 6—11, Vol. V. Nr. 2-6. New-York 1851.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1852.

Af

Etatsraad, Professor G* Forchhammer,
Selskabets Secretair.

Ær. 9.

Modet den 5 te November.

i rof. Jurgensen gav en berigtigende Bemærkning til de i Modet

d. 23de Jan. d. A. meddelte Resultater af Undersogelser over

Bevægelsen af et physisk Pendul naar man tager Hensyn til

Jordens daglige Omdreining.

I denne Meddelelse staaer Pag 131; „Under samme For-

udsætning, eller, hvad der er det samme, naar man kun be-

holder de Led, der afhænge af forste Potens af Jordens Vin-

kelhastighed i Secundet (n), hvilke bestemme den apparente

Bevægelse, og ikke meddeler Svingningsaxen nogen horizontal

Begyndclseshastighcd, vil denne bevæge sig rundt i modsat

Retning af den daglige Bevægelse med Hastigheden n sin y,
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hvor y er Stedets Bredde." Den sidste Deel af denne Sætning

bor hedde: »vil denne bevæge sig rundt enten i Retningen af

Jordens daglige Omdreining, eller i den modsatte, eftersom

Pendulets Svingninger begynde fra dettes storste Elongalion

eller fra dets Ligevægtsstilling. Hastigheden, hvormed denne

Bevægelse skeer, er proportional med n sin y men varierer for-

ovrigt med Elongationen. Den er af samme Orden som Qva-

dratet af denne og folgelig meget ringe ved smaa Svingninger."

Indflydelsen af Jordens Omdreining paa den her betragtede

Bevægelse er altsaa aldeles forskjellig fra sammes Indflydelse

paa Bevægelsen af det frithængende Pendul, og denne Forskjel

har ogsaa bekræftet sig ved de Forsog, der ere anstillede med

et Apparat, som Selskabet har ladet forfærdige i Anledning af

de forelobige Prover, som Forf. havde meddelt i Modet d. 16de

April d. A., (p. 188). Imidlertid lader dette Apparat endnu

meget tilbage at onske, og Forf. maatte derfor forbeholde sig

at omtale det nærmere, saafremt det maatte lykkes at bringe

det til med en nogenlunde tilstrækkelig Tilnærmelse at vise de

Phænomener, der skulle iagttages.

Efter at være kommen til disse Resultaler har Forf. i det

franske Academies comptes rendus No. 13 for 27de Sept. d. A.

seet Beskrivelse af Forsog, anstillede af Person, Foucault og

Sire, hvilke vise den samme Forskjel mellem Indflydelsen af

Jordens Rotation paa de to Slags Bevægelser af et Legeme,

nemlig naar delte kan dreie sig i alle Retninger om et Punkt

og naar det er bundet til at bevæge sig om en Axe, der kun

kan dreie sig i et bestemt Plan. Denne Forskjel er især frem-

hævet af Foucault, der har givet to Meddelelser, af hvilke den

ene angaaer det forstnævnte og den anden det sidstnævnte Til-

fælde. Men disse Forsog ere anstillede med et Hjul, der sæt-

tes i hurtig Rotation om en Hovedaxe igjennem Tyngdepunktet.

Derved bliver Anvendelsen af de ved Forfs Undcrsogelscr be-

nyttede Formler paa delle Tilfælde meget simpel, hvorhos Tyng-

den sættes ud af Betragtning, og man bestemmer med Lethed
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Længden af det enkelte Pendul, hvis Bevægelse er isochron med

Axens Bevægelse i dens Plan. Er denne horizontal, saa vil

Længden l af dette Pendul paa det Nærmeste være

1= B 9
An oo cos y

hvor A er Hjulets Træghedsmoment om sin Axe, B Apparatels

Træghedsmoment om Verticalen, oo Hjulets og n Jordens Om-

dreiningshastighed i Secundet, y Bredden og g Tyngdekraften.

Er Axen derimod bevægelig i et Meridianplan, saa bliver Pen-

dullængden

A n oo

hvor B er Apparatets Træghedsmoment om den horizontale Axe,

hvorom det kan dreies, og almindeligen, naar d er den Vinkel,

som en Perpendiculair paa Axens Bevægelsesplan danner med

Jordens
-

Axe, er

, = , B 9
A n oo sin å

Disse Talbestemmelser agtede Forf., saasnart det kunde skee, at

underkaste en Prove ved Forsog. Denne pendulerende Bevæ-

gelse maa iovrigt ikke forvexles med den i den anforte Med-

delelse omtalte, der har sin Oprindelse fra Centrifugalkraften,

og hidtil ikke er experimentalt godtgjort undtagen paa Centri-

fugalmaskinen.

Efter denne Meddelelse har Forf. i comples rendus Nr. 19

for 8de Novbr. pag. 686—88 seet Resultatet af en Afhandling

betitlet: „recherches mathématiques faites å l'occasion des ex-

périences de Mr. Foucault pour rendre sensible aux yeux le

mouvement de rotation de la terre," par Mr. Quet. Denne Forf.

betragter et Omdreiningslegeme (corps solide de revolution),

der dreier sig om sit Tyngdepunkt saaledes, at den Axe, hvorom

Drejningen finder Sted, stedse forbliver i et Plan. De 9 Re-
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sullater, han finder, folge alle umiddelbart af de i Ovenstaaende

nævnle Formler, og det 10de, der forudsætter Axens Bevæge-

lighed i Overfladen af en Kegle, giver Svingetiden om den

stadige Ligevægtsstilling i folgende Formel

\ / AsinO
t = 7i y ^ :

' t n g sin (o

hvor 2 er Keglens Topvinkel, w dens Axes Vinkel med Ver-

densaxen og de ovrige Bogstaver svare til de ovenstaaende

saaledes at A, C, «, q have samme Betydning som B, A, n, ia

ovenfor. Denne Formel stemmer altsaa overeens med det

ovenangivne Resultat naar = 90°, d. e. naar Keglens Overflade

gaaer over til et Plan.

Selskabet modtog ved det Kongelige Sundheds Collegium

Hr. Apotheker Steenberg's i Helsingor anstillede meteorologiske

Iagttagelser for 1851.

Selskabet modtog:

Fra the Academy of natural Sciences i Philadelphia:

A notice of the origin progres and present condition of the

academy.

A Memoir of Samuel George Morton, M. D. late President of

the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1851.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia

fra Mai 1851—Marts 1852.

American Zoological, Botanical and Geological Bibliography

for the Year 1851 by Charles Girard.

Fra the American association :

Proceedings of the American Association for the Advancement

of Sciences. Philadelphia 1849.

Proceedings of the American Association for the Advancement

of Sciences. Charleston 1850.
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Proceedings of the American Association for the Advancement

of Sciences. Washington. Mai 1851.

Fra Mr, Aaron H. Palmer:

Observations in Relation to a Communication between the At-

lantic and Pacific Ocean through the Isthmus of Tehuante-

pec. New York 1849.

Report of Prof. Alexand. Bache, Superintendent of the coasl-

survey 1850.

Fra det Keiserlige Academie i Wien:

Denkschriften der kaiserlichen Academie der Wissenschaften.

Mathematisch-naturwissenschaflliche Classe. 1852. 2 Bd.

3 Lief.

Do. Do. Philosophisch-historische Classe. 1852. 3 Bd.

Archiv fur Kunde osterreichischer Geschichts -Quellen. 1851.

7 Bd. 3-4 Heft.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Academie der Wissenschaft-

liche Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Bind. 8.

1852. Heft. 12 3.

Do. Do. Philosophisch-historische Classe. Bd. 8. 1852. Heft. 1 2.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv fur Kunde osterreichischer

Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Com-

mission der kaiserlichen Academie der Wissenschaften in

Wien 1852. Nr. 3—10.

Almanach der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften. Wien

1852.

Fra Professor Nilsson i Lund:

Skandinavisk Fauna. 4de Deels 1ste Hefte. Fiskarna. Lund

1852.



246
r

Modet den 19de November.

Professor Westergaard meddelte folgende Bidrag til den old-

iranske Mylhologi.

De ældste iranske Forestillinger om Yima og de Væsener,

som staae i Forbindelse med ham, hore til den Kreds afMyther,

der nærmest dreie sig om Naturen, dens Kræfter og disses

Virkninger, som ogsaa om Mennesket selv og dels Skjebne.

Denne Art af Forestillinger fremstaaer, som bekjendt, i de for-

skjellige Mythologier med en legemlig Personligheds Form og

er udtrykt i en Række af Tankebilleder,' forskjellige efter Folke-

slagenes Tænkemaade og aandelige Udviklingstrin. Kilden til

den ældste iranske Mythologi er Zendavesta; men, da det, som vi

have tilbage af denne, desværre kun er forholdsvis lidet, og

da dette derhos ikke sjelden er kommet til os i en hoist man-

gelfuld Tilstand, er der naturligt meget, som er og vil blive

morkt og uforstaaeligt for os. Imidlertid horer Mythekredsen

om Yima til de tydeligste, og den er desuden interessant der-

ved, at vi, hvad ofte alt er paavist, i Indiens ældste Vedalære

gjenfinde en Overensstemmelse, hvorved vi tillige faae et Ind-

blik i den aldeles forhistoriske Tid, da Indiens og Irans jape-

tiske Folkeslag begyndte at udvikle sig i et fælles Samliv.

Fra en saadan Tid stammer Overensstemmelsen i Navnene; thi

Yima er den iranske og Yama den indiske Form af samme fæl-

les Ord, hvis Grundbelydning imidlertid ikke er aldeles klar.

Den samme Overensstemmelse findes i Faderens Navn, Vivaghat i

Iran, Vivasvat i Indien. Delte Navn maa udledes af den i Indien

almindelige Rod vas med den dobbelte, men beslægtede Betyd-

ning, at lyse og at brænde, (som ogsaa gjenfindes i andre jape-

tiske Sprog*). Ordet Vivasvat betegner derfor den vidllysende

*) Saaledes findes i vor Sprogstamme denne Rod i austr, der svarer til Zend

ushaslara ostlig, en romparativ Afledning af det for Zend og Sanskrit

fælles ushas Morgenroden ; Roden gjenfindes desuden i ar, aarle o. s. v.
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eller den fremstraalende, og bruges i Indien som Tilnavn til

flere guddommelige Personligheder, f. Ex. til Ilden, Morgen-

roden og navnlig til Solen. I Zendavcsta omtales Vivaghat selv

ikkun paa et eneste Sted CYasna 9,4-5), som den forste dode-

lige, der udpressede den saavel i Indien som i Iran hellige

Soma- eller Haoma-Plante; og til Lon herfor, siges der, skæn-

kedes ham Sonnen Yima. Denne nævnes derfor paa flere Ste-

der med de af Vivaghat dannede Ord: Vivaghana eller Vivag-

husha, Vivaghats Son, ligesom Yama i Indien af samme Grund

kaldes Vaivasvata, Vivasvats Son. Med Mythens fælles Spire

og Grundtanke, hvortil jeg senere kommer tilbage, med denne

fælles Fader og det fælles Navn ophorer Ligheden, og selv

det Grundlag, hvorpaa Mythen udviklede sig i Indien og Iran, er

forskjelligt. Hist henforles Yama til det andet Liv, til Aande-

verdenen og de saliges Boliger; i Iran derimod knyttedes Yima

til dette Liv, til den legemlige Verden, til Jorden, og han var

derfor her, ligesom sin Fader, et dodeligt Væsen.

Yima kaldes almindeligt khshaeta og huvapbha. Det forste

Tilnavn betyder Herskeren eller den herlige, og knyttes ogsaa

sædvanligt til Solens Navn; det andet udirykker ham med den

gode Æt eller med de gode Slægter. Grunden hertil og Betyd-

ningen af dette Navn fremgaaer tydeligt af det Sagn om Yima,

som findes i Begyndelsen af det andet Kapitel af Vendidad.

Her fortælles nemlig, at Ormazd (Ahura-mazdå) opfordrede

Yima forst blandt alle dodelige til at være en Lærer og Bærer

af hans hellige Ord; men Yima folte ikke Kraft dertil og und-

slog sig herfor. Da opfordrer Ormazd ham til at frugtbargjore

og udvide hans Verdener, til at være disses Bevarer, Beskytter

og Hersker. Dette Hverv paatager Yima sig med Bon om, at

der i hans Rige ikke maatle være kolde eller hede Vinde, ingen

Sygdom eller Dod; han beder desuden Ormazd, om at lære

ham det hemmelige Ord, hvorved han kunde betvinge de ska-

dende Dæmoner, (thi delte synes at være Meningen af Bonnens

Slutningsord, der desværre kun ere overleverede til os i nogle
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usammenhængende og næsten uforslaaelige Brudstykker.) Or-

mazd giver ham da en gylden Plov og en gulddannet Pig eller

Braad-stav, Symboler paa Agerdyrkning og Kvægavl. Yima

frugtbargjor nu Jorden, eller som det hedder i Vendidad: Yima er

i Kvindens Bor (baråpe) ; og efter 300 Vintres Forlob, er Jorden

derved opfyldt med levende Væsener („stort og smaat Kvæg,

Mennesker, Hunde og Fugle",) saavelsom ogsaa med de rode,

lysende Ildflammer, og de levende havde ingen Plads til at be-

væge sig paa. Paa Ormazds Opfordring reiser Yima sig, som det

hedder „op mod Lyset, om Middagen, ligefor Solens Vei", all—

saa da Dagen straalede i sin fulde Glands. Han furede Jorden

med sin Plov og gjennemborede den med sin Stav; og paa

hans Bon til Jorden udvidede denne sig og blev en Trediedel

storre end den for havde været, saa at alle nu fandt Plads til

at bevæge sig, enhver efter sin Lyst og sit Onske. Da 600

Vintre vare forlobne, var Jorden atter tæt opfyldt, og alter

bragte Yima den til at udvide sig to Trcdiedele saa stor som

for; men da 900 Vintre vare forlobne, var Jorden paany op-

fyldt med levende Væsener, og Yima udvidede ved sin Bon

tredie Gang Jorden, saa at den blev tre Trediedele saa stor som

for, og atter fandt nu alle Væsener Plads til at bevæge sig pa-a,

enhver efter sin Lyst og sit Onske. Jordens vidtudstrakte

Storhed skyldes saaledes efler Iranernes Forestilling væsentlig

til Yimas Virken ; han frugtbargjorde den udbredte Jord ved

Agerdyrkning og Kvægavl, og opfyldte den med levende Skab-

ninger. Men han sorgede desuden, og dette var hans egentlige

og varige Hverv, omhyggeligt for disses Velværen, og ved sin

Dyrkelse erholdt han saavel af Ormazd som af andre gud-

dommelige Magter Kraft til at kunne gjore det. Den alminde-

lige Fremstillingsmaade i Yashterne (den væsentligste Kilde til

Zend-Mythologien) af de mythiske Personers Virken er under

Form af en Bon; de fremstilles bedende forskjellige guddomme-

lige Magter om Kraft og Evne til al udfore hvad der er dem

vigtigt, og de godes Bonner opfyldes, de ondes derimod al-
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slaaes. Paa denne Maade siges der saaledes om Yima : „Lad

mig bringe Frugtbarhed og Afkom, lad mig bringe Uforgænge-

lighed til Mazdas Skabninger, lad mig forjage fra dem Hunger

og Torst, Ælde og Dod,, den hede og den kolde Vind i tusinde

Aar." (Yasht IX,©, XVII,29.) — »Lad mig faae den hoiesle Magt

over alle Folk, Dæmoner og dodelige, Trolde og Feer og de

fjendtlige Væsener, som bringe Dovhed og Blindhed; lad mig

fra Dæmonerne borttage deres Lykke og Glands, deres Afkom

og Frugtbarhed, deres Tilfredsstillelse og Berommelse." (Yasht

V,25.) — „Yima er den lyseste og lykkeligste af de fodte, han

ligner Solen blandt de dodelige; ved sin Magt udvirkede han,

at Mennesker og Kvæg ikke dode, at Vand og Træ ikke hen-

torredes, at man spiste Spiser, som aldrig formindskedes. For-

medelst hans Vælde var der ingen Kulde eller Hede, ei Ælde

eller Dod, ei heller den af Dæmoner frembragte Avind.'' (Yasna

9,5. Yasht XV,15.)

Saalænge altsaa efter den iranske Forestilling Yima her-

skede, og dette var gjennem et Tidsrum af tusinde Aar, blæste

ingen hede eller kolde Vinde, der var ingen Hede eller Kulde,

Aarsliderne vare stedse milde og venlige. Mennesket havde

ingen legemlige Savn, det led ikke af Hunger eller Torst; thi

den Spise, som var givet ham, formindskedes ikke, Vandet

udtorredes ikke, ei heller visnede de frugtbare Træer. Yima

bragte ikke blot Frugtbarhed til Skabningerne og velsignede

dem med Afkom; men disse vare heller ikke underkastede Tidens

fortærende Indvirkning; thi Yima bragte ogsaa Uforgængelighed

ned til dem; de ældedes derfor ikke, der herskede en bestandig

Ungdom, og, som det hedder (Yasna 9,5.), „Fader og Son, begge

to, skrede frem som femtenaars Ynglinge i Væxt"; derfor fandtes

heller ingen Sygdom eller Dod , saa at baade Mennesker og

Dyr vare udodelige, saalænge Yima herskede. Paa den Tid var

Mennesket saaledes velsignet med alle Naturens kjærlige Gaver,

og det levede derhos i Fred og Kjærlighed med sine Omgivel-

ser; thi Avind og Had, som Dæmoner have skabt, havde endnu
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ikke sneget sig ind i hans Hjærte. Yima havde desuden Magt

over Dæmonerne og berovede dem Evne til at skade tilligemed

den Tilfredsstillelse og Lykke, som var bleven de jordiske Skab-

ninger til Del. Yima er derfor „den lyseste, lykkeligste af

alle de fodte, den af alle dodelige som mest ligner Solen."

Ligesom Yima havde en lysende Fader, saaledes knyttedes

ogsaa hans Bolig til Lyset. Hans Virken for Menneskene udgik

nemlig fra Bjerget Hukairya (o: med den skjonne Form), der kal-

des det al-slraalende, det gyldne; thi det var den hoieste Top paa

det hoie Haraiti eller Hara (eller med det senere og bekjendte

Navn Alburz), som er det Ostens Bjerg, der danner Grændse-

skjellet mellem den forgængelige og den uforgængelige Verden,

det Bjerg, hvorfra Mipra, Lysets Herre, for Yimas Skyld op-

lyser den hele Verden, og hvor der folgelig hverken er Nat

eller Morke.

Heraf fremgaaer den Forestilling, som ligger i Yima-mythen,

og R. Roth*) har alt opfattet Yima som den billedlige Frem-

stilling af den jordiske Guldalder med alle Overflødighedens og

Fredens Velsignelser; men hertil maa dog bemærkes, at han

vel er delte eller, man kunde sige overhovedet, det symbolske

Udtryk for Menneskets lykkeligste Tid og Livets lyseste Tilstand,

men dog ikkun for saavidt som denne er betinget af eller be-

roer paa Menneskets jordiske eller physiske Velfærd; thi Yima

havde ikke Kraft til at bringe ned til Jorden det hellige Ord,

Kundskab om Gud. Samme Grundtanke knyttedes i Indien til

Yama; ogsaa han var der den billedlige Fremstilling af Guld-

alderen, det symbolske Udtryk for Menneskets lykkeligste, ly-

seste Tilstand. Men hvorvel Inderen elskede Livet og dets Go-

der med samme inderlige Kjærlighed, som Naturens ovrige

Skabninger, hildedes han dog mindre i dets Glæder; thi med

sit dybe Sind og alvorsfulde Tænkemaade saae han grant de

jordiske Goders Forgængelighed. Han vendte derfor sin Tanke

*) Zeitschrift der morgenlandischen Gcsellschaft. IV. 420.
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til Livet hinsides Doden, der sogte han og der forst fandt han

sit virkelige Hjem. For ham var derfor de Dodes Rige ikke

en uhyggelig Bolig for blege Aander uden Nydelser og uden

Glæder; det var tværtimod, ligesom hos vore Fædre, begavet

og forsynet med alt det skjonneste og herligste, og did var

det en Lyst at komme; der forst fandtes for ham den virkelige,

sande Guldalder, og derfor troner Yama der udodelig i de sa-

liges Hjem. Iraneren derimod fæstede mere sin Tanke til denne

Verden; han knyttede da naturligen Yima og Guldalderen til

denne Jord og til delte Liv. Yima er derfor for ham et dode-

ligt Væsen ; thi han lever kun i og for denne forgængelige

Verden, og maa altsaa forgaae med den. Skjondt han i Sagnets

Form knyttes til en bestemt Tid, er han dog ikke blot Udtryk-

ket for en svunden Tidsalder, som aldrig mere vender tilbage;

han er overhovedet Udtrykket for hvert Menneskes lykkeligste

physiske Tilstand; og naar f. Ex. Dagen i sin fulde Glands

aabenbarer alle Naturens Herligheder, naar milde Aarstider

frembringe Overflodighed af alle Jordens Gaver og Nydelser,

og naar Mennesket lever i sin fulde Kraft i Fred med sig selv

og i Kjærlighed med sin Omgivelse, da hersker Yima end paa

Jorden og udbreder her sin Velsignelse; derfor siges der i

Yasht XIII, 130, „skulle vi dyrke Grundvæsenet (feroher, fra-

vashi) af Vivaghats Son, Yima, den sande, kraftfulde, af ham

med de mange Slægter, forat kunne afværge den Ulykke, som

forvoldes af Dæmoner, den Torke, som odelægger Markerne,

og den alt tilintetgjorende Forgængelighed."

Denne lyse, lykkelige Tilstand, hvis symbolske Udtryk Yima

er, saae Iraneren tillige var forgængelig; han sogte efter Grun-

den til Lykkens Afbrydelse eller Ophor, og fandt den hos Men-

nesket selv, i Yimas egen Brode. Mylhesagnet herom findes

i den saakaldte Zemyåd Yasht, der er meget sjelden og var

ukjendt af Anquelil Dupcrron, hvorfor den heller ikke er optagen

i hans Oversættelse af Zendavesta. Denne Yasht skildrer Yimas

Virken i Overensstemmelse med de ovrige Zend-Kilder, hvor-
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efter den tilfoier, at Lykken fulgte Yima, fordi ingen onde F6-

lelser fandtes hos ham; den varede ved, indtil han bragte ind i

sin Tanke Lognen og den usande Tale. Heri fandt Iraneren

saaledes Grunden til Lykkens Ophor, og Afsky for Lognen var

ikke blot almindelig paa de Steder, hvorfra Zendavesla nærmest

har sin Oprindelse, men ogsaa ligesaa herskende i de vestlige

iranske Lande. Kekjendt er Herodots Fortælling, at Per-

serne kun lærte deres Sonner tre Ting, at ride, skyde med

Bue og at tale Sandhed, og Darius, Hystaspes Son, beder i en

af sine Indskrifter Ormazd om at beskytte hans Rige mod tre

Onder, mod fjendtlig Overfald, mod Uaar og mod Logn. „Da

Yima", fortsætter Zemyåd Yasht, „havde fort Lognen og den

usande Tale ind i sin Tanke, saa floi den lyse Lykke synlig

bort fra ham i en Fugls Skikkelse, og da han nu ikke længere

saae Lykken skinne, sorgede han og boiedes ned mod Jorden".

Tre Gange lader Mythesagnet Lykken flygte bort fra Yima; men

ham var det ikke givet at bringe den svundne Lykke tilbage.

Yima er Udtrykket for Lykken, saalænge den bestaaer; med

Lykkens Ophor ophorer ogsaa Yima; til at kæmpe mod Ulyk-

ken, til at standse den bortflygtende Lykke og bringe den til-

bage, dertil udfordredes andre Kræfter, andre mythiske Væsener.

Da Lykken derfor forste Gang flygter bort fra Yima, gribes

den af Mipra, hvem Ormazd har gjort til den lyseste og lykke-

ligste af alle hellige Aander, ligesom Yima er det blandt de dode-

lige. Mipra er Lysets venlige og kjærlige Herre; han er ei, som

Yima, et dodeligl Væsen, men et aandeligtog udodeligl; thi Lyset

er jo ikke indskrænket ene til denne forgængelige Verden; det

straaler fra Evigheden af, ogsaa hos Ormazd og i hans ufor-

gængelige Verden. Den flygtende Lykke, som Mythesagnet lader

Mipra gribe og standse, er vel derfor Dagens klare Glands, der

viger for Nattens sorte, uhyggelige Morke. Men Mipra straaler

om Natten ved sin tallose Stjerneflok og forjager Morket ved

sit Lys; han bringer atter Dagens lyse Lykke tilbage til Yima

og til Jorden.
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Lykken flygter atter bort fra Yima, men gribes af 5rae-

taona, den flygter tredie Gang, og optages af Kåråsåspa. Den

forste af disse to mythiske Væsener, 3>raetaona, tilhorer Apbhyas

stærke Æt, han er en Son af Apbhya selv. Denne var ligesom

Yimas Fader et dodeligt Væsen; men det eneste, der i Zend-

avesta fortælles om hans Virken, er, at han var den anden blandt

de dodelige, som udpressede den hellige Haoma-Plante; hvor-

for der til Lon skænkedes ham Sonnen 3>raetaona. Navnet

Apbhya, der i denne Form ligesaalidt som Sonnens Navn lader

sig etymologisk forklare, svarer, som Burnouf*) forlængst har

paavist, til det indiske Aptya, hvoraf det er opstaaet ved en

Ombytning af de to midterste Medlyde og den derved frem-

kaldte Lydforandring. Begge Former af Navnet gjenfindes i

den senere persiske Udvikling afMythen, hvori 3?raetaonas eller,

som han der kaldes, Feriduns Fader nævnes med det mere Zend-

lignende Navn Atbin, medens vi hos Firdusi finde den mere

indiske Form Abtin. Det indiske Aptya belyder den af Vandet

oprundne, en Son af Vandene, der flyde paa Jorden og i Luf-

ten. Delte Navn tillægges i Vederne en Luflgud Trita, hvis

Navn vel findes i Zendavesta, men som her er knyttet til et helt

andet Væsen, som jeg siden skal omtale. Imidlertid findes der

i Mytherne om den indiske Tritas og den iranske l?raetaonas

Virken en saadan Overensstemmelse, at det er klart, at vi og-

saa her have en fælles Grundmythe, som har udviklet sig paa

forskjellig Maade, hvorved tillige Trila er kommen til at spille

en mere underordnet Rolle, end 3?raetaona. Denne fodtes i del

firhjornede Varåna, der i Vendidads Fortegnelse nævnes som

det fjortende Land Ormazd skabte. Jeg har alt tidligere be-

mærket**), al hvis det er et jordisk Land, maatte det soges i Nær-

heden af Indien, der i Fortegnelse nævnes umiddelbart derefter

som det femtende. Landet Varåna omtales imidlertid i Zend-

avesla kun i Forbindelse med Jraetaona, der fodtes han og der-

*) Journal asiatiquc. 1845. V. 120. **) Ovenfor S. 211.
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fra opstige hans Bonner til de guddommelige Magter. Ordet

Varåna betyder det afværgende, det hindrende, det afgrænd-

sende, og da dets Tillægsord firhjornet dog vel sigter til de

fire Verdenshj orner, og da 3?raetaona, som jeg strax skal soge

at vise, er et Luftvæsen, synes Varåna snarest at betegne de

yderste, fjerne Egne, der ligesom afgrændse Himlen fra Jorden

og standse Oiets fremtrængende Syn. Zendordet Varåna svarer

derhos ogsaa etymologisk paa den ene Side til Grækernes

''ovoavåq, og paa den anden til det indiske Varuna, et Navn

som i Vederne tillægges den Gud, der hersker over Himlens

yderste Egne, hvor Luft og Hav ligesom smelte sammen, hvor-

for han i den senere indiske Mythologi er bleven til Havets

Gud, medens han i Vederne nærmest fremtræder som Aftenens

og Nattens mystiske Herre. Muligvis har det iranske Varåna,

i Modsætning til Yimas Hjem paa det yderste Ostens Bjerg,

nærmest betegnet Himlens og Luftens fjerne vestlige Egne, der

hver Aften skjule Solen og Lyset, saa meget mere som det af

Varåna dannede Tillædsord varånya i Zendavesta ene bruges

om Morkels onde Væsener.

3?raetaonas vigtigste Daad, som ofte omtales men tildels

med samme Ord, var Kampen med Azhi dahåka, den odclæg-

gende Slange. Denne skildres med tre Hoveder, og derfor og-

saa med tre Gab og sex Oine; den havde tusinde Kræfter, var

ond og den allerstærkeste af de onde Væsener, som den onde

Aand, Ahriman, skabte til Odelæggelse af Sandhedens og God-

hedens Verdener. Denne odelæggende Slange omtales særskilt

i to Yashter (V,29 ogXV,i9), hvor den fremstilles som bedende

de mythiske Væsener, Ardvi siira og Vayu, om Kraft til at

gjore alle Verdensegne menneskelomme. Dens Bon bliver na-

turligvis ikke opfyldt, hvorimod saavel disse to, som andre gode

Væsener skænkede 3?raetaona Kraft til al fælde den og dens

begjerlige og mægtige Hjælpere. Ligesom 3>raetaona kæmper

med Slangen (azhi), saaledes kæmper ogsaa den indiske Trita

med en Slange (ahi), og ved denne Overensstemmelse fremgaaer
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tillige Belydningen af den iranske Mythe. Det indiske ahi be-

tyder nemlig, ligesom Zendordet azhi, ligefrem en Slange; men

da Slangen i Osten var Symbolet paa det onde, saavel det

moralske som det physiske, overfortes i Indien Slangens Navn

ogsaa paa de store Masser af tunge og tykke Skyer, der i

Regnliden skjule Himlen og ligesom true Jorden med Ødelæg-

gelse. Naar dette skeer, iler Indra til Kampen; han splintrer

Skyerne med sit Lyn, forjager dem fra Himlen og fælder Ahi

eller Sky-Slangen; og i denne Kamp understottes han af Trita

og Vindenes Guddomme. Samme Naturforestilling troer jeg

ligger i den iranske Mythe om Kampen mellem Jraetaona og

azhi, der efter de almindelige Lydovergange er det indiske

ahi. Ogsaa denne er den onde Sky-Slange, derfor netop hen-

vender den sig til Ardvi sura og Vayu, der i Korthed kunne

siges at være Personificationer af Vandet og Vinden, med hvis

Væsen den altsaa var beslægtet Men i Iran er Indra vel ogsaa

en deva ligesom i Indien, men som bekjendt, er Betydningen af

delte Ord forskjelligt; thi Indiens lyse deva er i Iran en Beteg-

nelse for onde Væsener, og til disse horer her Indra. Jirae-

taona er her derfor ikke som den indiske Trita en Hjælper

af Indra , men indtager selv hans Plads i Kampen mod Sky-

Slangen. Han er et Luflvæsen, oprunden af Luftens Vande og

fodt i Luftens yderste Egne ; men han er ikke nogen Gud som

Indernes Indra, han er et dodeligt Væsen, et Barn af Naturen

og af den legemlige Verden og derfor forgængelig som denne.

Overensstemmelsen mellem Indra og 3>raetaona, som ogsaa i

Mythens fælles Grundlag, bestyrkes desuden ved et fælles Til-

navn, der kun faaer sin rette Betydning fra den indiske Gude-

lære. De store Skymasser, der ere personificerede under Slan-

gens Form, kaldes nemlig ogsaa Vritra, den skjulende, hin-

drende, og Indra, der fælder ahi eller Vrilra, er derfor Vri-

trahan eller Vrilras Bane. Samme Tilnavn, i den iranske Form

Varåprajan, bærer ogsaa Jraelaona, aabenbart, hvad og alminde-

ligt er anerkjendt, fra det fælles Samlivs Tid; thi ellers har
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våråbra, den iranske Form af det indiske Vritra, tabt denne

særegne Betydning, der kun er bevaret i våråprajan og det

deraf dannede Navneord våråpraghna , medens det har erholdt

en almindeligere af Modstandskraft, Seier, hvorved Ordet vårå-

brajan, idet det tabte sin oprindelige etymologiske Betydning,

tillige er blevet ensbetydende med våråbravat, den med Mod-

standskraft begavede, den seiersalige, der ogsaa lillægges 3?rae-

taona. Der siges saaledes om ham: „han er den seiersaligste

af de seiersalige dodelige, næst efter Zoroaster" (YashlXIX,36);

thi ogsaa denne kæmpede en Kamp, men mod det moralske

Onde, hin derimod mod det physiske Onde overhovedet, for

saavidt som det har sin Oprindelse fra de Kræfter, der rore sig

ovenover Jorden, i Skyerne og Luften. Hans Virken var nemlig

ikke indskrænket ene til Kampen med Azhi; men der siges ogsaa:

(Yasht 13,131), „at vi skulle dyrke hans Grundvæsen (fravashi),

forat kunne afværge den ved Heden frembragte Sygdom, Sky-

brud og Oversvommelse, foruden den Skade, der forvoldes af

Azhi." Mythen om Jiraetaona grunder sig ene paa en barnlig

men poetisk Betragtning af Naturen. Han er det symbolske

Udtryk eller Billedet af de gode, velvillige Naturens Kræfter i

Luften eller Himlen, hvis Virken man tænkte sig at gaae ud

paa at standse de onde, fjendtlige Kræfters Voldsomhed og at

hindre den Skade, som disse ligesom true med at ville tilfoie

Jorden. Naar da den lyse Lykke broster for Yimas Brode,

naar Himlen formorkes og Luften dækkes af sorte Skyer, naar

umilde Aarstider med alle deres Trængsler indvirke forstyrrende

paa Menneskets physiske Velværen, naar derved alt i Naturen

er morkt og uhyggeligt, da er [praelaona virksom og sbger at

raade Bod paa det onde; han griber derfor og standser den

fra Yima borlflygtende Lykke.

Til denne Forestilling af JJraetaona, som et kjærligt, for

Jorden omhyggeligt Luftvæsen, synes ogsaa en anden Mylhe at

sigte, der fortælles om ham; hvorvel dens Betydning endnu

ikke staaer ganske klar for mig. Mythesagnels Indhold er
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kortelig (Yasht V,60-66): Den forsle Vafra navåza dyrkede Ardvi

sura den Gang, da 3>raelaona j Skikkelse af Fuglen Kahrkåsa

omtumlede ham i det hoie; i tre Dage og tre Nætter svævede

han ned mod sin Bolig, men kunde ikke komme videre; lian

boder da til Ardvi sura og lover hende tusinde Qflre ved

Raghas Vande, hvis han maatte komme ned paa Jorden til sin

Bolig; hun viser sig i en yndig Piges Skikkelse og opfylder

hans Bon. Ardvi sura er Personificationen af den flydende

Vædske, som viser sig overalt i Naturen, oplivende, fruglbar-

gjorende og vederqvægende, f. Ex. i Mandens Sæd, i Kvindens

Modersliv og i hendes Mælk, i Jordens Vande og i Luftens Regn.

Derimod er Betydningen af Vafra endnu ikke ganske sikker;

det synes, men dog med en hoi Grad af Sandsynlighed, at være

at ny persiske barf, Snee; er dette saa, betegner vafra navåza

den forstc, nyfaldne Snee. Forestillingen eller Tankegangen

i Mythen vilde da være: Sneen higer ned mod Jorden, dens

Hvileplads og derfor dens egentlige Bolig; men den vil virke

forstyrrende og skadende Menneskets physiske Velfærd; 3?rae-

taona soger derfor at standse den i sit Hjem, i den hoie Luft.

Dog Sneen er en Del af Ardvi suras eget Væsen, men ikke,

som den odelæggende Sky-Slange, aldeles ond eller uden gavn-

lig Virken ; hun bonhorer den derfor og bringer den ned til

Jorden, hvor den ved sin Væde over en velgjorende Indflydelse;

thi Sneen kan dog mindst betragtes som aldeles uheldbringende i

Lande, som Iran, der lide og til alle Tider have lidt under en

stor Torke og Vandmangel.

Tredie Gang flygter den lyse Lykke bort fra Yima forme-

delst hans Brode; men den gribes af Kåråsåspa. Denne til-

horer Ætten Såma, hvoraf der foruden ham nævnes Broderen

l'rvåkhshaya og deres Fader J?rita. Æltens Navn Såma belyder,

paa Grund af dets Slægtskab med den indiske Rod cam, den

som bringer Ro, som beroliger, stiller, lindrer; og dette Navn

udtrykker i Korthed Maalet for hele Ættens Virken i dens for-

skjelligc Retninger. Da denne dens Virken ene gik ud paa
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Mennesket og fandt Sted for dettes Skyld og til dets Held, niaatle

den ophore med Menneskets Dod; derfor er hele Ælten dodelig

ligesom Mennesket, hvortil den er knyttet. Af denne Æt, siger

Yasna (9,10), var3>nta den nyttigste; han var den tredie dode-

lige, næst efter Vivaghat og Apbhya, som udpressede den hel-

lige Haoma-Planle, og til Lon herfor fodles ham de to Sonner

Urvåkhshaya og Kåråsåspa. Hvilken Nytte 3>rita stiftede, hvor-

paa hans Virken gik ud, fortæller Vendidad (Kap. 20) tydeligt:

„Han var den forste af de udholdende, lyse, kraftige dodelige,

som holdt Sygdom til Sygdommen, Dod til Doden, og som holdt

den brændende Feberhede borte fra Menneskets Legeme." 5rita

gjor saaledes ligesom Sygdommen selv syg og svag; han bry-

der Sygdommens Magt, standser Dodens Angreb og fjerner

Legemets Smerter; og Ormazd selv skænkede ham Lægemid-

lerne dertil. I 3?rita have vi desuagtet naturligvis ikke nogen

legemlig Læge; men vi maa soge i ham Personificationen eller

det billedlige Udtryk af Naturens lægende, helbredende Kraft.

Derfor horer han til Såma-Ætten, thi han stiller og beroliger

Legemets Sygdomme og Smerter, og knyttet til Menneskets Le-

geme er han dodelig som dette. Men han er den nyttigste af

Såma-Slægten; thi i denne Retning kunde Mennesket vel i sin

Barndom, berovet Videnskabens Erfaring, mindst udrette noget

ved egen Kraft, men maalte overlade alt til den udholdende,

utrættelige Naturs helbredende Magt eller, som Mylhen siger,

til 3>ritas lægende Virken. Hans Navn er ligefrem det for om-

talte indiske Trita, og Sanskrit Oversættelsen af Yasna tilfoier,

at han kaldes saa, fordi han var en tredie Son, saa at Navnet

vilde være at udlede af Talordet pri (tri), tre, ligesom vi finde

i Forbindelse med Trita i Vederne en Dvita og en Ekata af-

ledte af Talordene dvi (to) og eka (en). Imidlertid kunde det

vel være muligt, at Zendnavnet prita snarere skyldte sin Op-

rindelse til Roden prå CSanskrit trå eller tråi) at frelse, be-

vare; hvorved Betydningen af hans Navn vilde stemme overens

med Maalet for hans Virken. Han er ikke den eneste 3?rita, der
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nævnes i Zendavesla; i Yasht V,73 omtales 3?rita og Ashavazdah,

som Sonner af Såyuzhdri ; men da disse sæltes i Forbindelse med

Kampen mod de fjendtlige Nomade-Stammer, tilhore de snarere

Irans gamle Sagnhistorie end til Mythologien. Denne samme

3>rita nævnes vel blandt dem, hvis Grundvæsener skulle holdes

hellige (Yasht XIH,113), tillige med en kvindlig 3?rita eller 3?riti

(smst. 139); men det samme er ogsaa Tilfældet med andre, som

det synes, rent sagnhistoriske Personer.

Hin den mythiske 3>ritas forste Son er Urvåkhshaya, hvis

Navn betyder den vidlherskende eller den vidtheskyttende.

Han siges i Yasna at være from, en Udbreder af Retfærd, og

paa et andetsted (Yasht XXIII,3) hedder det: „bliv velgjorende

og aaben som Urvåkhshaya." Delte er alt, hvad der særskilt

fortælles om hans Væsen, men dog imidlertid tilstrækkeligt til at

vise den Betydning, der var kny Ilet til ham; og vi tage næppe

feil, naar vi betragte Urvåkhshaya som det symbolske Udtryk

for den indre Kraft hos Mennesket og den velgjorende Indfly-

delse af Tiden, som stiller Sorger og dysser Lidenskaber, af

den Kjærligheds Foleise hos Mennesket, som gjor det velvilligt

og retfærdigt mod sin Omgivelse. Derfor er Urvåkhshaya en

Ætling af Såmas beroligende Slægt, han er den lægende 3?ritas

Son ; thi han stiller Sjælens Sygdomme, ligesom Faderen Lege-

mets. Han er dodelig; thi med Menneskets Liv ophorer hans

Virken , hidset er der jo ingen Sorger og Lidenskaber, ingen

Uvillie og Uretfærdighed. Men her paa Jorden er han vidlher-

skende eller vidtbeskyttende; thi hvert Menneske trænger til

hans Hjælp, og hans velsignelsesrige Virken spores saa vide

om paa Jorden. En saadan indre Virken, og det rolige, fromme,

fredelige Liv, som er dens Folge, afgiver ikke Stof til megen

ydre Omtale; og derfor er det saare naturligt, at Urvåkhshaya

kun saa sjeldcn nævnes. Men Fromhed og Fredelighed er og-

saa udsat for fremmed Angreb og Fornærmelser, uden selv at

have Kraft HI at afværge dem eller Villie til at hævne sig.

Dertil hentyder en anden Mythe (Yasht XV,28), som lader Broderen
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Kåråsåspa bede: „lad det gives mig at skride frem med Hævn

for min Broder Urvåkhshaya, lad mig dræbe Hitåspa;" til denne

Mytlie kommer jeg senere tilbage.

Den tredie af Såma-Slæglen , Kåråsåspa, fremtræder i en

bestemtere Skikkelse. Han er ung, med det hoie, ranke Legeme

og det mandige Sind; han er Spyd-væbnet og Kolle-bærende;

han er næst efter Zoroasler den stærkeste af de stærke dode-

lige, formedelst sil Mandomsmod til Forsvar, sin raske Lyst til

at mode Faren. Kåråsåspa er en Kriger i sin fulde Kraft, og

hertil sigter ogsaa hans Navn, hvis Betydning er den hvis Heste

ere magre, og derfor hurtigere og mere udholdende; hvad

endnu er Tilfældet paa de tnrkomanske Stepper. Men Kårå-

såspa er ingen vild, fremstormende Barbar; han horer til Såmas

beroligende Slægt, han er en Son af den lægende 3>rita og

Fromhedens Broder. Hans Kald og Hverv er vel Kampen, men

ikke for dennes egen Skyld; han kæmper for at læge Ufredens

Saar, at raade Bod paa Fredens Brud, at bringe den svundne Fred

tilbage, og de godes hellige Grundvæsener beskylle hans Legeme

(Yasht XIII,61), hvis Styrke udfordres hertil Han maa derfor

betragtes som Personificationen eller det billedlige Udtryk af

Mandens raske Mod og Legemskraft, der ikke angriber uden til

eget Forsvar, men dog staaer rustet og rede til Kampen, naar

og hvor Faren viser sig. Hermed stemmer hvad der siges om

ham (Yasht XIH,i;J6): „vi dyrke hans Grundvæsen (fravashi),

forat kunne afværge fjendtlig Vold og den angribende Skare,

forat kunne afværge den onde og den Skade, som de onde

ville tilfoie os." Kåråsåspa horer til de dodelige, thi han

er en Del af Mandens Væsen; han er den stærkeste blandt

dem, dog ikkun næst efter Zoroaster; thi den Kamp, som Zo-

roaster gik imode, var for Troen og det aandelige Liv; den er

af boierc Betydning og dertil udfordres folgelig en storre

Styrke end til Kåråsåspas Kamp for det dodelige Liv og den

limelige Fred. Da dennes Virken saaledes er Kampen med

Menneskets jordiske Omgivelse, er den derved niere aaben og
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lydelig end hans tvende Frænders. Delte synes at være Grun-
den til, al han fortrinsvis og ene nævnes i Mylhesagnet som den,

der griber den lyse Lykke, naar den tredie Gang flygter bort

fra Yima; thi denne Lykkens Flugt sigter dog vel overhovedet

lil al den Nod og alle de Lidelser, som have deres Oprindelse

hos Mennesket selv og i hans levende Omgivelsers Overlast.

Og lil at raade Bod herpaa udkræves vistnok ligesaa megel

Faderens og Broderens Bistand; men deres Virken er mere i

det skjulte, i Menneskets Indre og hans hjemlige Liv, og der-

for ei saameget Gjenstand for almindelig Omtale og Ry, som
Kåråsåspas, der kæmpende ude soger at lilbagefore den brudle

Fred med Omverdenen.

Mange og forskjellige ere Aarsagerne til Fredens Brud,

mange Myther havdes derfor ogsaa om Kåråsåspa. De dreie

sig alle om hans Kampe; men de ere fortalte i stor Korthed,

og ofle ikkun loseligt berorte, hvorved deres indre Idee bliver

dunklere og utydeligere, end det muligvis ellers vilde have

været Tilfældet. Thi Mythen henter, som bekjendt, sin Beskri-

velse fra det virkelige Liv, og kan derved let optage i sig vir-

kelige Begivenheder og udsmykke sig med Træk af Livet og
Navne uden al mythologisk Betydning, der altsaa forst maatle

udsondres, for man kan komme til Mythens egentlige Væsen.

Dette kan navnlig lettest blive Tilfældet med saadanne Myther,

som dreie sig om Mennesket selv og dets Færden herpaa Jor-

den, hvadMytherne om Kåråsåspa gjore. Skjondt det derfor er

sandsynligt og rimeligt, at vi i Kåråsåspas Modstandere, som
han fælder, have Personificationer af de forskjellige Aarsager

lil Fredens Brud, er det dog utydeligt, lil hvilken af disse den

enkelte Mythe netop sigter, især naar den kun er loseligt om-
talt, eller blot cl Navn paa en Fjende er anfort. Jeg skal der-

for her indskrænke mig til de Myther om ham, der indeholde

mere Æmne end et blot Navn.

Kåråsåspas Hovcddaad, den omtales idelmindste ene i Yasna

flX,n) og nævnes forst i Zemyåd Yasht, var hans Kamp med
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den giftige Slange eller Hugorm, Sruvara (den med Horn eller

Kloer forsynede), „der sluger Mennesker og Heste, paa hvem

den gronne Gift flod tommetyk." Mythens Grundbetydniyg synes

at være klar, og Hugormen betegner vistnok overhovedet alle

vilde Dyr, farlige for Menneskets Sikkerhed og Fred, hvis Angreb

og Overlast tidt kaldte ham til Kamp og Forsvar; den synes kun at

være nævnt fortrinsvis, fordi den var Symbolet paa alt ondt og,

som Biblen siger, trædskere end alle Dyr paa Marken. Derimod

er Mythen i sine Enkeltheder dunkel for mig og jeg veed ikke

hvortil den hentyder, naar den videre fortæller: „Kåråsåspa

fældede Hugormen og kogle den til Fode i et Jernkar; ved

Middagstid brændte den og hvislede, den styrtede ud af Karret

og væltede det udstrommende Vand; bort veg forskrækket den

modige Kåråsåspa."

Jeg har alt nævnet Mythen om Hitåspa, som Kåråsåspa fæl-

der for at hævne sin Broder Urvåkhshaya. Hitåspa beskrives

ikke noiere, selv hans Navn er dunkelt; men paa Grund af den

Maade, hvorpaa han er nævnet, synes han at skulle være Ud-

trykket for det fromme og fredelige Livs værste Fjende. Hans

Navn kan betyde den med de blege Heste; skulde han da be-

tegne den gustne Avind og den lumske Skadefryd, der harmes

over andres Lykke og kun tragter efter at forstyrre den til

egen Fordel, ja endogsaa uden saadant Hensyn?

En anden Fjende, som Kåråsåspa fælder, er Zairi-påshna,

„der styrter frem gabende forat odelægge Sandhedens eller Ren-

hedens legemlige Verden." (Yasht V,38, XIX,4I). Navnet be-

tyder ham med Guld-hæle, den guld-hælede; skulde vi derfor

i ham have Udtrykket for Guldtorstens, den urene Havesyges

begjerlige Aand, der ikke finder Ro og Hvile i Besiddelsen af

sit eget, men higer efter mere, selv om dette er andres Eien-

dom, der kun uretfærdigen ved Vold og List kan erhverves?

Han horer forresten, hvad dog ikke bidrager videre til at op-

klare hans Betydning, til en Klasse af Væsener, som kaldes Gan-
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darbher, hvilke i Indien ere Tjenere i Indras Himmel, men i

Iran tilligemed Indra selv ere blevne til onde Væsener.

Blandt flere andre, som Kåråsåspa fælder, men hvis Navne

kun*anfores uden nærmere Beskrivelse, nævnes (Yasht XlX,43-44)

en Snåvioaka, som slaaer med Kloer. Betydningen af Navnet

er uvis; men han selv er en afmægtig Attraas og Begjerlig-

heds hovmodige Aand med vidtsvævende Lyster, der for egen

Fornoielses Skyld onsker at vende op og ned paa den hele

Verden. Mylhesagnet lader ham nemlig udbryde: „Jeg er svag;

men var jeg stærk, da skulde jeg gjore Himmelhvælvingen til

min Vogn og Jorden til dens Hjul; jeg skulde fore den hellige

Aand ned fra hans hoie, lyse Bolig, og jeg skulde bringe den

onde Aand op fra hans morke Elendighed; begge to, den hel-

lige og den onde Aand, skulde da trække min Vogn, hvis ikke

Kåråsåspa dræber mig; men, tilfoier Mythen, den modige Kå-

råsåspa fældede ham."

Han synes endelig ogsaa at være sat i et fredeligt Forhold

til en af Feerne, der ellers i Zendavesta betragtes som onde

Væsener. I Vendidad (1,10) siges nemlig om det syvende Sled,

som Ormazd skabte, Orkenen Duzhaka : „der frembragte den

onde Aand (Ahriman) en Fee, hvilken den knuste, som fulgte

Kåråsåspa." Efter Ordene paa dette Sted maatte Feens Over-

vinder ligeledesvære en Fee; men det er dog muligt, at vi her

ikkun have en kort Hentydning til Kåråsåspas da velbekjendte

Væsen; idetmindste forekommer den sidste Sætning (som fulgte

Kåråsåspa) paa et andet Sted (Yasht XIX,39) ordlydende om

det mandige Mod, Heltens uadskillelige Ledsager, som visselig

ogsaa behoves i Kampen mod Morkets Feer og Aander.

Kåråsåspas Virken er naturligvis udbredt over hele Jorden;

her maalte derfor ogsaa hans Hjemstavn være; og ligesom

Yimas Virken navnlig udgik fra den hoieste Top af Ostens Lys-

bjerg^, og Jiraetaona lodtes i Luftens yderste Egne, saaledes

knyttes Kåråsåspa til Havet med de store Svælg, til det Jorden
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omslyngende Verdenshav; Ihi lierfra kunde hans Virken, lige-

som dette, omfatte den hele Jord.

Disse Naturmythcr , som jeg her enkeltvis har gjennem-

gaaet, disse mylhiske Forestillinger om Naturens og Menneskets

Tilstand og Virken, have i Tidernes Lob antaget en mere sand-

selig, legemlig og menneskelig Form, og saaledcs fremtræde

Jemshid, Feridun og Gershåsp som rent jordiske Konger og

Helte i Persernes senere Sagnhistorie. Jeg skal imidlertid ikke

her gaae ind paa denne Udvikling af hine Nalurmylher, men

soge at sammenfatte dem til en Helhed; thi de udgjorc tilsam-

men en Enhed, og ere ikkun enkelte Dele af et sammenhæn-

gende Billede, hvori de gamle Iranere, for mere end to Aar-

tusinder siden, have sogt at fremstille deres Opfattelse af Men-

neskets jordiske Lykke og Velfærd, af Naturens modstridende

Kræfter, der indvirke hjælpende og forstyrrende derpaa, og af

Kampen, som udfordres til at sikkre den og bringe den tilbage,

naar den broster formedelst Menneskets egen Brode. Den lyse

Yima udbreder den jordiske Lyksalighed, og, saalænge han er

uden P>rode, hersker den i rigeligt Maal uforstyrret paa Jorden

blandt alle Jordens Skabninger; men ved hans Brode svinder

den, uden at han har Kraft til at fore den tilbage. Dagens Lys

fortrænges af Nattens uhyggelige Morke; men Lysets venlige

Herre griber den flygtende Lykke og forer den alter tilbage.

Naturen taber sit lyse glade Udseende, Himlen dækkes af sorte,

truende Skyer, morke og barske Aarstider standse og forstyrre

Naturens kjærlige Gaver: da fodes Ji'aelaona i Luftens yderste

Egne, netop der hvorfra Ulykken kommer, han kæmper mod

og hæver disse Naturens og Luftens Hindringer; thi Kampen

mod dem er hans Kald og hans Hverv. Selv fra Jordens Skab-

ninger og hos dem selv opstaae Hindringer for Lykken, men

disse soger Såmas Æt at fjerne. Naar Sygdommen angriber

Menneskets Legeme og standser hans Nydelse af Livets Goder,

da træder 3?rila til lægende og helbredende. Naar Sorgen tyn-

ger hans Hjerte og Lidenskaben sniger sig ind i hans Indre,
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naar de formorke hans Sind og forstyrre hans Ro, da viser

Urvåkhshaya sig dyssende og beroligende, han bringer hans

indre Fred tilbage og gjor ham, ligesom Faderen, atler skikket

til med Lyst og Glæde at nyde Livets Velsignelser. Naar Fa-

rens Time kommer, naar andres Ondskab, Havesyge eller

Fjendskab soge at forstyrre hans ydre Fred, eller naar vilde

Dyr true hans Sikkerhed, da staaer Kåråsåspa rustet og rede

til Kampen, han fælder modig hans Fjender, hævner den be-

gaaede Udaad og fjerner hver Fare. Kort, Yima udbreder den

jordiske Lyksalighed blandt Menneskene, og de andre Væsener

bekæmpe og fjerne, enhver efter sit Kald, de Hindringer der

stille sig i Veien for den; og med Undtagelse af Lysets Herre,

ere de alle dodelige; thi deres Virken er ene knyttet til

denne forgængelige Verden, den bestaaer ved denne og maa

ogsaa ophore med den.

Hermed slutter Zemyåd Yasht sit Billede af Menneskets jor-

diske Lykke, af dens Afbrydelse og Ophor og af Kampen for

at fore den tilbage; men Billedet er dog endnu ikke fuldstæn-

digt. Thi om end den jordiske Lykke straaler i al sin Glands

og Fylde, om end Mennesket, karsk paa Legemet, med livsfriskt

Sind og i uforstyrret Fred er i Stand til at nyde Livets rige

Goder, er han dog endnu ikke fuldkommen lykkelig; noget

mangler endnu i hans Lykke, hvad ogsaa Iraneren folte, det

nemlig som Yima ikke havde Kraft til at bringe ham, Kundskab

om Gud og hans hellige Ord. Haoma-Yasht, der er optaget i

Yasna, faldfarer Billedet; den nævner forst Yima, Udbrederen

af den jordiske Lykke, dernæst 3?raetaona og Såma-Ætten, som

kæmpe mod Hindringerne for Lykken, og derpaa nævner, den

tilsidst i fjerde Række Zoroaster, hvem Ormazd havde givet at

fuldkommcngjore Menneskets Lykke ved at bringe det den Kund-

skab om Gud, som det endnu savnede. Zoroaster nævnes sidst,

ingenlunde fordi Iraneren ansaae dette for en ringe og foie

Ting; tværtimod ogsaa for ham var dette det hoiesle og vig-

tigste, og han lader derfor Zoroaster være den seiersaligste og
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stærkeste af alle dodelige, og derfor lader han Ormazd i sin

Kjærlighed til Mennesket bnske forst og fremmest at give det

denne Kundskab og den Lykke, som det er umuligt at opnaae

uden den. Men han saae tillige, at det jordiske Menneske,

hildet i Jordlivets Glæder, er altfor lilboielig til i sin Lykke at

glemme sin Skaber, hvorfor Yima heller ikke folte Krafl til at være

Troens Bærer, og at det som oftest forst gjennem Nod og

Trængsler bringes til at vende Sindet til ham. Dog Zoroaster

er af en anden Natur end de ovrige Væsener, jeg har omtalt;

og han horer hertil ikkun for saa vidt som han tjener til at fuld-

stændiggjore det Billede, som jeg her har forsogt paa at for-

tolke.

Endnu haves en Mythe om Yima, som imidlertid ikke synes

ganske at hore til hint Billede eller hine Forestillinger om den

jordiske Lyksalighed, og som jeg derfor kun kortelig her skal

berore, for ikke at forbigaae hvad der kan kaste Lys over

hans Væsen. Denne Mythe optager den sidste Halvdel af

Vendidåds andet Kapitel, hvor den folger umiddelbart efter

Mythen om Yimas Virken til at udvide og fruglbargjore Jorden

Begyndelsen deraf eller Forbindelsesleddet med den foregaaende

Mythe er desværre kun overleveret os i en hoist hullet og

mangelfuld Text, hvoraf det dog synes at fremgaae, at Mythens

Begivenhed er henlagt til Tiden efter Yimas tusindaarige Bige.

Mythens Indhold er derefter i Korthed: Ormazd modes med de

hellige Aander og Yima med de bedste dodelige, begge be-

romte i den gode Dåityas ariske Kildeland. Da aabenbarer Or-

mazd ham , at over den legemlige Verden skulle Landene lide

Nod, saavel ved den strænge, stivnende Vinter og heftige Sne-

fog, som derefter ved Oversvommelser, Tobrud og Bcgnskyl.

Som Ormazd byder, planter Yima da en firsidet indhegnet Have;

did bringer han Spirerne af levende Væsener C»af smaat og

stort Kvæg, af Mennesker, Hunde og Fugle") og af de rode,

lysende Ildflammer; han gjor Haven skikket til Bolig for Men-

nesket og til Græsgang for Kvæget og lader Vandet flyde rige-
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ligt. Did bringer han de storsle, bedste og fortrinligste Spirer

af alle Mænd og Kvinder og af alle Kvægets Arter, de storste

og mest duftende Spirer af alle Træer og de mest velsmagende

af alle Spiser; han gjorde dette parvis og uforgængeligt, saa-

længe Mennesket var i denne Have. Der var ikke Bagtalelse

og Daddel, ei Trætte og Fjendskab, Hovmod og Bedrag, Usselhed

og Lumskhed; heller ikke fandtes der nogen vanskabt Legems-

form eller overhovedet nogen af de onde Kjendetegn, hvormed

den onde Aand har mærket Mennesket. Herefter folger en

videre Beskrivelse af Havens Indretning og af Menneskenes

Fordeling der, som imidlertid er yderst dunkel. Hvorvel denne

Mythe er fortalt i stor Udforlighed , fremgaaer det dog deraf

ikke klart, hvor man havde tænkt sig Havens Sted. Om her

paa Jorden og i denne Jordens Tilstand? Men Livet der er

forskjelligt fra det jordiske. Lyset straaler der bestandig, Sol,

Maane og Stjerner vise sig tilsammen; Aaret er der kun en Dag;

efter fyrretyve Aar fodtes af to Mennesker et Par, Mand og

Kvinde, og saaledes ogsaa blandt Dyrenes Slægter; Menneskene

leve der det bedste Liv. Hertil kommer, at det ikke er Zo-

roaster, som der forkynder Mazda-Troen, men en anden, (hvis

Navns Form imidlertid er noget tvivlsom, da det her skrives

i Haandskrifterne paa forskjellig Maade og ikke findes noget

andet Sted), og at Zoroaster, som er den overste aandelige

Herre og Lærer for hele den jordiske Verden, vel er dette

ogsaa her, men dog ikke som ellers ene, kun i Forbindelse

med Urvatat-nara, der paa de to andre Steder, hvor han næv-

nes (Yasht XHI,98, 127), kaldes den senere fodte, den Zoroa-

striske eller Zoroasters Son. Eller har man tænkt sig Havens

Sted hisset; er det et Billede af de godes Lyksalighed i Livet

efter Doden? Men de godes Sjæle fores andetsteds hen, hin-

sides det hoie Hara, til den uforgængelige Verden, hvor Or-

mazd og hans hellige Aander dvæle (Vendidad 19,30-33); de

gode komme der selv, og ei blot de bedste Spirer, hvoraf

Væsener ere udviklede; desuden medbringe de vel ogsaa did
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den Tro, ved hvilken de komme der, og behover der næppe

nogen ny Troens Forkynder, især da Ormazd selv er Lærer

og Mester for hele den aandelige Verden (Vispered 2,4). Begge

Antagelser af Havens Sted synes saaledes at stride saa meget

mod hvad vi ellers vide. Men naar man lægger Vægt paa

Mylhens Ord, naar man seer, at Yima bringer did ikke de bed-

ste Mennesker, men ikkun de bedste Spirer til Mennesker og

Dyr, og at Livet der nærmest er jordisk, thi levende Væsener

fodes der, men dog i en renere og bedre Skikkelse, da fore-

kommer det mig, at Tanken ledes hen til den Forestilling, som

saa smukt er udviklet i vor egen Mythologi. om Jordens For-

nyelse i en bedre og ædlere Skikkelse efter den nuværendes

Ophor og Gudernes Undergang. En lignende Anskuelse fore-

kommer mig ligger til Grund for denne Mythe om YimasHave;

den synes mig at have Hentydning til en Forestilling om en

tilkommende og bedre jordisk Tilstand, hvori Yima vil herske,

ligesom i den nuværende som det symbolske Udtryk af den

physiske Lykke, thi heller ikke der vil han være Troens For-

kynder; men hvori han vil være uforstyrret af jordiske Hin-

dringer, og derfor ei som her behbve Hjælp og Bistand af andre

Væsener.

Skovrider Bitmester v. Schumacher indsender „Betragtnin-

ger over Iagttagelser som forineenlligen ville oplyse enkelte

„Momenter af Jordklodens Physik". Comitee, Etatsr. Forchham-

mer, Prof. Olufsen, Oberstlieutn. Hoffmann, Prof. Liebmann.

Istedetfor afdode Admiral Schifler valgtes Prof. We-

stergaard til Medlem af Kassecommissionen.
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Selskabet modtog:

Fra the Smiihsonian institution i Washington:

History and statistics of the State of Maryland, according to the

returns of the seventh census of the United States 1850.

Washington 1852.

Smithsonian Contributions to knowledge. Vol. 3. Washington

1852.

Smithsonian Contributions to knowledge. Vol. 4. Washington

1852.

Report of the Commissioner of Patents for the Year 1S50. Vol.

I. Arts and manufactures. Washington 1851.

Report of the Commissioner of Patents for the Year 1850. Agri-

cullure. Washington 1851.

Smithsonian Report on recent improvements in the chcmical

arts. Washington 1851.

Fifth annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian

institution 1850. Washington 1851.

Meteorological Regisler for twelve years, from 1831 to 1842

inclusive, compiled from Observations made by the of-

ficers of the medical Departement of the Army at the mili-

tary ports of the United States. Washington 1851.

Explanations and sailing directions to accompany the wind and

current charts approved by Commodore Lewis Warrington,

Chief of the bureau of ordnance and hydrography. Washing-

ton 1851.

Information respecting the history, condition and prospects of

the Fndian tribes of the United States. Philadelphia 1847.

Directions for collecting, preserving and Iransporting specimcns

of Natural History. Washington 1852.

Report of the Secretary of War, communicating the information

in relation to the geology and topography of California.

Washington 1850.

Abstract of the seventh census (Third Edition). Washington.

Decbr. 1. 1851.
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The national era. Washington, Thursday, Septbr. 18, 1851.

Nr. 246.

List of works published by theSmithsonian institution. Washington.

List of foreign institutions in correspondence wilh the Smith-

sonian Institution. Washington.

Registry of periodical phenomena. Washington.

Report of the Secretary of War. Washington, Januar 30, 1851.

Fra Gesellschaft fur vaterlåndische Geschichte i Kiel:

Urkundensammlung der Gesellschaft fur vaterlåndische Geschichte.

Zweiten Bandes zvveite Abtheilung. Kiel 1848.

Nachtråge zum ersten Bande der Urkundensammlung fur vater-

låndische Geschichte. Kiel 1848.

Neues Archiv der Gesellschaft fur vaterlåndische Geschichte.

Funften Bandes erstes Heft. Kiel 1848.

Do. do. Fiinften Bandes zweites Heft. Kiel 1850.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1852.

Af

Etatsraad, Professor G. Worchhammer,
Selskabets Secretair.

Tir. S.

Modet den 3die December.

Hr. Dr. Prof. Theol. Scharling forelæste nogle Partier af en

Afhandling om Striden mellem Bossuet og Fenelon. Afhand-

lingen er bestemt til lndrykkelse i det af Forfatteren og Biskop

Dr. Engetstoft redigerede „Nyt Theologisk Tidsskrift."

Hr. Candidat. med. R. Bergh indsendte et Manuskript „Bi-

drag til en Monographie af Marseniaderne, en Familie af de

gasteropode Mollusker" som han onsker optaget i Selskabets

Skrifter.

Comiteen bestaaer af Professorerne Eschricht , Bendz og

Steenstrup.
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Herr Skovrider Ritmester c. Schumacher indsendte et Ma-

nuskript „Beretning om en Række Undersogelser til Bestemmel-

sen af Coefficienten for Isens Varmeledning.

Comiteen er den samme som ved Forfatterens tidligere Ar-

beider i denne Retning, Etatsr. Forchhammer , Prof. Olufsen,

Oberstl. Hoffmann.

Secretairen anmeldte, at den physiske Klasse i et samme

Dag afholdt Mode havde valgt Herr. Prof. Eschricht til Formand.

Selskabet modtog :

Fra det Keiserlige Bibliothek i St. Petersborg

:

Catalogue des Manuscrits et zylographes orientaux de la biblio-

theque Imperiale de St. Petersbourg. 1852.

Fra Museum dhistoire natur, i Paris :

Archives du Museum d'histoire uaturelle Tome V. Liv. 1.-4. Tome

VI. Liv. 1-2. Paris.

Catalogue de la collection entomologique. Livraison 1-2
;
par

Milne-Edwards. Paris 1850.

Catalogue methodique de la collection des reptiles. Livraison

1-2; par Dumeril. Paris 1851.

Do. Do. Do. mammiféres par GeofTroy Saint Hilaire.

Premiere partie. Paris 1851.

Fra Prof. van der Hoeven

:

De haring en de harringvangst eene schets door Prof. J. van

der Hoeven. 1852.

Fra Universitetet i Christiania :

Fortegnelse over den Tilvæxt, som det Kgl. Universitets Biblio-

thek har erholdt i Aaret 1851. Christiania 1852.
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Beskrivelse over de nye Universitets - Bygninger. Christiania

1852.

Det Kongelige norske Frederiks Universitets Aarsberetning for

1850. Christiania 1852.

Fortegnelse over de Forelæsninger, der skulle holdes ved det

Kongelige Frederiks Universitet i dets ni og halvfjerds-

sindstyvende Halvaar fra Begyndelsen af August Maaned

1852. Christiania 1852.

Det Kongelige Norske Frederiks Universitets Matrikel. 1852.

fiber Micha den Moraslhiten und seine prophetische Schrift.

2te Hålfte, von Caspari. Christiania 1852.

Aslak Bolts Jordebog eller Fortegnelse over Jordegods og andre

Herligheder tilhorende Erkebispestolen i iNidaros. Chri-

stiania 1852.

Modet den 17de December.

Herr Inspecteur Worsaae foredrog »nogle nye Oplysninger

om Danelagen i England".

Meddeleren gjorde forst opmærksom paa, hvor urigtig man

hidtil har opfattet de danske Bosættelser og Erobringer i Eng-

land i det Hele, og hvor urigtig man navnlig har betragtet

Nordengland, selv efteral det var coloniseret af de Danske,

som et reentangelsaxisk Land. Besynderligt nok er det, at ikke

alene angelsaxiske og nyere engelske, men ogsaa selv nordiske

Historieskrivere have saa hyppig overseet den skarpe Forskjel mel-

lem det angelsaxiske Sydengland og det stærkt daniserede Nord-

england eller som det fordum i Aarhundreder heed, „Dane-

lagen" (o: de Danskes Lag eller Fællesskab, ligesom i Norge
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Throndelagen og i Sverige Roslagen), uagtet det dog endnu i Be-

gyndelsen af det tolvte Aarhundrcde udtrykkelig siges (i Henrik

den Forstes Love
)

, at „den danske Lov" gjaldt i „de Danskes

Provinds" eller Danelagen („Danorum provincia"), og at den

dengang var een af Englands fire Hovedlove.

Meddel, gik derefter over til at drofte det Sporgsmaal, der

tidligere paa Selskabels Mode den 6te Februar har været bragt

under Forhandling, om hvorvidt de danske Minder i England,

især i Nordengland eller Danelagen, maae ansees for at hidrore

fra de senere Bosættelser og Erobringer af Danske paa Eng-

lands Kyster, som toge deres Begyndelse i Slutningen af det

ottende Aarhundrede, eller hvorvidt de allerede maatte hidledes

fra de Jyder og formeentlig „danske" Angler, som i det femte

Aarhundrede tilligemed Saxerne erobrede England , og som,

ifolge Sagnet, fra den jydske Halvo, især fra Angel i Sonder-

jylland eller Slesvig, skulle være udvandrede til England.

Ligesom dog flere af de nyeste engelske Historiefor-

skere med fuld Foie betvivle Rigligheden af, at en særegen

Stamme af Jyder ved hiin fjerne Indvandring skulde være dra-

get over til England, hvor man idetmindste forgjæves vil lede

efter deres Spor, saaledes turde det nu, efter forskjellige Under-

søgelser, ære klart, at Anglerne have været en tydsk og ikke

en dansk Stamme. Til de paa Selskabets ovennævnte Mode (af

Etatsraad Molbech) herfor fremforte historiske Beviser maa man

endnu foie vigtige Vidnesbyrd saavel fra Stedsnavnene som fra

de i Diplomer, Kroniker og paa Mynterne i England omhand-

lede Folkenavne. Det viser sig nemlig, at man ikke træffer be-

stemte Spor af danske eller nordiske Stedsnavne og Folkenavne

i England for netop ved Aar 800, fra hvilken Tid af de be-

standig tiltage i Antal, og naturligviis meest i de Landskaber

paa Ostkysten, som vare lettest tilgængelige for de Danske.

Det maa derhos erindres, at Anglerne oprindelig synes

at have været talrigere eller dog mægtigere, end Saxerne, efter-

som de gave hele England („Anglia") Navn. Men da nu ikke
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destomindre det angelsaxiske Sprog, som fremstod i England

efter Anglernes og Saxernes Erobring, i alle sine væsentlige

Bestanddele mere rober en gammeltydsk , end skandina-

visk Oprindelse, tor det nok siges, at meget vægtige og neppe

let gjendrivelige Grunde tale for, at Anglerne i England have

været en gammeltydsk og ikke en skandinavisk Stamme.

Netop det Modsalte er Tilfældet med Angelboerne i det nuvæ-

rende Angel i Sonderjylland eller Slesvig, hvor Alt tyder hen

paa en ældgammel dansk Nationalitet, og det bliver derfor dob-

belt usikkert, om man alene af et Sagn kan slutte, at Anglerne

i England virkelig i sin Tid skulle være udvandrede fra Angel

i Slesvig.

Under alle Omstændigheder maa man blive slaaende ved,

at Anglernes og Saxernes Herredomme i England fra deres

forste Bosættelse og indtil omtrent Aar 800 var væsentlig et

reent angelsaxisk Herredomme. Fra Aar 800 af begyndte

Danske og Nordmænd at indvandre og bosætte sig paa Englands

Ostkyst og Nord for Humberen, hvor de allerede ved Aar 880

havde erhvervet sig Kongeriger af meget betydelig Udstræk-

ning, som lod under danske Love, og som ogsaa snart fik Nav-

net „Danelagen". Det var her, de Danske vedbleve at styrke
t

og udvide deres Magt, indtil de omsider vare mægtige nok til

under Kongerne Svend og Knud at opkaste sig til Herrer over

hele England.

Men dette forberedende Tidsrum i Danelagens Historie

mellem Aarene 880 og 1010 omfatter en vedvarende Kamp

mellem den danske og angelsaxiske Nationalitet. Ikke alene

Stedsnavne, Spor af gamle Institutioner, ja selv det endnu le-

vende Folkesprog i Nordengland , men ogsaa forskjellige nye

Fund tjene til at godlgjore, at den danske Nationalitet har været

langt kraftigere og har været bevaret langt renere i Danelagen,

end man forhen har villet troe. Ægte gammelnordiske Rune-

skrifter, der tidligere ikkun have været opdagede paa Oen Man

og de skotske Oer begynde saaledes al komme for Dagen her. t. E.
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i den gammeldanske By Lincoln, hvor der for et Par Aar siden

er fundet en Beenkam med en kort, men saare mærkelig Rune-

skrift, Ja selv i Midten af Londons City ved St. Paulskirken er

nylig opgravet en Runesteen, hvis nordiske Indskrift endog viser

hen til en forholdsviis paafaldende seen Tid. Forskjellige Un-

dersøgelser af gamle Grave i Nordengland have ligeledes ydet

mærkelige Bidrag til at oplyse, hvorledes de Danske og Nord-

mændene midt i den angelsaxiske Cultur dog ere vedblevne at

benytte deres eiendommelige, nordiske Smykker og Vaaben.

Endelig er man ogsaa nu bleven istand til at udpege en

meget betydelig og tildeels selvstændig Myntprægning i Dane-

lagen ligefra Aar 880 til omtrent Aar 950, da det sidste uaf-

hængige Kongerige indenfor Danelagens Omraade, Northumber-

land, ophorte at bestaae. Allerede Kong Guthrum eller Gorm,

som indgik det Forlig med Kong Alfred den Store (Aar 879),

der for forste Gang anerkjendte Danelagens Grændser , lod i

Ostangel under sit christne Navn Athelstan præge en heel Deel

Mynter. Men et ulige storre Antal Mynter ere slagne i Nort-

humberland af de derværende nordiske Konger „Cnul", „Siefred",

„Sievert", „Regnald", „Silric", „Anlaf" eller „Onlaf" og „Eric".

Ikke faa have eiendommelig krigerske Forestillinger og tillige

den nordiske Omskrift „Cununc" istedetfor det paa angelsaxiske

Mynter sædvanlige latinske „rex".

Flere af disse northumbriske Mynter, som ere Efterlignin-

ger af samtidige franske Mynter
,

pege hen paa de i og for

sig hoist naturlige Forbindelser mellem Nordboerne i England

og deres nære Slægtninger i Normandiet. Overhovedet godt-

gjore saavel Mynterne som mange andre, hidtil ikke tilstrække-

lig fremhævede Kjendsgjerninger, at Nordboerne i England have

drevet en meget udstrakt Handel. 1 Guildhall i London giem-

mes et i denne Henseende mærkværdigt og hidtil ubekjendt

Aktstykke, der viser, at de danske Kjobmænd i Londons City

endnu i det 13de og 14de Aarhundrede maae have været i

Besiddelse af gamle Rettigheder, som satte dem paa lige Fod
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med Cityens egne Indbyggere , og som derved gav dem store

Friheder fremfor alle andre fremmede Kjobmænd i London.

Selskabet modtog

:

Fra the Radcliffe Trustees.

Astronomicai Observations made at the Radcliffe Observatory

at Oxford in the Year 1850. Oxford 1852.

Fra Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch der Kaiserlich-Koniglichen Geologischen Reichsanstalt.

Wien 1851. No. 4. 1852. No. 1-2.

Fra Sectionschef Haidinger :

Berichte iiber die Mittheilungen von Freunden der Naturwissen-

schaften in Wien 1848. 3r bis 7r Bd.

Naturwissenschaftliche Abhandlungen , Gesammell und durch

Subscription Herausgegeben von Wilhelm Haidinger. Wien.

1848. 2 Band. 1850. 3r und 4r Band.
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Til hele Aaret henhorende.

1 Aaret 1852 har Selskabet ved Doden tabt 4 af sine

indenlandske Medlemmer; nemlig:

Conferentsraad C. H. Pfaff, Professor i Chemie og Physik

i Kiel, Commandeur af Danebrog og Danebrogsmand, som i en

Række af Aar ved sine aandrige Forelæsninger har virket væk-

kende og belærende ved det Universitet, hvorved han var an-

sat. 1 de senere Aar havde han mistet Synet, men i en tidli-

gere Livsperiode var han en meget flittig Experimentator, som

især beskjæftigede sig med electriske og chemiske Forsog.

F3otanikeren, Etatsraad og Professor Joachim Frederik

Schouw, Commandeur af Danebrog og Danebrogsmand, beromt

i den lærde Verden ved sine plantegeographiske og meteoro-

logiske Arbeider, der i hans senere Livsaar bleve afbrudte ved

den politiske Virksomhed , som har sikkret ham et varigt

Navn i Danmarks politiske Udviklingshistorie.

Viceadmiral Andreas Schifter , Storkors af Danebrog og

Danebrogsmand, Overequipagemester ved Holmen, Medlem af

Selskabets Kassecommission , hvis Navn som Skibsconstructeur

stod hoit, saavel i Udlandet som hos os.

Dr. phil. C. Pingel, Overinspecteur ved det Kongelige na-

turhistoriske Museum , og Inspecteur ved dets mineralogiske

Samling, bekjendt i Videnskaben ved de geognostiske Iagtta-

gelser, han har gjort i forskjellige Dele af Danmark, og paa en

Reise i Gronland.
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Af udenlandske Medlemmer har Selskabet tabt den franske

Botaniker Mirbel, beromt ved sine planteanatomiske og physio-

logiske Arbeider, og Geheimeraad Creutzer, beromt ved sine

Værker over Mythologien.

Til indenlandsk Medlem har Selskabet valgt J. J. A. Worsaae,

Ridder af Danebrog og Inspecteur ved de antiquariske Mindes-

mærker, og til udenlandsk Medlem C. G. Brunius, Ridder af

Danebrog, Professor i den græske Litteratur ved Lunds Uni-

versitet.

Istedetfor afdode Etatsraad Schouw er Etatsraad Madvig

bleven valgt til Selskabets Archivar, Professor Liebmann til

Medlem af den meteorologiske Comitee , og Prof. Eschricht til

Formand for den physiske Klasse. Efter Admiral SchiftersDod

valgtes Prof. Westergaard til Medlem af Kassecommissionen.

Selskabet har i Aarets Lob holdt 16 ordentlige Moder, i

hvilke der er holdt 11 Foredrag henhorende til de physisk-

mathematiske Klasser og 9 Foredrag til de historisk - philoso-

phiske Klasser. Det har udgivet eet Bind af sine historisk-

philosophiske Skrifter.

Ordbogs -Commissionen

har i Aaret 1852 holdt 60 Moder. Revisionen af Bogstavet T
er fortsat indtil Ordet tyk. Trykningen er fremmet indtil Ordet

tung; og Bogstavet kan ventes at blive færdigt fra Pressen i

Februar 1853.

Den meteorologiske Comitee.

I det magnetisk -meteorologiske Observatorium, der staaer

under Comiteens Tilsyn, ere de regelmæssige Iagttagelser blevne

fortsatte paa samme Maade , som i forrige Aar med Unifilar-

og Bifilar-Magnetometret, med Barometret og Psychrometret,
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dog med den Forandring, at Iagttagelsen Kl. 4 F.M. er bort-

falden, og at der tillige iagttages med et Indexthermometer.

Middeltallet af de Iagttagelser, der ere anstillede med Uni-

fllaret i den forste Halvdeel af December, giver Declinationen

15° 55'3 Vest.

Af den horizontale Intensitet er iaar gjort folgende abso-

lute Bestemmelser:

Slav 1. Stav II.

Octbr. 19 . . 1,6665 Octbr. 18 . . 1,6539

- 23 . . 1,6560 — 22 . . 1,6505

Middel . . 1,6612 1,6522

Iagttagelserne i den botaniske Have ere fortsatte ligesom

tidligere og Resultaterne deraf meddeelte i de maanedlige Over-

sigter over Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af

de Iagttagelser, der anstilles over Vindens Retning og Regnens

Hyppighed paa Nyholms Hovedvagt, og over Havets Tempera-

tur paa Trekroners Batteri. Ligeledes ere de timevise Ther-

mometeriagltagelser fortsatte paa Nyholm.

Fra folgende Steder har Comiteen iaar modtaget Iagt-

tagelser:

Reikiavig, Justilsraad Thorstenson, 1851 Septbr. 1 til 1852

Juli 31 ; Barometret og Psychometret 3 Gange daglig Kl. 9,

12, 4, det sidste dog kun fra Mai 1 til Septbr. 30; Thermo-

metret Kl. 7 og 2, samt hoiest og lavest , Vandets Temperatur

een Gang daglig, Vandmængden, Vindens Retning og Styrke,

Luftens Udseende.

Upernavik , Missionær Kragh , 1851 Septbr. 1 til 1852

Aug. 6; Thermometret 3 Gange daglig Kl. 7, 2, 9, Vinden, og

Luftens Udseende.

Julianehaab, Missionær Mossin, 1851 Septbr. 2 til 1852

Juni 30. Thermometret og Barometret, 3 Gange daglig, Mor-

gen, Middag og Aften, Vindens Retning og Luftens Udseende

een Gang daglig.
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Stadil, Skolelærer Aagard, 1850 Juli 22 til 1851 Decbr. 31,

Thermometret og Psychrometret 3 Gange daglig, Morgen Kl. 2

og 10, og Barometret fra 1851 Juli 1 , Vindens Retning een

Gang daglig, Regnmængden.

Vederso, Pastor Jeger, for 1851, Thermometret og Baro-

metret 3 Gange daglig Kl. G, 12, 6, Regnmængden, Vindens

Retning og Luftens Udseende flere Gange daglig.

Lceso, Dislrictslæge Krebs, 1851 Octbr. 1 til Decbr. 31

;

Psychrometret, Barometret og Vindens Retning, 3 Gange dag-

lig, Kl. 7, 12, 9, Begnmængden og Luftens Udseende flere

Gange daglig.

Samso, Pastor Hansteen, for 1851, Thermometret Kl. 8

og 2, Barometret, Vinden og Luftens Udseende Kl. 8, 2 og 11,

Regnmængden.

Aalborg, Toldassistent Bladt , 1851 Octbr. 21 til 1852

Novbr. 30. Thermometret Kl. 6, 2, 10, og for Novbr. 1852

Barometret, Middag.

Nykiobing paa Falster, Pastor Sidenius, 1852 Mai 1 til

Novbr. 20. Thermometret, Barometret og fra Aug. 1 Psychro-

metret Kl. 6, 12, 6, Vindens Retning og Luftens Udseende een

Gang daglig.

Helsingor, Apotheker Steenberg, 1846 — 51, Thermometret

og Barometret Kl. 6, 1, 10, Vindens Retning og Luftens Ud-

seende Morgen og Middag. Disse Iagttagelser ere indsendte af

Sundhedscollegiet.

Desuden har Comiteen modtaget fra det islandske literære

Selskabs Veirboger fra 28 Steder paa Island, der omfatte

Tidsrummet 1844—51 og indeholde Iagttagelser af Thermo-

metret, Vindens Retning og Luftens Udseende, og een for Tids-

rummet 1830—33, i hvilken tillige Barometret er benyttet.

Dette er ligeledes Tilfældet med een af de 27, hvorimod i en

anden af disse Thermometret ikke er benyttet. I de 9 ere

Iagttagelserne kun anstillede een Gang daglig , i de ovrige

3 Gange.
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I Aarets Lob er oprettet en ny Station i Nykjobing paa

Falster, der er bleved forsynet med Psychometer, Baronieter og

Regnmaaler. Desuden har Stationen i Aalborg modtaget et

Barometer.

Priisopguver.

Den raathematiske Klasse.

At udvikle ifolge Methoderne i analytisk Geometrie en al-

mindelig Theorie af Fladers Boininger , saaledes at man bliver

istand til at bestemme alle de Former, som kunne frembringes

af en given Flade ved blot Boining uden Forandring af Flade-

Elementerne, og i Forbindelse hermed, at bestemme de tilho-

rende Udfoldinger af en hvilkensomhelst paa den oprindelige

Flade beliggende Curve.

Den physiske Klasse.

Da Sosvampene eller Spongozoerne endnu ere saa ufuld-

stændig bekjendte, at man ikke med Sikkerhed veed, til hvilke

andre organiske Væsener de nærmest slutte sig, onsker Selska-

bet at fremkalde nye og gjennemgaaende Undersogelser over

disse Organismer. Det udsætter derfor sin Guldmedaille som
Belonning for en tilfredsstillende naturhistorisk og anatomisk-

physiologisk Undersogelse af en eller flere Arter af de Svampe,

som leve i det salte Vand. Selskabet fordrer, at der ved Un-

dersøgelsen bliver taget særligt Hensyn til Artens eller Arter-

nes Udviklingshistorie, og Afhandlingen bor være oplyst med
de fornodne Tegninger og Præparater, og være ledsaget med
Exemplarer, opbevarede i Spiritus, af den eller de Arter , som
have tjent til Undersogelsen.

Den philosophiskc Klasse.

Selskabet onsker en efter Kilderne udarbeidet Fremstilling

af Temperamentlærens Historie.
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Den historiske Klasse.

Den danske Adels Historie horer unegteligen til de meget

svagt oplyste Partier i vor Statshistorie. Der findes vel en

temmelig betydelig Mængde Materialier til dette Emnes Opkla-

ring adspredt paa mange forskjellige Steder , og endnu langt

betydeligere er sikkert den Mængde, der gjemmes i vore Ar-

chiver. Men ingen har endnu forsogt, ved en grundig Bear-

bejdelse af disse Materialier. at give os en sammenhængende

Fremstilling af vor Adels Htstorie. Man savner endog saad&nne

Bearbejdelser af enkelte storre Afdelinger af dette Emne. Dog

er den danske Adels Historie medrelte erkjendt for at være et

overmaade vigtigt Moment i vort Folks og vor Stats Historie.

Da Videnskabernes Selskab derfor maa onske at henlede Histo-

rieforskeres Opmærksomhed paa denne Gjenstand , fremsætter

det saameget hellere et dertilhørende Emne som historisk Priis-

opgave for 1853 og 1854. Selskabet onsker nemlig at frem-

kalde en paa grundigt Studium af Kilderne bygget Undersogelse

om Bevægelserne i den danske Adelstand i de sidste tre til

fire hundrede Aar med stadigt Hensyn til de adelige Slæg-

ters Herkomst. Allerede i den forste Tid , da en arvelig

dansk Adelstand begyndte at danne sig her i Landet, bemær-

kes iblandt de af indenlandsk Bod udsprungne Slægter enkelle

fremmede her indvandrede Familier, hvis hjemmefra medbragte

Anskuelser og Fordringer formodentlig ikke have havt ringe

Indflydelse paa vort Aristokraties Udvikling under en langvarig

Kamp med Kongemagten. Senere blev Indblandingen af frem-

mede Elementer stedse stærkere; men det indfodte Element i

den danske Adel vedblev dog, som Fblge af den Omhu, hvor-

med man værnede om det, gjennem Aarhundreder at være del

overvejende, og var endnu meget stærkt, da Begjeringsforan-

dringen 1660 væsentligen forandrede Adelens Stilling i den

danske Stal. Den Holdning, som den gamle danske Adel nu

iagttog ligeoverfor det enevældige Kongedomme , har skadel
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dens Velstand, Magt og Indflydelse meget mere, end det ved

Regjeringsforandringen foraarsagede Tab af Privilegier. Den

Plads , som de gamle danske Adelslægter, der trak sig tilbage

fra Hoffet, forhen havde indtaget i Thronens Nærhed, udfyldtes

efterhaanden af fremmede Adelsmænd , der nu indvandrede i

storre Mængde, end nogensinde forhen. Denne stærke Indvan-

dring vedvarede mere end hundrede Aar derefter . imedens i

samme Tidsrum mange gamle danske Adelslægler uddode, eller

tabte sig imellem de borgerlige Familier.

En Undersogelse, som den her forlangte, maatte fornemmelig

soge at besvare folgende Sporgsmaal 1) Hvilke Slægter horte

i Begyndelsen af Aaret 1660 til den danske Adel? Hvilke af

disse Slægter ere oprindeligen udsprungne af dansk Rod. og

hvilke af de (ivrige havde dengang blomstret mere end 200

Aar her i Landet ? 2) Hvilke af disse Slægter vedbleve frem-

deles efter den Tid at staae i god Forstaaelse med Hoffet, hvilke

af dem trak sig tilbage, og hvad vides om de til begge Klasser

horende Slægters senere Skjæbne ? 3) Hvilke fremmede Adel-

slægter ere indvandrede her i Landet efter Regjeringsforan-

dringen 1660 , hvilke af dem ere formeligen optagne i den

danske Adel, og hvormange af dem blomstre endnu ? 4) Hvilke

af vore nu blomstrende Adelslægter ere oprindeligen ud-

sprungne af dansk Rod, og hvilke af de ovrige have, som saa-

danne, blomstret her i Landet mere end 300 Aar?

For det Thottske Legat.

(Præmien 200 Rbdlr.)

At undersoge og fremstille de Love, hvorefter Metallege-

ringernes physiske Egenskaber ere afhængige af deres Sam-

mensætning.

For det Classenske Legat.

1) Ravsyrens Dannelse ved en passende Gjæring af for-

skjellige organiske Stoffer ligesom dens Fremkomst ved Fedt-
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sloffenes Behandling med Salpetersyre giver denne Syre i theo-

relisk Henseende en særdeles Interesse. Da den endvidere

baade anvendes i Pharmacien og i de chemiske Laboratorier,

men endnu, trods de forskjellige Methoder man for Tiden kjen-

der til at danne og fremstille den paa , kun leveres til for-

holdsviis hdie Priser i Handlen, saa vil det være onskeligt om

man ved nye og mere udstrakte Forsog deels kunde erholde

noiere Oplysninger om Betingelserne for denne Syres Dannelse,

deels kunde lære at kjende en Methode, hvorved denne Syre

kunde fremstilles betydeligt billigere.

Selskabet udsætter derfor en Præmie af 200 Rbdlr. for en

Afhandling , som, slottet paa selvstændige Undersogelser, kan

tjene til nærmere at oplyse Ravsyre-Dannelsen ved de hidtil

hekjendle Tilberedningsmaader , og til al vinde denne Syre,

billigere end hidtil.

2) Efter Indbydelse fra det Kongelige medicinske Selskab

har det Kongelige Videnskabernes Selskab besluttet i Forening

med det medicinske Selskab og Selskabet Philiatrien at udsætte

folgende Priisopgave

:

„Det er almindelig erkjendt , at en stadig Luftfornyelse

(Ventilation) i et indesluttet Rum , der er bestemt til Ophold

for levende Væsener, er nodvendig for Sundheden. Om Maa-

den hvorpaa denne Luftfornyelse bedst bringes tilveie , navnlig

i private Boliger og under de forskjellige klimatiske og lokale

Forhold, ere Meningerne derimod delte.

Der onskes derfor en paa Videnskaben
,

paa fremmede

Erfaringer og paa egne Forsog grundet Besvarelse af de der-

hen horende Sporgsmaal, og en dertil knyttet Anviisning til

paa den bedste og billigste Maade at kunne sorge for en sta-

dig Fornyelse af Luften , saavel i ældre Boliger , som i saa-

danne , der blive at opfore fra nye , hvad enten de ere be-

stemte for den velhavende eller for den fattigere Deel af Be-

folkningen; Alt nærmest beregnet for vore Forhold".
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Belønningen er 600 Rbil. Afhandlingen maa være skrevet

paa Dansk og ledsaget af de fornodne Tegninger. Den indle-

veres inden 1ste April 1855 til Formanden for det Kongl. me-

dicinske Selskab , og vil blive bedomt af en af de tre Selska-

bers Udvalgte sammensat Comitee. Den priisbelonnede Af-

handling bliver Forfatterens Eiendom , mod at han forpligter

sig til uopholdelig at udgive den i Trykken; i modsat Fald bli-

ver den Selskabernes Eiendom.

Besvarelserne af Sporgsmaalene med Undtagelse af det

sidste kunne i Almindelighed være affattede i det latinske,

franske, engelske, tydske, svenske eller danske Sprog. Af-

handlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn
,
men med

el 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 deel-

tage ikke i Priisæskningen. Belonningen for den fyldestgjo-

rende Besvarelse af et af de fremsatte Sporgsmaal, for hvilket

ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille , af

50 danske Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned

1854 til Selskabets Secretair, Etatsraad Forchhammer.
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Sag- og Navneregister.

Adel, den danske: Selskabet udsætter en Priisopgave over dens Historie, og

Bevægelserne i denne Stands politiske Stilling i de sidste 3 til 4 Aar-

hundreder. S. 190. 191.

Angel, Angeln, et District i Hertugdømmet Slesvig. S. 145. Dets Indbyggeres

rette Navn Angelboer. 147.

Angl, om Bemærkelsen af dette Navn S. 147.

Angler, ingen dansk eller skandinavisk, men en germimisk Folkestamme.

S. 145—147. (Jvf. S. 150). nævnes af Tacitus blandt tydske Stam-

mer. S. 144. 145. ligesaa af Ptolemæus. S. 145. deres gamle Rets-

vedtægter {Lex Angliorum). S. 14 >. Angler i England, omtalte af

Procopius. S. 146.

Artesiske Kilder, fremkaldte ved Jordboringer i Kiobenliavns Amt. S. 192— 197.

Assgriske Monumenter, om Konst-Stilen i samme. S. 174— 187. dens Forhold

til Egypternes Konst. S. 175—184. til Persernes 186. den assyri-

ske Plastik og dens Egenheder. S. 182—184.

Augustenborg, Hertug Frederik Christian af, tilskrives Deel i Presseforordnin-

gen 1799. S. 26. hansVirken som Universitetspatron. S. 31. Stridig-

heder med Cancelliet. S. 36. bringer ved Moldenhawers Hielp Uni-

versitets-Directionen i Stand (1805). S. 42. 43. Afbrydelsen af hans

Forhold til den danske Regicring i Anledn. af Thronfolgervalget i

Sverrige. S. 53. hans og Enkehertugindens Forhold til Engelstoft.

S. 101.

Baden, G. L., offentlig Lovtaler af Engelstoft, hvem han siden nedsalte. S. 79.

Beda (i det 7de Aarh.) beretter om Saxernes Indvandring og Erobringer i Bri-

tannien efter Tradition, ikke efter historiske Kilder. S. 143.

Bronze - Alderen , dens (celtiske) Levninger og Mindesmærker i Fraukrige.

S. 230—232. Oldsager af Bronze i Norden og deres Charaktcer

S. 233-235.

Brunius, C. G., Professor i Lund, valgt til Selskabets udenlandske Medlem.

S. 187.

Bugge, Th., om hans Ophold i Paris 1798-99. S. 19.

Boger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 126. 133. 169. 173. 187. 198.

203. 217. 239. 244. 269. 276.

Chinescincs Konst, dens Forhold til Egypternes. S. 177.

Cariific i Bretagne, de derværende Steenmonumenter. S. 228 og flg.

Cirripeder , om en ny Slægt af disse Dyr. (Xenobalanus globicipitis).

S. 158—160.

Colding, L.A., Bedommclsc over haus Afhandl, om Dampenes Virkning. S. 157.

Banelag (de Danskes Lag eller Samfund) i England, (ligesom i Norge

Throndelag, i Sverrig Boslagen) den bestemte Strækning af Nord-

Kngland, som de Danske i og efter det 9de Aarh. havde indtaget og

coloniseret. S. 177— 181. Mindesmærker om den der bevarede nor-

diske og danske Nationalitet. S. 179. Myntprægning i Danclagen.

S. 180.

Engelstoft. L., (f. 2. Dcc. 1774. f 14. Marts 1851) hansBiographic af Wegener.

S. I 123. haus Slægt og Forfædre. S. 85. tidligste Skrifter.



296

S. 9. 11. 16. forste Udenlandsreise
,

(1797)- 1800) i Selskab med

P. E. Muller, J VV. Hornemann, o. fl. S. 13-30. hans Reise-Efter-

retninger i trykteBrev e. S. 13. tilintetgjorde en Deel af samme.

S. 32. Lærer ved det Schouboeske Institut. S. 32. 35.37 51. forste Fore-

læsninger. S. 33 Ansættelse ved Universitetet, 1802. S. 34. E. som

offentlig Docent og Professor. S. 37-39. 91. 93. Reise til Italien,

1804. S. 41. Ansættelse ved Univers. -Di rectionen , og Virken i

samme. S. 43, 45—47. 55. 67. 103. 111—113. om hans Universitets-

Annaler. S. 47. 54. 57. 64. 67. 71. Forhold til Hert. af Augusten-

borg. S. 55. hans Virksomhed som Forfatter. S. 32. 33. 35. 37.

44.59.60.73.95. Characteer som Historieskriver og Stilist. S. 60— 64.

hans latinske Poesier. S. 74. 75. 80. 81. Deeltagelse i Maaneds-

skriftet for Literatur. S. 88. hans Forhold til yngre Studerende,

og Videnskabsmænd. S. 79—84 hans aandelige Liberalisme. S. 89.

Udnævnelse til Ordenshistoriograph. S. 97. Fortienester af det Kgl.

Danske Selskab. S. 105. hans sidste Levetid. S. 113—123.

Englands Betvingelse ved germanisk-saxiske Stammer. S. 139. 140.

Egypternes Konst og dens Charakteer i Architekturen. S. 175. i Plastik og Ma-

leri. S. 178. 180.

Elefant-Ordenen. S. 98.

Esckrichl, D. F., vælges (3. Decbr.) til Formand i den physiske Classe. S. 276.

Flora datiica, 43de Hefte, Bemærkninger over samme af Prof. Liebmann.

S. 124. 125.

Forchhammer, Beretninger om Vandboringer i Danmark. S. 188 — 198. Over-

sigt af hans Arbeider henhnrende til Hornblendens Decomposition.

S. 238.

Gronsandslag i Siælland, undersogte ved Jordboringer i A. 1851. S. 190. 191.

og Ag.

Hielmstiernes Bogsamling, skienket til det store Kong], Bibliothck. S. 44.

Hofman-Bang, (Jordegodseier i Fyen) reiste i Frankrige med Engelstoft. S. 15.

17. 22. 25.

Hornemann, J. W. reiste med Engelstoft. S. 18. 22. 23.

Iran, Hjemstedet for den gammel-persiske (iranske) eller Zend-Avestas My-

thologie S. 246.

Jurgensen, Chr., Undersogelser over Bevægelsen af et physisk Pendul, med

Hensyn til Jordens daglige Omdrejning (i Anledning af L. Foucaults

Forsog.) S. 129. 241-244. (jvf. Oversigten f. 1851. S. 138-140.)

Jydernes danske Mundart, beslægtet med engelske Dialecter. S. 144. Forskiel

imellem to Sprogkildcr, sammenflydte t den jydske Dialect. S. 148.

Kaas (Stats- og Justitsminister) Hertugen af Augustenborgs stadige Modstan-

der. S. 42. 44.

Kali, Abr., hans Forhold til L. Engelstoft. S. 5. 7. 8. 15. 16. 29. 31. 34. uhel-

dig som Docent. S. 37. fandt ikke ret megen Smag i Engelslofts hi-

stor. Arbeider. S. 64. hans Dom over Fr. Sneedorffs Danm. Hist.

S. 64. hans Jubilæum. S. 65. 66. var den forste Ordenshisto-

riograph. S. 97.

Kemble, John M., hans Værk om Saxerne i England. S. 141.

KridformBtionen i Siælland. S. 188 -198.

Laiham, li. II. . engelsk Sprogforsker, hans Mening om Anglernes Afbyrd.

S. 147. (Anni.)
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Levy, B., Professor, skienkeile sydamcricanske Mineralier til Universitetets

.Museum. S. 200.

Lilus Saxonicum (i Belgien og Britannien.) S. 141

Liebmann, F. M, forelagde det 43de Hefte af Flora danica, og nicddeelte Be-

mærkninger om samme. S. 124.

Maanedsskrift for Literaiur. (stiftet 1829.) S. 68.

Madvig, J. JV., bliver Selskabets Archivar. S. 217.

Malling, Ove, hans Forhold til L. Engelstoft. S. 56.

Mark, nordisk Myntbenævnelse, indfort i Normandie (af Nordboer?) S. 154.

Meteorologiske Iagttagelser, i Kiobenhavn. 135. 163. 205. 205. 240. 271-274.

Iagttagelser indsendte fra forskiellige indenlandske Steder. S. 287.

Molbech, C, Bemærkninger om Englands Befolkning ved germaniske og nor-

diske Stammer. S. 137— 150. Antydninger om Stilen i Assyrernes

plastiske Konstværker. S. 174— 18 w

Moldenhawer, D. G , S. 30. 31. 41. 42. 43. 54. 56. 64. hans Yndest for Engels-

toft. S. 34. Strid med Treschow, ang. det Norske Univers. S. 56.

Monumenter, de ældste (celtiske eller galliske) i Frankrige, særdeles i Nor-

mandie og Bretagne, deres Charakteer", og Slægtskab med andre

Steenmonuinentér i i\orden, paa de britiske (Jer, m. m. S. 219—236.

Midler, P. E., om hans Reiser, litcraire Arbeider, og Forhold til L. Engelstoft.

S. 6. 7. 9. 11. 15. 18. 20. 26. 27. 29. 30. 31. 34 hans haandskrevne

Autobiographie. S. 7. 9. 15. 18. og fl. St. om hans Opnaaelse af

Bolig i Universitetsbygningen. S 92. Engelstofts Mindeskrift over

ham, som aldrig udkom. S 95.

Neumann, J., (Biskop i Bergen) hans Forhold til Engelstoft. S. 13. 15. 17. 117

Normandie, i FYankrige : hvor de nordiske Bosættelser i denne Provinds især

have fundet Sted. S. 150. Levninger af nordiske (og, som det synes,

især danske) Stednavne. S. 150— 151. af nordiske Ord, yderst

sjeldne. S. 151— 153. Familienavne af nordisk Oprindelse. S. 153.

Northumberland, det sidste uafhængige Kige i Danelagen i England, tog Ende

omtr. A. 950. S. 280.

Nyerup, R., hans Samliv med Engelstoft. S. 32. 33.

Nævninger, eller Eedsvorne, (12 og 24) af nordisk Oprindelse, lorte i Brug i

Normandiet. S. 155.

Ordbogs-Commissionen, dens Arbeider i 1852. S. 286.

Prokopius, om Angler i Britannien m. m. S. 146.

Rink, H., |)r. phil., om hans indsendte „Udsigt over Nord - Gronlands geogra-

phiskc Beskaffenhed." S. 125. Betænkning om hans ligeledes ind-

sendte „Udsigt over Gronlands Geognosie". S. 202. 203.

Rolf: om Forholdet imellem lians Tog til Ncustrien (Normaiiflie) , og ældre

Indvandringer af Nordboer. S. 153.

Rosencrone, Grev, hans Forhold til Engelstoft. S. 6. 7. 9. 100.

Runeskrifter, nordiske, opdagede i den senere Tid i England. S. 179. 180.

Saxer: den ældste Benævnelse, efter Brillerne, paa Englands Indbyggere.

S. 140. de nævnes hos romerske Forfattere som Britauniens Ero-

brere. S. 141. 142. deres Tog til dette Land har været tidligere end

6teAarh., og begyndte alt under Bornernes Herredomme. S. 140- 144.

Schariing, C. E., meddeelte en historisk Udsigt over Striden imellem Bossuet

og Fenelon, og forelæste Stykker af en Afhandl, over dette Æmne.
S. 175.
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ScharHng, E. A., Meddelelse om nye chemiske Producter. S. 200.

Schumacher, A., (Ritmester og Skovrider), indsendte Undersøgelser an-

gaaende Isens Varmeledning S. 176. ligeledes „Betragtninger til

Oplysning af enkelte .Momenter af Jordens Physik." S. 268.

Scriptores Rerum danicarum. VIII. Rind, udgivet og aftrykt i 8Aar. S. 94—95.

Smaragder fra Ny-Granada i Syd-Amerika, beskrevne. S. 200 og flg.

Sneedorf, Fred., S. 37. Abr. Kalis Dom over lians Historie. S. 64.

Soroe Academie, dels fijenfodclse og nye Organisation. S. 69— 2. Engels-

tofts Kiærlighed til Soroe. S. 86. Academict undergravet og omshr-
tet. S. 108-110.

Sleeiislrup, J. J. S., meddeler Oplysninger om en i danske Torvemoser funden

Hovedskal af Uroxer, og en saadan Deel af Bos frontosus (Nilsson.)

S. 236. 237. om en ny Slægt af Cirripeder. S. 158-160.

Steendysser og Steenmonumenler i Frankrige (celtiske) og deres Liighed med

de nordiske. S. 219 og (I g.

Thomsen, polytechnisk Candidat , indsender „Bidrag til et thermorhemisk Sy-

stem." S. 238.

Thorlacius, B., om lians Reiser, literaire Arbeider, og Forhold til L. Engels-

toft. S. 13. 25. Beundrer af Napoleon. S. 33. Ansættelse ved Uni-

versitetet. S. 34. 35.

Tved, Tvede, Spor til dette nordiske Stednavn i Normandie. S. 151.

Uroxen, Hovedskal af samme, funden i Danmark. S. 237.

Ussing, J. L., Udtog af en oplæst Afhandl, om Italienernes Deelagtighed i den

romerske Borgerret, og om Ballum sociale. S. 165.

Universitetet, det norske i Christiania, om dets Stiftelse. S. 53. 56. 57.

Videnskabernes Selskab: Budget for Aaret 1852. S. 171. Regnskabs-Oversigt

for 1851. S. 172. Selskabels i A. 185 ? ved Doden afgaaede Med-

lemmer. S. 285. nye, ved Valg optagne Medlemmer. S. 286. Sel-

skabets Commissioner og sammes Arbeider. S. 286—289. Bedommel-

ser over indsendte Afhandlinger og videnskabelige Arbeider. S. 125.

202. Selsksbets Moder og Skrifter. S. 186. Priisopgaver, udsatte for

1853. S. 289-293.

Wegener, C. F., biographiske Antegnelser over Conferentsrnad L. Engelstofl.

S. 1-123.

Werlauff, E. C, om hans Afhandl, om Procopius og dennes Efterretninger om
Norden. S. 146.

Westergaard, N. L., hans Udgave af Zend-Avesta. S. 207. Bemærkninger

over den Persiske Religions Alder og F"ædreland. S. 208—216. Bi-

drag til den gamleParsiske (Zcnd-Avesta'sJMythologie. S. 246— 268.

Worsaae. J. J. A., antager ikke de skandinaviske Indvandringer i Britannien

for ældre end Saxers og Anglers. S. 150. vælges fil Selskabets Med-

lem. S. 187. Beskrivelse over antiquariske Monumenter og jord-

fundne Oldsager i Normandie og Bretagne. S. 218—236. Nye Op-

lysninger om Danelagen i England, om Anglernes Stammeland, og

om de Danshes Nedsa'ttelser og Besiddelser i Nord - England.

S. 277-281.

Zcnd-Areslas Bemærkninger over de Persisi«*rtréT17g~R-SJiriflers Alder og Hiem-

stavn. S. 207— 217. Om Zcnd-%\.cif* stuit'\ilden til den ældste

Iranske Mytholoffie. S. 246. / \
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aarct 1853.

Af

Elalsraad, Professor G. Forchhammer,
Selskabets Secretair.

JWr. 1 og 2.

Modet den 14de Januar.

Hr. Professor Eschricht meddeelle Hovedresultaterne af en Række

Undersogelscr over Gronlandslwalens geographiske Udbredelse,

saml over dens anatomiske Bygning i Almindelighed og dens

Skelet i Særdeleshed. Hertil knyttedes en Oversigt over Hjer-

nens og Præmordialkranicls Forhold i Hvaldyrenes Orden, og

endelig en udforligere Meddelelse om Alders og Kjonsforskjel-

lighedcrne i Næbhvalens Becnbygning. Alle disse Meddelelser

ville i særskille Afhandlinger blive offentliggjorte i de næstfol-

gende Hind af Selskabcis Skrifter.



Selskabet vedtog et Forslag som Kassecommissionen, Kas-

sereren og Secretairen havde gjort, ifolge hvilket Budgettet, der

hidtil forst er blevet forelagt i det lobende Aars Marts Maaned,

i Aar vil blive forelagt i Januar, og for Fremtiden i December

Maaned.

Selskabet bifaldt et fra del Kongl. medicinske Selskab ud-

gaaende Forslag om at dceltage i Udsættelsen af en Priisopgave

over Ventilationen, og udnævnte en Comilee af Etatsraad Forch-

hammer, Professor Eschricht og Obersllieulenant Hoffmann for i

denne Anledning at forhandle med det medicinske Selskab. Det

ifolge disse Forhandlinger vedtagne Priissporgsmaal er allerede

aftrykt iblandt Selskabets i December-Heftet af dets Oversigter

for 1852, bekjendlgjorte Priisopgaver.



Modet den 28de Januar.

lYassecommissionens Formand Elatsraad Petersen forelagde Bud-

gettet, der efter Forhandlingerne blev saaledes fastsat:

Budget for Aaret 1853.

Indtægter.
A. Aarlige Indtægter:

Renter af Selskabets Fonds"-) . .

Fra det ClassenskeFideicommis . .

Etatsraad Schou's og Frues Legat

.

For Salget af Selskabets Skrifter .

5,378m 40 /J

200 —
50 —
100 —

B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1852
-5,728 Må 46/3

2,894 — 20 -

Udgifter.

A- Til Selskabels Bestyrelse og dets Virksomhed.

II.

Embedsmændenes Gager og Budels
Lonning 8751$

Selskabets Folium i Banken 16 —
Lobende Udgifter til Brænde, Lys,

Porto m. v. samt Gratificationer . 250 —

Præmier 4001$
Ordbogen 450 —
Den meteorologiske Comitee 600 —
Regestum diplomaticum 450 —
Selskabets Skrifter 2,000 —

^900må

Middelsum af Ud-

gifterne i 10 Aar,

1842—51.

278m
76

232
594
338

1,645

2,8851$

*) Selskabets rentebærende Capitaler udgjore:
25,50031$ med 5pCt. Rente . . . 1,27591$
97,562 — ... 4pCt. — ...3,902 — 46/3

3,400 — . . . 3pCt. — ... 102 —
126,46231$ med Rente 5,279 1$ 46 jl

samt 100£Sterl. i 5 pCt. og 200 i 3 pCt. dansk-
engelske Obligationer, hvis Rente efter Cours
91$ er 99 —

Tilsammen .... 5,3781$ 46 ji

Af Selskabets Capitairormue betragtes 100,0001$ som et Fond, der ikke

maa formindskes, Resten derimod som disponibelt til videnskabelige Fore-

tagender (ifolge Selskabets Beslutning i 1838).
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B. Understøttelser til videnskabelige Foretagender.

Subscription paa 2det Bind af Saxo 200$i
Til Etatsraad Molbech : Dansk Glossarium. Bevilget d. 20.

April 1838 5009!®, heiaf udbetaltlOOffrø; af de ovrige 40091®. 200 —
Til Cand. Brandt: Subscription af 50 Expl. af Clir. Pe-

dersens Skrifter. 3die Bind. Ifolge Beslutning af 17.

Marts 1848 150 —
Til Trykningen af de Besselske Soltavler 900 —
Til Prof. Allen: Samlinger til Christian den andens Hi-

storie. Bevilget d. 7. Marts 1851 en Subscription af 50 Expl.

samt 100 91® efter forste Binds og 100 91® efter andet Binds

Udgivelse. Heraf 200
Til Literatus Erslev: Dansk Forfatter-Lexicon. Bevilget

aarlig 10031© for 1852 og 1853 . • 100 —
Til Prof. Jiirgensen: Anskaffelse af et Instrument til

Forsog over Indflydelsen af Jordens daglige Omdrej-

ning paa Pendulets Bevægelse. Bevilget d. 24. April 1852. 100 —
Til Prof. Westergaard: Udgaven af Zendåvesta. Be-

vilget d. 28. Januar 1853 _• 500 —
"~2,3~503fttø"

C. Tilfældige Udgifter. (Middelsum af 10 Aar 1842-51

:

17691®.

Til en Buste af Geheimeraad Orsted. Bevilget50O9l®, Rest

overfort fra forrige Aars Budget » • iOOJlJS

1001^

Selskabets Status:

Selskabets aarlige Indtægter 5,728!«
Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed,

beregnede rigeligt efter Middelsummerne til 1. 1,15031«
II. 3,000 —

4,150—
Til Understoltelser til videnskabelige Forelagender og

til fældige Udgifter (hvis Middelsum for 1842—51
er 1,07431«+ 17631« = 1,250 31«) haves saaledes

omtrent 1,5782
Paa Budgettet er opfort: B 2,350 '3\B

C 100 —— 2,450—
Allsaa en Underbalance af omtrent 8721«

der bliver at dække af Kassebeholdningen fra forrige Aar.



Regnskabs-Oversigt for Aaret 1852.

Indtægter.

1. Kassebeholdning fra 1851 ....
2. Renter af Selskabets Fonds*). .

3. Fra det Classenske Fideicommis
4. Etatsraad Schous og Frues Legat

5. Ved Salg af Selskabels Skrifter.

6.

7.

10
11

Udgifter.

1. Gager og Lonninger
2. TilSamfundet for den danskeLileratursFreimne

3. Selskabets Skrifter

4. Ordbogen
5. Den meteorologiske Comitee

Subscription paa Chr. Pedersens danske Skrifter

Til Inspecteur Worsaae
8. Til Professor Scharling

9. Til Literatus Erslews Forfalterlexicon ....
Til Cand. polyt. Thomsen
Folium i Banken

12. Forskjellige Udgifter

13. Ifolge en Revisionsbemærkning

Naar fra Indlægten 7,267 2firø 95/3

drages Udgiften 4,373 — 90 -

udkommer Kassebeholdningen 2,8942/11* 5/3

7,267

4,373

*) Den Forskjel, der er imellem Belobet af denne Post i Regnskabet og det,

der er opfort paa Budgettet for 1852, nemlig 1273*1!* 60/3, hidrører derfra,

1) at Renten af 3,2001!« i INalionalbankobligationer , der forst forfaldt til

Udbetaling den 6te Januar 1853, ikke er optagen i Regnskabet, hvilket gi-

ver et Minus af 128!!*, 2) dernæst at 1 £S(. i Budgettet er regnet for 91!*,

men udbragt for 5£St. til 93H83/5 og for 6£St. til 911* 3 V» /S, hvilket giver

et Plus af 36;.!.

Ved Udgangen af 1851 var Selskabets Capital i forskjellige danske Obli-

gationer 126,462!!* „/S

i 200 £St. ar 3 °/o dansk-engelske Oblgt., indkjoble for . . 1,542 — 16-
og lOOX'St. af 5 °'o dansk-engelske Oblgt., indkjobte for . 914 — 16 -

Heri er ingen Forandring foregaaet i 1852.

128,918 Srø 32/5



Hr. Professor Liebmann forelagde nogle nye nordiske Lov-

mosser, og tilfoiede Bemærkninger i denne Anledning. Da disse

Planter ere bestemte til at optages i det Hefte af Flora danica,

som Forfatteren snart agter at forelægge for Selskabet, saa ud-

sættes Meddelelsen af Foredragets nærmere Indhold indtil den Tid.

De Herrer Cand. thcol. Brandt og Fenger indsendte 50

Exemplarer af 3die Deel af deres Udgave af Christian Peder-

sens Skrifter, som Videnskabernes Selskab understotter.

Selskabet valgte Prof. chem. E. Scharling til Revisor iste-

detfor afdode Overinspecteur Dr. Pingel.

Selskabet modtog:

Fra Dr. Mantell.

Observations on the osteology of the Iguanodon and Hylæo-

saurus. London 1849.

A brief notice of the organic remains recently discovered

in the Wealden Formation. London 1849.

On the Pelorosaurus an undescribed gigantic terrestrial

reptile, whose remains are associated with those of the Igua-

nodon and other saurians in the strata of Tilgale-Forest. in

Sussex. London 1850.

On the fossil remains of reptiles and on chelonian foot-

tracks from the dcvonian strata of Morayshire. London 1852.

Notornis Mantelli. (Proceedings of the zoologicai society).



Fra det physiske Selskab i Geneve.

Observations astronomiques faites a l'observatoire de Ge-

neve dans l'anneé 1846, Geneve 1848; dans l'anneé 1847,

Geneve 1849.

Mémoires de la Societé de Physique et d'Historie Naturelle

de Geneve, Torne XII, p. 1, Geneve 1849. Tome XII, p. 2,

Geneve 1851. Tome XIII, p. 1, Geneve 1852.

Fra the American geographical Socieiy.

Bulletin of the American geographical and statislical Society.

Vol. I. New-York 1852.

Fra Videnskabernes Selskab i Haarlem.

Hislorische en lelterkundige Yerhandclingen van de Hol-

landsche Maatschappy der Wetenschappen. 1. D. Haarlem 1851.

Fra den engelske Regjering.

Observations made at the magnelical and meteorological

observatory at Hobarton. Vol. II. London 1852.

Modet den llte Februar.

Hr. Professor P. Pedersen meddeelte Resultaterne af en Afhand-

ling over Danmarks Fugtighedsforholde.

De Iagttagelser, hvorpaa disse Resultater slotte sig, ere

anstillede paa folgende Steder.

Kjobenhavn 1) paa Rundetaarn fra 1751 til 1776, fra 1782

til 1788, fra 1798 til 1819, 2) i botanisk Have fra 1818 til

1823 og fra 1827 til 1851, 3) paa Nyholms Hovedvagt over

Luftens Tilstand fra 1798 til 1851 og over Nedslagets Varighed

fra 1839 til 1851, 4) i det magnetisk-meteorologiske Obser-

vatorium fra 1844 Juni til 1850 Mai.
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Traneberg paa Samso af Pastor Hansteen fra 1838 lil 1851.

Bregninge paa Thorseng fra 1779 lil 1788.

Vederso i Ringkjobing Amt af Pastor Jeger, og Stadil i

samme Amt af Skolelærer Aagaard fra 1845 til 1851.

Efter et Gjennemsnit af 40 Aars Iagttagelser paa Nyholm

har i Kjobenhavn Aaret 69 klare, 187 blandede, 94 morke, 9

disige og 6 taagede Dage. Det storste Antal af klare Dage,

som ere indtruffen i delte Tidsrum, var 134 i Aaret 1820, det

mindste 27 i 1851; det storste Antal -af morke Dage var 114 i

1814, det mindste 59 i 1818. Af Maanederne er Mai den, som

har det storste Antal klare Dage nemlig 10, det mindste Antal,

som er 3, kommer paa Maanederne November, December og

Januar; det storste Antal af klare Dage, som i dette Tidsrum

er indtruffen i en Maaned, er 22 i Mai 1819.

Efter et Gjennemsnit af 13 Aars Iagttagelser i Traneberg

har Aaret C8 klare, 181 blandede, 111 morke og 5 taagede

Dage, hvilket ikke afviger meget fra Forholdet i Kjobenhavn;

men tages for begge et Gjennemsnit af de 12 Aar, som de have

fælleds nemlig 1839—51, saa bliver Resultatet for Traneberg

70 klare, 182 blandede, 108 morke og 5 taagede Dage og for

Kjobenhavn 60 klare, 191 blandede, 109 morke og 5 taagede

Dage, altsaa 10 klare Dage færre paa det sidste Sted.

Den daglige Forandring i Luftens absolute Dampmængde

er i Kjobenhavn efter et Gjennemsnit af 6 Aars Iagttagelser i

det magnetisk- meteorologiske Observatorium folgende. Den

storste Dampmængde forekommer i November og December ved

Middag, fra Januar lil April og i Juni Kl. 1 Elterm., i Mai

mellem Kl. 10 og 11 Form., i Juli mellem Kl. 8 og 9, i August

og September Kl. 10 og i October Kl. 11; den mindste ind-

træder i Reglen et Par Timer for Solens Opgang, dog i Vinter-

maanederne noget tidligere. Den storste Forskjel mellem begge

er 0,'"59 i Juni, den mindste 0, "13 i Januar. I Aarels Lob

er Dogncts Middeldampmængde storst i August nemlig 4/"93,

mindst i Januar 1/"51.
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Den daglige Forandring i Luftens relative Dampmængde

eller dens Fugtighedsgrad foregaaer efter de samme Iagttagelser,

saaledes, at i Reglen den mindste indtræffer Kl. 2 Efterm. og

den storste henimod Solens Opgang. Dog gjore strenge Vin-

tre en Undtagelse herfra, da i dem den storste Fugtighedsgrad

indtræffer Kl. 2 Efterm. og den mindste om Natten. Forskjellen

mellem begge Yderpunkter er stort i August, da den er 24°,

mindst i Januar, naar denne er mild, da den er 1°. I Aarels

Lob er Dognets Middelfugtighed i Reglen mindst i Juni 75°,4,

og storst i Januar 93°, 0. Dog maa ogsaa her de strenge Vin-

tre undtages; saaledes var Middelfugtigheden for Januar, i Gjen-

nemsnit af de 3 Aar 1848—50 65,9, og- i 1850 57°,1; ligesom

ogsaa det Tilfælde, at Luften er fuldkommen tor, kun indtræffer

ved streng Kulde.

De Iagttagelser af Luftens Dampmængde, som ere anstillede

i Stadil, give vel ikke nogen fuldstændig Fremstilling af dens

daglige Forandring, da de kun ere gjorte 3 Gange daglig, Mor-

gen, Kl. 2 Efterm. og Kl. 10 Aften, dog seer man ved en Sam-

menligning af den Forskjel, der er mellem Dampmængdeu Kl. 2

og Kl. 10 paa dette Sted, og den, der viser sig i Kjobenhavn,

at den forste er endeel storre i Sommermaanederne, hvilket

foranlediges ved, at Dampmængden der aflager stærkere i Lobet

af Eftermiddagen end i Kjobenhavn. Dette har da ogsaa til-

folge, at Forskjellen i Fugtighedsgraden til disse to Klokkeslet

er endeel mindre der end i Kjobenhavn; den er nemlig der

16°,8, medens den her er 23°, 8. I den aarlige Forandring af

Dampmængden stemme begge Steder overeens, idet den stor-

ste Dampmængde i Stadil forekommer i August, den mindste i

Januar; dog er Forskjellen mindre, den er kun 2" /
,83, medens

den i Kjobenhavn er 3"',41. Det Samme gjælder om Fugtig-

hedsgraden, kun at Forskjellen her er den samme.

Iloidcn af den Vandmængde, der falder i et Aar i Kjoben-

havn og Antallet af de fugtige Dage, fordeelt paa de enkelte

Maancder, efter cl Gjennemsnit, for den Forste af 29 Aars og



10

for det Andet af 32 Aars Iagttagelser, findes i de to forste

Piller af den folgende Tavle; de to næste indeholde de samme

Angivelser for et Gjennemsnit af 25 Aars Iagttagelser, anstil-

lede paa Rundetaarn, dog for Januar til Marts kun af 14 Aar.

December

Januar . .

Februar .

Marts . .

April . . .

Mai . . .

Juni . . .

Juli . . ,

August . .

September

October

November

Aar . . .

Botanisk Have.

Vandhoide.

18,'"03

20, 60

17, 24

18, 67

16, 58

17, 17

23, 28

27, 58

27, 78

22, 59

25, 61

23, 67

258, 80

[Fugtige

Dage.

14

14

12

12

12

11

12

13

14

13

15

14

156

Rundetaarn.

*r ji-j Fugtige
Vandholde. _° b

Dage.

18/"46

17, 17

19, 65

16, 84

1J, 90

17, 45

19, 39

28, 04

30, 64

28, 87

27, 22

19, 40

255, 03

13

13

11

11

10

12

12

13

15

11

12

11

144

Iagttagelserne i Haven vise to Maxima i August og Octo-

ber, og to Minima i Februar og April, de paa Taarnet give kun

eet Maximum i August, men to Minima et i Januar og et i

April. Hele Aarets Vandmængde er efter Iagttagelserne i Ha-

ven fordeelt saaledes, at 81% kommer paa Regn, 11 % paa

Sne, 5 % paa Regn og Sne og 3 % paa de andre Arter af

Nedslag, saasom Hagl, Isslag, Rusk; efter Iagttagelserne paa

Taarnet kommer 85% paa Regn, 6% paa Sne, 5% paa Regn

og Sne og 4% paa Resten. De forste give altsaa 5% mere

Sne end de sidste, hvortil Grunden er, at ved disse Iagttagelser

Maanederne med stadig Frost ikke cre medtagne, fordi Iagtta-

gelserne i disse ikke ere fuldstændige. Af fugtige Dage kom-

mer i den forste Række 77% paa Regn, 16° o paa Sne, 3%
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paa Regn og Sne og 4 % paa Resten, i den anden er Forde-

lingen folgende 72%, 21 °b, 4%, 3%; Sne har allsaa i dette

Tidsrum været hyppigere end i det andet.

Den storste Vandmægde, der er falden i en Maaned er 8"

8,'"6 i Mai 1817, i en Aarstid 17"5'"14 i Sommeren 1817 og

i et Aar 49" 9"78 i 1817; den mindste i en Maaned "O i

December 1841 og i Februar og April 1842, i en Aarstid 1"

5,'"68 i Vinteren 1831—32 og i et Aar. 15' 5"'97 1832—33.

Den storste Vandmængde, der er falden i eet Regnfald, er 6"

l'"02 den 21de Mai 1817, og ved eet Snefald 1" 11,"19 den

25de December 1833.

Det storste Antal af fugtige Dage i en Maaned er 27 i

Januar 1849, i en Aarstid 66 i Efteraaret 1840, i et Aar 215 i

i 1849—50, det mindste i en Maaned 1 i Mai og August 1783,

i en Aarstid 17 i Foraaret 1783 og i et Aar 97 i 1787-88.

Det storste Antal Snedage i en Maaned er 22 i Januar 1841, i

en Vinter 32 i 1829—30, i et Foraar 18 i 1784, i el Efteraar

7 i 1816, i et Aar 46 i 1783-84.

Hoiden af den Vandmængde, der falder i et Aar i Trane-

berg, efter et Gjennemsnit af 13 Aars Iagttagelser er 19"4,'"76,

medens den for samme Tidsrum i Kjobenhavn er 21' / 6,'"15,

altsaa 2" l'"39 storre. Af denne kommer for Traneberg 82%
paa Regn, 14% paa Sne, 3% paa Regn og Sne og 1% paa

Resten, for Kjobenhavn er Fordelingen 80%, 9%, 8%, 3%.

Fordelingen i Aarets Lob er i Traneberg saaledes, at den mind-

ste Vandmængde 12,'"9i falder i Mai, den storste 30/"32 i

October og det Samme har i delte Tidsrum ogsaa været Til-

fældet i Kjobenhavn. Antallet af fugtige Dage i et Aar er i

Traneberg 117, i Kjobenhavn for samme Tidsrum 180; del

mindste Antal 8 falder paa Mai, hvilket ogsaa var Tilfældet i

Kjobenhavn, det storste Antal 12 paa Juli og August, i Kjoben-

havn derimod paa October.

I Bregninge er Hoiden af den Vandmængde, der falder i

et Aar, efter et Gjennemsnit af 9 Aars Iagttagelser 24"2,'"79,
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hvoraf 89% kommer paa Regn og ll°b paa Sne, [og Antallet

af fugtige Dage 153, hvoraf Regndagene udgjore 86% og Sne-

dagene 14%. Den mindste Vandmængde 1"3,'"67 falder i Mai,

den storste 3"5,'"12 i August; det mindste Antal af fugtige

Dage 8 har Juni, det storste 15 Octoher og November. En

Sammenligning med Kjdbenhavn giver efter et Gjennemsnit af

7 Aar, som ere fælleds for begge Steder, folgende Resultat,

der dog, hvad angaaer Kjobenhavn, beroer paa et mindre An-

tal Aar for Maanederne December til Marts. Hoiden af et Aars

Vandmængde i dette Tidsrum er i Bregninge 23" 5, '"30 og i Kjo-

benhavn kun 18"0/"32 altsaa omtrent 75%. Forholdet mellem

Regn og Sne er for Kjobenhavn som 94 til 6, for Bregninge

det ovenfor anforte. Den mindste Vandmængde falder i dette

Tidsrum paa begge Steder i Januar, den storste i August. An-

tallet af fugtige Dage er i Bregninge 150, i Kjobenhavn 128,

altsaa 85%; Forholdet mellem Regndage og Snedage er paa

det forste Sted som 85 til 15, paa det andet som 66 til 34.

altsaa har Sne i dette Tidsrum været hyppigere i Kjobenhavn.

For de to Steder paa Jyllands Vestkyst, Vederso og Stadil,

er den faldne Vandmængde, som man kunde vente betydelig

slorre end i Kjobenhavn. Den er nemlig efter et Gjennemsnit

af 6 Aars Iagttagelser for et Aar paa det forste Sled 27" 3,"05

og paa det andet 32"3,'"89, medens den i samme Tidrum i

Kjobenhavn har været 21" 4,'"25, altsaa 77% af den forste og

66 % af den sidste. Den betydelige Forskjel, der finder Sted

mellem de to Punkter, er saameget mere paafaldende, som Af-

standen mellem dem kun er henved en Miil, og det forste endog

ligger Vesterhavet noget nærmere end det andet. En Forkla-

ring deraf kunde dog maaskee findes i den Omstændighed, at

Stadildegnebolig ligger meget nær ved Stadilfjord, der omgiver

den mod Syd og Vest. Den storste Deel af Forskjellen falder

iovrigt paa Efteraaret og Vinteren, nemlig 77%, medens der

paa Sommeren kommer 27 % og paa Foraaret 1 %. Af den

aarligc Vandmængde kommer i Vederso 88% paa Regn, 4%
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paa Sne, G% paa Regn og Sne og 2% paa Resien, i Kjoben-

havn er Fordelingen 78%, 8%, 10%, 4%. Paa begge Steder

falder den storste Vandmængde i October og dernæst i August,

saa at her er lo Maxima ligesom i Kjobenhavn, den mindste

Vandmængde falder paa begge Steder i Januar og Mai. Det

aarlige Antal af fugtige Dage har i dette Tidsrum været det

samme i Vederso, som i Kjobenhavn, nemlig 205; men Kjoben-

havn har kun 151 Regndage, medens Vederso har 168 og om-

vendt har Kjobenhavn 31 Snedage og 13 Dage med Regn og

Sne, medens Vederso kun har 16 Snedage og 8 Dage med

Regn og Sne.

Selskabet modtog:

Fra Societé Imperiale des naturalistes de Moscou.

Bulletin de la Societé Imperiale des naluralistes de Moscou.

Année 1851 Nr. III & IV. 1852 Nr. I.

Fra Herr Theodor Giimbel.

Die funf Wiirfelsch nitte, ein Versuch, die verschiedenen

Krystallgeslalten in einen innigen Zusammenhang zu bringen.

Landau 1852.

Fra the Cambridge phil. Society.

Transaclions of the Cambridge philosophical Society. Vol. 9.

P. 2. Cambridge 1851.

Fra the geological Society i London.

The Quarlerly Journal of llie geol. Society of London 1852

Nr. 30 & 31.

Fra Sir Iioderich Murchison.

Address at the anniversary meeting of the Royal geogra-

phical Society. London 1852.
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Fra Mr. Hopkins.

Address delivered at the anniversary meeting of the geolo-

gical Sociely of London 1852.

Fra the geographical Society-

Catalogue of the library of the Royal geographical Sociely.

London 1852.

Address at the anniversary meeting of the Royal geogra-

phical Society. London 1852.

Fra the Linnean Society i London.

List of the Linnean Society of London 1851.

Proceedings of the Linnean Society 45, 46, 47.

The Transaction of the Linnean Society of London 1852.

Vol. 21, 1.

Fra Videnskabernes Selskab i )Vien.

Krilische Durchsicht der von Dawidow verfasslen Worter-

sanimlung aus der Sprache der Aino's 1852.

Tafeln zur Reduction der in Millimetern abgelesenen Ba-

rometerstande auf die Normaltemperatur von O1
. Celsius. 1852.

Tafeln zur Vergleichung und Reduction der in verschie-

denen Langenmaassen abgelesenen Barometerstande. 1852.

Resultale mehrjahriger Beobachtungen iiber jene Pflanzen,

deren Blumenkronen sich låglich periodisch offnen und schliessen.

Prag 1851.

Kalender der Flora des Horizontes von Prag 1852.

Modet den 25de Februar.

Ur. Professor Steenslmp gav folgende Meddelelse:

Idet jeg herved har den Ære, paa egne og de Herrer

Etatsraad Forchhammers og Inspector Worsaaes Vegne at af-
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give Beretning om Fremgangen i vore forenede Forskninger for

at oplyse Danmarks ældste Natur- og Cullurforhold , maa jeg

bede velvilligen erindret, at denne Beretning vel er en Fort-

sættelse af de tidligere, men at den dog snarest er at betragte

som en Række Supplementer til de forskjellige Partier af disse,

og at den folgelig, idet den slutter sig snart til det ene, snart

til det andet af disses Afsnit, nodvendig maa give Afkald paa

Præget af en Helhed for sig.

Vore forskelligartede Arbeider og Embedsforretninger have

ikke tilladt os i Forening at gjore mere end een storre Udflugt,

nemlig til den nordostlige Del af Issefjordens Omgivelser eller

til Halsnæs. Denne Halvoes Forhold til de andre Issefjordens

Omgivelser var endnu ikke undersogt af os, og det var uaf-

gjort, hvorvidt der fra Issefjorden havde gaaet et Udlob til

Kattegattet, enten gjennem denne Halvoe, eller ostligere gjen-

nem Arresoe. Vi have fundet, at der virkelig gaaer en tem-

melig bred Lavslrækning langs med Frederiksværksaaen imod

Nord til Kattegattet, og at der gjennem denne tidligere maa

have været en Forbindelse imellem delte og Fjorden, saaledes

at Halsnæs var en O. Men derimod er der hoitLand langsmed

hele Ostsiden af Fjorden, mellem denne og Arresben, saa at

ingensomhelst naturlig Forbindelse mellem dem kan have væ-

ret mulig i den Del af vor Jordperiode, hvorom her er Tale.

Imidlertid findes der i en Mose ved Lille Lyngby, ved Soens sydlige

Ende og i en Hoide af omtrent en Alen over dens nu værende

Overflade, spredte Skaller af Saltvandsdyr (Cardium edule i stor

Mængde og enkelte Liltoriner) og det er altsaa utvivlsomt, at

Soen forhen har havt Saltvand, idet den nemlig har været en

Vig, som noget N. for Ovre-Molle stod i Forbindelse paa den

ene Side med Kattegattet, og paa den anden med det Sund, der

adskille Halsnæs fra det hoie Land ved Frederiksværk. — Hals-

næs maa som O have frembudt en noget fliget eller udbugtet

Skikkelse, da der dels fra den ovennævnte Lavning imod Vest

gik Bugter ind i Oen op imod Evelofte og Melby, og dels
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fra Syd en Vig trængte sig ind i Landet ved Gronnesoe-

gaard. En temmelig dyb Dal, kun lukket fra Kattegattet ved

en hoiere Lerbrink, skar sig tillige fra Norden ind imod

Thorup.

Lavningen mellem Arresoe og Kattegattet CAsserbo- Over-

drev) har i det Hele en Havstoks Karakter, idet den bestaaer

af Sand med mange smaa Stene. De smaa, klitdannede Ophoi-

ninger, hvormed den er bedækket, synes at være fremkomne,

efterat Vandet allerede stadigen havde trukket sig tilbage fra

denne Del af den tidligere Vig af Kattegattet. Paa alle de

her omtalte Strækninger saae vi ikke Spor af flere Kjokken-

Moddinger fra Urfolkenes Tid, end den allerede i sidste Beret-

ning omhandlede ved Solager, ved hvilken vi paa Tilbagereisen

dvælede en Times Tid, for at foroge de tidligere indsamlede

Materialier til vore Undersogelser. I dette korte Tidsrum fandtes:

omtrent 60 Knokler af Fugle, fornemmelig af ^rødeslægten;

det langt overveiende Antal deraf udgjorde som sædvanligt

de afbidte Rorknokler; endvidere omtrent en Snes Patle-

dyrknokler, behandlede paa sædvanlig Maade.

Af Stenredskaber fandtes:

6 Flintflækker, og 3 Flintknuder,

en trekantet lille Flintbxe, 3" lang, 2" bred forneden, samt en

temmelig sjelden Gronstensoxe, raat tilhugget med skarpe

Sider, og noget smalere ved Hanen, end ved Eggen 5^"

lang og 2\" bred ; endelig

en flad Sandsten, hvis Overflade bærer kjendclige Spor af,

at Noget har været slebet derpaa, omtrent 4" i Firkant.

Til Kundskab om Urfolkenes Færd ved Issefjordens Bred-

der have vi fremdeles erholdt Bidrag ved Undersogelse af et

Par Punkter ganske nær ved Roeskilde, paa hvilke Hr. Erslev,

Adjunkt ved Roeskilde Kalhedralskole, havde henledet min Op-

mærksomhed, og fra hvilke han havde indsendt mig et Dusin
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Benbrokker, flere Flintflækker, en lille Flintoxe, to Hjortetaks-

spidser, alt fundet mellem Skaller af Saltvandsdyr, og- alt saa

overensstemmende med hvad tidligere var fundet i Issefjordens

Kjokkenmoddinger, at der ingen Tvivl kunde være om. at

Findestederne maatte hore til denne Art af Mindesmærker fra

Urindvaanernes Tid. I Forening med Hr. Erslev undersogte jeg

Stederne noiere.

Det ene af disse Punkter ligger nær ved Landsbyen Bjer-

get ved Siden af den Sti, som langs med Fjordskrænlen gaaer

til Bistrup, og som det synes at folge i en Strækning af om-

trent 70 Skridt. Ved at grave ned paa flere Steder i Grof-

ten ved Stien, kunde vi overbevise os om, at der var et Lag

af omtrent 1— 1£ Fods Tykkelse, som var dannet af de sæd-

vanlige 5 Arter Skaller, blandede med Kulgrus, Aske og ild—

skjornede Sten, samt med sparsomme Knokler; Flintflækker

forekom temmelig hyppig, og vi erholdt ogsaa et Par Flinloxer.

Det andet Punkt laae mere tilgjængelig paa den modsatte

Side af Fjorden, tæt ved det saakaldte „Haraldsborg" Voldsted;

for bedre at kunne erkjende Forholdene, blev her nedgravet

paa 2 forskjellige Steder, nogle Favne fra hinanden.

Under et Par Fod Muld, der var nedgledet fra den ovre

eller hoiereliggende Del af Skrænten, fandtes et Lag af 16"—22"

Mægtighed, der vel indeholdt de sædvanlige for Kjokkenmod-

dingerne betegnende Bestanddele, Skaller af Blaamuslinger og

mindre Hjertemuslinger, samt af enkelte Osters; men dels vare

disse Skaller saa stærkt blandede med Sand og almindeligt

Grus og Smaasten, dels gik denne saaledes blandede Masse

med saa umærkelige Overgange over i Gruslagene ved Si-

den deraf, at man ikke godt kunde tænke sig det Hele ordnet,

uden ved Hjælp af en stærkere Vandbevægelse, enten ved

Skylregn fra oven eller ved BOlgegang fra neden. Skallerne

vare iovrigt paa mange Steder i en knust og halvoplost Til-

stand, og Laget var pletvis hvidligt, hvor Partier af saadanne

Skaller laae i sttirre Mængde, ligesom det paa andre Steder var
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sortladent, hvor Kulpulver eller Kulstov var samlet i storre

Masse. I denne Blanding fandtes der baade Knokler og enkelte

raa Redskaber af Flint og Hjortetak, og det var fra dette Lag

Hr. Adjunkt Erslev havde sendt mig de forannævnte Prover.

— At delte mere grusblandede Lag ikke længere var i sin op-

rindelige Tilstand, fremgik især ved Sammenligningen med el

alentykt Lag, som laae umiddelbart nedenunder det, og som

frembod en Kjokkenmodding i ren Tilstand, sammensat næsten

udelukkende af Skaller. I den nedre Del af dette Lag vare

Østersskallerne fremherskende, Cardium og Mytilus mere i

den ovre Del af Laget. Sorte Striber, hidrorende fra Kulstov

og Kulgrus, kilede sig hist og her ind imellem mere hvidlige

Belter, som hidrorte fra de mere oploste Skaller. Grus kunde

man ikke sige var indblandet i Laget, men vel, som sædvanligt,

Smaasten, der upaalvivleligt i forskjelligt Oiemed vare blevne

benyttede paa Stedet. Det manglede ikke paa Stene, der bare

Mærker af at have været glodede, og en stor Mængde af dem

vare omgivne eller bedækkede af en sort, sodet Masse. Laget

laae umiddelbart paa et gruslerct Underlag , der ikke syntes at

have været dækket med Vegetation, dengang da alle disse Lev-

ninger ophobedes paa Stedet. En lang, i Enderne afbidt Vinge-

knokkel af en meget stor Fugl laae i selve det lerede Under-

lags Overflade. Knokler og Kunstprodukter vare i et ikke ringe

Antal at finde.

Af forslnævnte indsamledes nemlig over 150, hvoraf mere

end de to Trediedele vare Splinter af Rorknokler, og de for

Marvens Skyld saa karakteristisk afhuggede Ledender af disse

Knokler; de ovrige vare dels storre eller mindre Partier af

Hvirvler, Bækken- og Skulderknokler (20), dels Brokker af

Ribben (10), og den storste Del af disse mere porose eller

mindre haarde Ben bare Spor af Hunde-Gnav. Dyrene, hvor-

fra de hidrorte, vare fornemligen:

Kronhjorten og)
af hvilke der, foruden de ovenanforte Knok-

Raadyret

,
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keldele, ogsaa fandtes lose Tænder og Dele af de eien-

donimeligt spaltede Underkjæbeben. Fra

Vildsvinet hidrorte færre: saasom en Tandrand med de dertil

horende Tænder af Overkjæben, og enkelte Rorknokler.

Af andre Dyr fandtes der Spor af:

Pindsvinet (Erinaceus europæus L.), en Kindtand, og af

Maaren (Mustela martes L.), en Underkjæbe med Tænder.

Af Urfolkets raa Redskaber, som vi indsamlede paa dette

Sted, maa jeg især fremhæve:

Tvende af de ejendommelig afhuggede Hjortetakspidser , slidte

i den spidse Ende — (jeg har tidligere fremsat den For-

modning, at de kunde have været anvendte som Tænder

af en Osters- eller Muslingrive).

Trende af de mindre „Flintoxer", af hvilke igjen de to hore til

de trekantede, 2" og 3"lange.

Flintflækker, dels længere og smalere, (omtrent 30), dels bredere

og tykkere (12), samt trende saadanne med Spor af begyn-

dende Bearbeidelse.

Flintknuder, (7); og flere (8) Stykker ildskjornet Flint.

Ogsaa lidt fjernere fra disse Steder, har jeg at anfore et

svagt Spor af Urindvaanernes Færd ved Issefjorden, nemlig paa

Bogenæs. Paa en Excursion i andet Oiemed har jeg havt Lei-

lighed til at overbevise mig om, at det paa flere Steder i vore

Beretninger omtalte sorte Lag, blandet med Skaller af de oftnævnte

Sodyr især Mytilus, Cardium og Litorina, fandtes i Skrænten ude

ved Askehoveå; Laget syntes kun fra nogle Tommer indtil hen-

ved en Fod tykt og indeholdt baade Kulbrokker og ildskjor-

nede Sten.

Udenfor Sjælland er der kommet trende nye Findesteder

til de allerede tidligere anforte, nemlig 1 i Fyen og 2 i Jylland.

Vi havde hidtil ingen Efterretninger om at disse Mindes-

mærker fra Urindvaanernes Tid forekom i Fyen; men da Med-

2*
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deleren sidste Sommer tilbragte nogle Uger hos Selskabets

Medlem, Hr. Etatsraad Hofman-(Bang^) til Hofmansgave, blev jeg

af ham gjort opmærksom paa en formentlig ældre Havstok,

liggende i en ganske kort Afstand fra Gaarden, langs med den

ene Side af Romsoe, i hvilken Havstok Skaller af Osters og

andre Sallvands -Muslinger skulde antyde en tidligere hoiere

Havstand. Ved gjentagnc Undersogelser af den med Skaller

blandede Del af Banken, viste det sig tydeligt nok, at om man

end vilde betragte Banken som en Slags Havstok, der af Havet

var afsat op imod det hoiere Land, maatte dens sorte, overste

Lag, der dækkede den saa stærkt paa flere Steder, være af en

anden og senere Oprindelse. Det mærkelige Forhold, at det

kun var hine 5 som Fodemidler vel bekjendte Arter af Sodyr:

Ostrea edulis, Cardium edule, Mytilus edulis, Littorina littorea

og Nassa reticulata, som forefandtes deri, pegede tilstrækkelig

hen paa, al Lagets sorte Farve kunde soges i disse og andre

Fodemidlers Tilberedning; og dette bekræftedes end mere derved,

at en stor Mængde ildskjdrnede Flint og tildels endnu sortfar-

vede Sten fandtes dels i Laget, dels paa Overfladen, og at der

paa flere Steder, hvor der nedgroves, forekom Potteskaar af

den noksom bekjendte raa Masse med de store Gruskorn; der-

imod vare Flintflækkcr meget sjeldne, og kun et Par tilveje-

bragtes, samt et Par Flintstykker, der viste Spor af Hugning.

Iblandt de flere Potteskaar var der et, som viste et Slags

Zirater af afvexlende dybe, skarpe Linier og svage afrundede

Fordybninger; ved noiere Betragtning kunde man ikke mis-

kjende, at de vare frembragte med Fingerenderne, saaledes

at de skarpe Streger vare Indtryk af Neglen og de svagere

Fordybninger vare Indtryk af Fingerballen.

De tvende nye Findesteder i Jylland ere ved Kolindsund og

Kaloevig. I tidligere Beretninger have vi allerede i en Anmærk-

ning optaget,*) at det var os meddelt, at Skaldynger fandtes

) Overaigl f. 1851 S. 24.
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inde i Landet ved Fannerup, og at vi inaatte antage det for

sandsynligt, at de hidrorte -fra Urfolkene. Dette har senere be-

kræftet sig, idet vi igjennem Hr. Forstcandidat Vejinspektor

Meyer have fra Ejeren af Fannerup-Molle, Hr. Proprietær Sass,

modtaget en Hjortetakoxe udgravet i den en af disse Dynger,

og idet der tillige er blevet os meddelt, at Flintflækker ikke ere

sjeldne.

Endnu noiere Oplysning har Hr. Vejinspektor Meyer i et

Brev til Meddeleren givet om en saadan Dynge, som findes paa

Skovridergaardens Mark ved Kalde. Den ligger paa en Skrænt

ned imod den Mosestrækning, hvori Kolaa lober, og er omtrent

10 Fod over Havets Niveau. Laget er 4 Fod mægtigt og be-

staaer af de sædvanlige Skaller og Knokkelbrokker^ men sidst-

nævnte synes dog sjeldnere. Med Skallerne bleve tillige en-

kelte Prover af Flintflækker indsendte. Under Mosen, der sto-

der op imod Skrænten, skulle Ostersskaller forefindes i Mængde,

og det er saaledes sandsynligt, at Urfolkene netop i denne

lave Vig have hentet deres Osters. Dyngens Omfang var meget

betydelig, og i det Hele synes Jyllands Kjokkenmoddinger i

Omfang langt at overgaae dem vi have her i Sjælland. De

Punkter, hvorpaa vi nu vide, at hine Skaldynger med Sik-

kerhed hidrore fra Urindvaanernes daglige Ophold der paa Ste-

det, ere allsaa 37, hvoraf de 33 have været undersogte af Co-

miteen eller af eet af dennes Medlemmer.

Det vil være i Selskabets Erindring, at vor forrige Be-

retning fremhævede særlig nogle ejendommelige Forhold ved

de Knokler af Pattedyr og Fugle, som findes i vore Kjokken-

moddinger, og at jeg deraf troede at kunne paa en langt mere

tilfredsstillende Maade, end tidligere, godtgjore, at Urindvaa-

nerne havde stedse havt tamme Hunde om sig. De Forhold,

hvortil Beviset for denne Sætning stottede sig, vare , at der af

Fugleknoklerne saagodt som kun fandtes de lange Rorknokler,



23

og det endda hun Benpiberne, medens Ledenderne manglede og

lydeligen vare bortgnavede, og at der ligeledes ved Pattedyr-

levningerne fandtes det Misforhold, at Ledenderne af Rorknok-

lerne og Splinterne af deres Benpiber antydede et langt storre

Antal fortærede Dyr, end det, som de tilstædeværende andre

Knokler af Skeletterne, saasom Hvirvler, Ribben, Bækken og

Skuldre lode formode. Derimod viste netop disse sidste hyp-

pigt Spor af Gnav, og navnlig af Gnav, som svarede til Hunde-

tænder, og lignende Spor viste ogsaa Ledenderne af de marv-

spaltede Rorknokler, hvoraf det altsaa saaes, at det igrunden

kun var de særdeles haarde og ikke med Diploe eller svampet

Benvæv fyldte Knokkeldele, der vare blevne aldeles urorte. At

de savnede Knokler vare forsvundne, vilde da naturligst finde

sin Forklaring i den samme Aarsag, af hvilken de mindre haarde

Dele af de tilbageblevne Knokler vare forsvundne; de maatte

nemlig være aldeles opædte af knokkelgnavende Dyr, og navn-

lig af Hunde. Da nu dette Forhold ved Knoklerne gjenlog sig

overalt, hvor vi undersogte Kjokkenmoddingerne, og det endog

i en saadan Grad, at vi f. Ex. iblandt flere hundrede Benpiber

af Fugle kun have nogle enkelte ^3— 4), hvis Ledender vare i

Behold, sluttede jeg deraf at disse knokkelgnavende Dyr havde

været med vore Urfolk overalt, og at forsaavidt altsaa som de

havde været af Hundeslægten, maatte det have været tamme

Hunde.

For at give den ovenstaaende Bevisforelse storre Styrke,

og tillige for maaskee at blive opmærksom paa andre, mulig-

vis endnu upaaagtede. Forhold, har jeg sogt at skaffe mig

til Sammenligning Indholdet af Kjokkenmoddingerne hos saa-

danne Folkestammer, der leve omtrent paa samme Vis, som

vore Urfolk, nemlig ved Fiskeri og Jagt. I denne Henseende

er det fornemmelig vore hyperboræiske Folkestammer, Eskimoer

og Lapper, der til Sammenligning frembyde den storste Interesse,

fordi de i dut Hele baade staae paa hint lave Udviklingspunkt

og ere bekjendte som iMarvyndere i en hoi Grad, og derhos
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altid ere ledsagede af Hunde, hvorfor Affaldet af Fodemidlerne saa

meget mere turde forudsættes at ville ligne vore Kjokkenmoddin-

gers Indhold. For Grønlændernes Vedkommende har Hr. Inspec-

tor Olrik i Nordgrønland, og for Lappernes Vedkommende Hr.

Kjobmand A. G. Nord-vi i Mortensnæs i Ostfinmarken lovet mig al

Bistand; og begge have allerede for en Del ydet Materialier til

forskjellige mærkelige Sammenligninger. Saaledes har Inspector

Olrik ladet optage paa en nær ham boende Gronlænders Kjokken-

modding alle de Knokler, der i en kort Tid kunde samles paa

Overfladen, og indsendt disse til mig. I Antal ere de omtrent

halvfjerds og hidrore fornemmelig fra Fugle; man vil over-

raskes ved at see den fuldkomne O-vcrensstemmelse mellem disse

og Knoklerne fra vor Urstammes Kjokkenmoddinger; som i disse

findes der blandt dem næsten ingen af de mindre haarde Ben,

og ligeledes have saa at sige samtlige Benpiber deres Ender

afbidte. *)

I Affaldet fra Grønlændernes Maaltider ligge altsaa Knok-

lerne i det samme Forhold og i den samme Tilstand som i

Kjokkenaffaldet fra hin fjerne Urtid hos os. At det paa forste

Sted er Hundene, der have tilredet Knoklerne paa denne be-

stemte Maade, fremgaaer ikke alene af de aldeles friske Mærker

af Tandspidser paa Knoklerne, men ogsaa af de bestemte Medde-

lelser desangaaende, men det er jo ogsaa vel bekjendt, at Hun-

dene i Grønland saagodt som udelukkende ere henviste til den

Fode, de kunne soge paa Kjokkenmoddingerne. Skulde min

forannævnte Bevisførelse have trængt til Bekræftelse, haaber jeg at

den tilstrækkelig har erholdt samme ved Hr. Inspector OlriksYrbve-

sending, der iovrigt efter Løfte vil blive efterfulgt af flere. —
Efterat være komne saavidt frem i denne Henseende, stiller det

sig allerede som en mere bestemt Opgave for vore nærmeste

Undersøgelser at tilvejebringe Materialier til Besvarelsen af det

*) Der er nemlig kun tre af Rorknoklcrncs Benpiber, hvis nederste Ledender

ikke ere afgnavede, og disse ere Skinneben (tibia) af Fugle. Sinl. Oversigt

f. 1851. S. 219.
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Sporgsmaal, hvilke Former eller Racer af Hunde Urfolket hos

os har havt, thi som bekjendt afgiver Husdyrenes Historie en

ikke uvæsenlig Veiledning til Erkjendelse afFolkestammernes egen

Historie og Forbindelse indbyrdes. De i Ophobningerne hidtil

indsamlede Levninger af disse Dyrs Lemmer og Kjæber i For-

bindelse med de enkelte tilsvarende Dele, vi have fra Grav-

hoiene, synes allerede at antyde, at Urfolket har havt to,

idetmindste i Storreisen forskjellige, Racer (sml. tidligere Med-

delelser fra 1851 S. 218 og fl. St.*)

Som et Bidrag til Landets ældre Culturforhold fortjener her

at omtales et Fund fra en Torvemose i Nærheden af Kjoben-

havn; men forend jeg nærmere fremsætter dette, vil jeg ganske

kort herore de vigtigste af de Levninger af Landets ældre Dyr,

som siden vor sidste Beretning derom ere indkomne til de offenlige

Museer fra Torvemoserne. Blandt Levningerne af stiirre fauni-

stisk Interesse vil jeg saaledes erindre om de Pandeskaller, der

ere fundne af den puklede saakaldte Uroxe, Bos bison L., i en

Skovmose vod Baldersbrønde i Sjælland, og af den hoinakkede

Oxe, Bos frontosus Nils. i en Mose paa M6en, ,v:,t
) foruden flere

*) Ogsaa til en umiddelbar Sammenligning mellem Eskimoernes Fremgangs-

maade ved at klove Rensdyrets Marvknokler, og den, vort Lands ældste

Beboere i lignende Tilfælde have anvendt, bar jeg Lofte om at erholde

de nodvendige Materialier. Den Kjokkenmodding, hvorpaa de nedsendte

Knokler vare samlede, var paa et Sted, hvor der i det hele kun spistes

faa Rensdyr og hvis faste Beboere ovenikjobet vare rykkede ud over det

primitive Stadium, idet de vare i Besiddelse af den indforte Jernsav

\

istedetfor at afhugge Ledenderne og spalte Benpiberne, som Urindvaa-

nerne her i Norden »åbenbart have gjort, afsave disse Gronlændcrnc nu

ligefrem Ledenderne og kunne saaledes udtage. Marvroret helt. Et Par

af disse afsavede Ledender og Benpiber nedsendte Hr. Inspectoren, men
gav mig Udsigt til at erholde nogle paa vore Urindvaancres Vis spaltede

Marvknokler, naar (ironiænderne næste Gang gik tilfjelds paa Rensjagt,

da de paa disse Toure ikke fore Bensaven med sig.

**) En forelobig Notits om begge disse Pandeskaller er givet i Oversigt f. 1852

Nr. 5 og 6. S. 236 - 37.
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Pandeskaller af Kjæmpeoxen eller den egentlige Uroxe, Bos urus

L. NilsSj blandt hvilke de fuldstændigste ere indsendte af d'Hrr.

Consistorialraad Qvistgaard til Aagerup, Captain v. Nielsen af In-

fanteriet og Assessor Lunn til Knapstrup pr. Holbæk. — Foruden

flere Takker af Elsdyret. Cervus alces L., har Universitets-

museet erhodlt en næsten fuldstændig Benrad af et mandligt

Elsdyr, opgravet af en Mose paa Laaland og af Hr. Proprietær

Jessen til Assertrup givet til Museet, hvor det nu er opstillet

og udgjor et af dettes anseligste Stykker,*) i det den manglende

Overkjæbe og Pandeskal heldigvis har kunnet erstattes ved

Craniet af et mindre fuldstændigt, men ligesaagammelt, mandligt

Dyr, opgravet i en Mose nær Kastrup ved Soroe, og ved de

Herrer Forvalter Conradsens , Etatsraad Neergaards og Forst-

candidat Mourier-Petersens Velvillie kommen i Museets Besid-

delse. De faa Vidnesbyrd, jeg tidligere har anfort orn Rens-

dyrets Forekomst her i Landet, kunne nu foroges med idetmindste

trende nye, idet Universitetsmuseet har fra Hr. Pastor Thanning

lil Vollerslev modtaget et Rensdyrhorn opgravet for 2 Aar siden

af en Mose ved Gjorslov og fra Hr. Stud. phisos. L- P. Fenger

en lignende af en Mose ved Gjerum i Sjælland, og idet jeg iblandt

flere andre Knokler, som Skovfoged Rosen paa Bornholm for

flere Aar siden sendte Museet, har erkjendt den forreste Del

af Rensdyrets Fodblad (metacarpus). — Fra en Torvemose ved

Slagslunde i Sjælland har det kongelige Museum modtaget den

ene Side af Underkjæben af en Bæver, Castor fiber L., og fra

en Mose ved Knapstrup har Universitetsmuseet modtaget Pande-

skallen og flere Knokler af den dertil horende Benrad af en Ulv,

Canis lupus L.. hvilke Levninger, der skyldes de Herrer Asses-

sor Lunns og Cand. Vaupells Velville, man maa sætte saa meget

storre Pris paa, som det hidtil ikke var lykkedes Museet at er-

holde Knokler af dette Dyr, uagtet dets Udryddelse ligger vor

Tid saa nær.

*) Sml. Anmærkningen i Oversigterne f. 1851 S. 29.
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Mere end i blot faunistisk Henseende mener jeg derimod

det folgende Fund fra en Torvmose i Nærheden af Kjobenhavn

vil have Interesse. Mosen, som ligger mellem Lygtensna og

Grondalsaa, er saa nær ved Hovedstaden, at Meddeleren næ-

sten ugenlig, og undertiden flere Gange om Ugen, har kunnet

besoge den og folge den der i det sidste Par Aar begyndte

Torvgravning og saaledes bedre bedomme Tidsforholdene ved de

efterhaanden fremkommende zoologiske og antiqvariske Gjen-

stande. I en Dybde af fire til fem Alen har jeg fra denne Mose

oftere modtaget enkelte Knokler af Dyr og haandstore Stene,

iblandt hvilke flere af Flint, der syntes paavirkede af Menne-

sker, og til disse sidste hore navnligen kantede Flintstykker,

der ligne dem, vi have betegnet med Navnet „Flinlknuder", samt

tvende Stykker af en Huslagen Stenoxe — utvivlsomt af dem,

der vare i Brug i Stenalderen. I en Dybde af fire Alen og i

Væggen af samme storre Torvgrav, hvoraf de nylig nævnte

Gjenstande vare fremkomne, fandt Torvgraverne ogsaa staaende

lodret i Torvmassen fem Fodbladsben af en lille Drovtygger,

hvilke ved deres Længde og Form og de Forhold, som den paa

deres forreste Flade lobende Længdefure vise, robe at de ikke til-

hore nogen mindre Art af Hjorteslægten, men hidrore fra et Dyr

af Linné's storre Slægt Ovis. Disse Ben, der ligne overmaade

meget Fodblabsbenene af vort tamme Faar, bleve angivne at have

staaet saa tæt ved Siden af hinanden, at de maatte antages at

have været oprindeligen sammenbundne ved et nu forsvundet

Baand, og ved Siden af dem, kun faa Tommer fra dem, fandtes

der et Lerkar, eller det meste af et saadant, hvilket desværre

ved uforsigtig Behandling under Udtagningen og ved den deri

indeholdte Torvmasses Undersøgelse var gaaet itu, inden jeg

kom tilstede. Uden at kunne angive nogen nærmere Sammen-

hæng mellem disse saa nær ved hinanden fundne Gjenstande,

inaa jeg indskrænke mig til at bemærke, at af disse fem for-

trinlige Marvben, hvis Stilling allerede robede at de maatte have

været i Menneskehænder, frembyde de tre meget tydelige Tver-
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ridser eller Snit af skarpe Instrumenter i Nærheden af Ledfla-

derne, som om det var Mærker af Feilsnit ved Overskjæringen

i Leddene, og at Skaarene af Lerkarret vise, at dette baade i

Masse og Form stemmer aldeles med Stenalderens Kar. — All

dette i Forening med de ovennævnte utvivlsomme Gjenstande

fra Stenalderen, fundne i samme Dybde og kun faa Alen der-

fra, gjor det meget sandsynligt, at Knoklerne ere virkelig i

Stenalderen komne ned i Mosen; men har dette været Tilfældet,

maa Faareslægten allerede dengang have været her i Landet,

noget hvorom vi ikke have nogetsomhelst andet Vidnesbyrd og

med hvis Antagelse man derfor maa være meget vaersom, indtil nye

Kjendsgjerninger stille Forholdet i en bedre Belysning. Saa-

meget bliver under alle Omstændigheder vist, at Knoklerne ifolge

Torvmosens hidtil kjendte Beskaffenhed og den Dybde, hvori de

i denne bleve fundne, maa ansees for at være af hoi Ælde,

hvorom ogsaa den usædvanlig gode Tilstand, hvori de befindes,

vidne.

De tilhore idetmindste to forskjellige Individer, af omtrent

samme Storrelse, thi de fire af dem ere 5" lange og den femte

4" 3"', i Længde afvige de saaledes ikke fra det tamme Faars,

men de ere meget spinklere.

Saasnart Sporgsmaalet har været om paa en saavidt mulig

tilfredsstillende Maade at godtgjore, til hvilken af de store Folke-

stammer, Landets Urfolk henhorte, har man altid maattet be-

klage, at vore Museer kun ere i Besiddelse af Cranier og ikke

af hele Skeletter. Craniernes Antal tiltager med hvert Aar,

men endnu have vi ikke et eneste Skelet, end sige saamange,

at Folkets almindelige Bygning deraf kunde skizzeres. Dette

Savn mærkes imidlertid ikke alene, naar det gjelder om at paa-

pege, hvilken Hovedstamme af Menneskeslægten det var, som

har givet det nordlige europæiske Slettetland sine forste Ind-

vaanere; men det træder allerede foleligt nok frem ved Besva-
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Folkets Culturtrin og dets gængse Forestillinger m. v.

For at nævne et Exempel: der gives, som bekjendt, Old-

forskere og Naturkyndige, der ere tilboielige til at antage, at

Urindvaanerne og Lapperne have været meget noie beslægtede,

og at derfor begge disse Folkefærd indbefattes under de hos

ældre romerske og græske Forfattere skildrede Finner, Fenni,

Scritifenni o. s. v. Men hvorledes skulle vi nu ad den sammen-

lignende Naturforsknings og Ethnographies Vei kunne tilfreds-

stillende undersoge Rigtigheden af en saadan Anskuelse, navn-

lig med Hensyn til, hvorvidt mange af de os om Lapperne vel-

bekjendte Forhold eller hvorvidt hine ældre historiske Beret-

ninger (f. Ex. at Mænd og Qvinder omtrent havde samme Dont,

at Qvinderne vare ligesaa dygtige Jægere som Mændene m. m.)

virkelig passe paa vore Urfolk, naar vi ikke kunne henholde

os til de fra vore ældste Grave optagne Skeletter? Thi alene

ved dem ville vi blive istand til forst at skjelne mellem Kjon-

nene, og dernæst atter ved Hjelp af de hvert Skelet medgivne

Redskaber og Prydelser til at erkjende, hvorvidt det i Graven

til Fortsættelse af Livet i den anden Verden nedlagte Udstyr

har været ens for Manden og Qvinden, eller ikke. Skulde det

nemlig vise sig, at de med Mændene og Qvinderne begravede

Gjenstande altid vare de samme, havde man unægtelig Grund

til at troe, at ogsaa Mændenes og Qvindernes Dont omtrent

havde været den samme, da. som bekjendt, Folkefærd paa et

lavt Udviklingstrin gjerne medgive de Dode deres vigtigste dag-

lige Redskaber og Prydelser. Skulde det derimod paa den an-

den Side træde frem, at de med Mændene og Qvinderne ned-

lagte Redskaber og Smykker have været af forskjellig Art, vilde

man bl. A. ved fortsat Opmærksomhed ad denne Vei idetmindste

komme til en sikkrere Tydning af de mange Former af Sten- og

Benredskaber, som ere nedlagte med de Afdode i Gravene.*)

*) Da Stenkamrene i Reglen indeholde flere Skeletter, eller ere et Slags Fa-

miliebegravelser, bliver det ved de sædvanlige, af Ukyndige ledede, Ud-
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Vi have derfor ogsaa maatle ansee det som en Opgave for

vor Virksomhed, saavidt muligt, at erhverve hele Skeletter, eller

dog saa fuldstændige Dele deraf, at Oplysninger til de nysnævnte

Sporgsmaals Besvarelse ved dem kunde vindes. I denne Anled-

ning have vi oftere henvendt vor Opmærksomhed paa at udfinde

Gravhoie, hvis Undersogelse maatte kunne formodes at ville

give Udbytte saavel i denne, som i andre Relninger, for under

gunstige Forheld selv at lade dem omhyggelig udgrave.

En sjelden Leilighed til Undersogelse af denne Art synes

heldigvis netop iaar at ville aabne sig for os. Hr. Consul

Hage i Slege, hvem Videnskaben allerede har at takke for flere

værdifulde Fund, indsendte nemlig ifjor til Meddeleren adskillige

Knokler og Redskaber, fremkomne af den ene Ende af en

Jættestue eller et stort Stenkammer paa Hjelm Mark nær Stege,

hvilket en Bonde havde begyndt at udgrave. Det Indsendte an-

tydede, at Mennesker af meget forskjellig Alder vare begravede

der, og at Levninger af en usædvanlig Mængde Dyr*) havde

gravninger saare sjelden bemærket, hvorvidt de forefundne Redskaber

have været nedlagte med det ene eller det andet af Skeletterne. Under

saadanne Omstændigheder vilde det naturligvis være umuligt at gjore

sikkre Slutninger angaaende Mændenes og Qvindernes Redskaber. I de

mindre almindelige Tilfælde, hvor kun et enkelt Skelet er tilstede, kan man

derimod nok regne, at samtlige nedlagte Redskaber og Smykker have til-

hort dette. Det fortjener saaledes her at nævnes, at det Kgl. oldnordiske

Museum netop ifjor, ved Hr. Overauditeur Steensirup har modtaget fra

Frederikshavnsegnen adskillige Dele af et enkelt Skelet, som tilligemed en

Flintoxc eller Flintkile og en stor Mængde Ravsmykker eller Perler var

fundet i en Stenkiste eller et lille Stenkammer, som Husmand Christen

Pedersen Boel i Gjerum med megen Omhyggelighed udgravede. Skeletde-

lene have været forelagte Hr. Prof. Ibsen, som har erklæret, at Noglebenets

og Bækkenets Form antyde, at de maa have tilhort et Fruentimmer, og

dermed stemmer ogsaa Ganens og Tandrandens Form overens. Man seer

folgelig, at der her ved et Qvindelig har været nedlagt ikke blot en Mængde

Ravsmykker men ogsaa en Stcnoxe. Dette give vi her kun som et fore-

I6bigt Exempel paa det Udbytte, man i Fremtiden paa denne Maade vil

kunne erhverve.

*) Kjendelige blandt disse vare Knokler og Tænder af flere Hunde, Raadyr,

Hjorte og, saavidt jeg kunde skjonne, af Rensdyr samt af flere Fugle.
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været nedlagte med dem tillige med mange Stenkar og Koge-

kar. Da Graven kun var ganske lidt forstyrret i den ene Ende,

maatte vi her vente en i flere Henseender rig Host, naar Alt,

saavidt gjorligt, kunde blive fremdraget i sin Sammenhæng. Hr.

Consul Hage beviste os strax den særdeles Velvillie at foran-

ledige den begyndte Udgravning standset og Kammeret bevaret,

indtil vi selv kunde komme over til Moen og lede Undersøgel-

sen. Sidste Eftersommer vare vi desværre forhindrede herfra

ved andre Forretninger, men vi haabe nu i dette Foraar at kunne

begynde vor fælles Virksomhed med denne lovende Udgravning.

Til Slutning udbeder jeg mig endnu Selskabets Opmærk-

somhed for det Bidrag, som jeg ovenfor har omtalt at have

modtaget fra Hr. Kjobmand Nordvi i Ostfinmarken til Sammen-

ligning mellem vor ældste Befolkning her og den ældste Befolk-

ning i hine fjerne Egne, til hvilke man jo har villet antage, at

Levningerne af det nordeuropæiske Slettelands oprindelige Be-

boere efterhaanden vare fortrængte, idel de maatte vige for

kraftfuldere Stammer. Det er jo ogsaa med disse nordlige

Egnes nuværende Befolkning flere Forskere, navnlig Nilsson

og RetziuS) ifolge de anstillede Undersøgelser af Cranierne fra

vore Gravkamre, have troet at vor Urstamme her har havt

mest Overensstemmelse i Hovedets Bygning, medens andre Under-

søgelser have sogt at paavise Ligheder i Levemaade og Skikke,

hvilke Ligheder endog turde være blevne forogede ved Kjendsgjer-

ningerne fra vore Kjokkenmoddinger. — Jo mere derfor Ansku-

elsen om en dybere Fælledskab mellem disse i Rum og Tid

fra hinanden skilte Stammer vinder Fremgang, desto mere maa

det være os magtpaaliggende at samle Kjendsgjerninger til en

saadan strængere Sammenligning, der i sin Gjennemforelse kunde

sondre mellem de Overenstemmelser, der alene have deres Grund

i et fælleds Kulturtrin, og dem der udspringe af en dybere Rod.

Del maalle derfor være mig særdeles kjært, at Hr. Nordvi, med
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hvem jeg allerede i flere Aar paa Museets Vegne har slaaet i

Forbindelse og som jeg tidligere har havt den Fornoielse at

regne blandt mine Tilhorere, saa beredvilligen imodekom mit

Onske om, fra den Del af Finmarken, hvori han boer, at erholde

de til en noiere Sammenligning nodvendige Materialier. Alle-

rede for flere Aar siden har jeg fra ham modtaget et Cranium

fra de i Steenurden ved Stranden forekommende ældre Grave

fra den hedenske Tid*), tilligemed flere Oplysninger om den

brugte Begravelsesmaade, og idet han nu i sidste ved Nytaar

modtagne Brev lover mig sin Bistand til eflerhaanden at kunne

erholde de vigtigste Redskaber Lapperne bruge til deres

Jagt og Fiskeri samt til Udforeisen af deres andre daglige

Forretninger, sender han mig dennegang en udforligere Beret-

ning om de Undersøgelser, som han har anstillet i de gamle Grave

i Kærheden. De Kjendsgjerninger, han derved har givet til den

forestaaende Sammenligning, have forekommet mig og Comiteens

tvende andre Medlemmer at have saamegen storre Værd, som

der hidtil er saa stor Mangel paa den Slags Undersøgelser, hvortil

kommer, at de anbefale sig ved en simpel og ukunstlet Fremstilling

af det Forefundne. Vi kunne derfor ikke andet end onske dem

optagne blandt det ovrige Materiale, vi have det Hverv at bringe

tilveje, og i den Overbevisning, at Selskabet vil dele vor An-

skuelse om det Fortjenstfulde i Hr. Nordvis Bestræbelser, udbede

vi os altsaa Plads for folgende Meddelelser i dets Oversigter:

'') Dette Cranium har jeg overladt Craniesamlingen i Universitetets normal-

anatomiske Museum. Hr. Professor Ibsen er tilboielig til, uagtet de smaae

Afvigelser, at ansee det for at være af lappisk Herkomst.
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Hr. Kjobniaiid A. G. Nordvi's Undersogelser af ældre

hedenske Grave i Ostfiniiiarkeii.

Fra Handelsstedet Mortensnæs omtrent 1 Miil langs Varam-

gerfjorden mod Ost bestaaer Landskabet langs Soen af lave

fremspringende Klippeafsalse, under hvilke der ofte af Naturen

har været dannet smaae Huler, der ere blevne benyttede til

Grave. Hvor disse Klippeafsatser ei styrte lige ned mod Soen,

bestaaer Landskabet mellem Soen og disse af en Mængde tynde flade

Steenheller, fra flere Alens indtil faa TommersUdstrækning iLængde

og Bredde, og fra een Fjerdedelstomme indtil fire Tommers Tykkelse,

og denne Formation fortsættes ned ad i flere Alens Dybde. Hvor

denne Steenhelle-Foi mation fremtræder, naaer den lige fra Soen

opefter 4— 600 Alen. En saadan Formation kaldes her Steenurd.

Paa ovennævnte Strækning langs Fjorden, der omtrent har Ret-

ning fra Vest til Ost, findes en stor Mængde Begravelser (Jlere

hundrede), storre end paa noget andet langs Varangerfjor-

den beliggende Terrain, skjondt baade Grave og en lignende

Formation forekommer flere Steder. Paa den omtalte Stræk-

ning findes Gravene anbragte i Klippeafsatsernes smaa Huler,

under de enkeltviis liggende storre Stene, samt i den frit lig-

gende Sleenurd. De fleste Grave have tidligere været aabnede,

uvist af hvem og naar, og vel mest af Nysgjerrighed eller og-

saa i Haab om at benytte de forefundne Ting (Flint?) og muligvis

i Forventning om at finde Skatte i dem. I Begyndelsen af denne

Maaned levnedes mig nogen Tid til at forelage Undcrsogelse al

de tidligere aabnede Grave, og jeg var ved samme Leilighed

saa heldig, at finde nogle forhen ikke aabnede Grave, af

hvilke jeg har været istand til at gjore mig et tydeligt Begreb

om de Folks Begravelsesmaade, hvem disse hedenske Grave

tilhore (Lapperne), og at modbevise at Ligene skjodeslost have

været nedlagte, samt at der intet findes i Gravene, hvilket man

tidligere har paastaaet. Jeg vil derfor give en kort Beskrivelse

over Gravenes Form, og tillige oplyse hvad der er fundet i
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nogle dels tidligere aabnede og dels nu af mig uaabnede fore-

fundne Grave.

Hvor store Sten hvile paa deres Underlag med en ringe

Deel af deres nedre Flade og saaledes lade el Rum tilovers,

er dette Rum under Stenen benyttet til Grav, og Aabnin-

gen dertil er udenfra tildækket, idel der op imod Stenen

er stillet flade Steenheller i flere Lag, hvilke fra Underlaget

skraane opad og slutte til det dækkende Klippestykke eller til

den store Steens Yderkant. Er Graven anbragt i Steenurden,

hvor der kun findes de ovenfor nævnte store Steenheller, da ere

disse opkastede, og en næsten fiirkantet Fordybning er dannet

| til 1 Alen dyb, saa at deri et Liig beqvemt har kunnet rum-

mes. Siderne af denne fiirkantede Fordybning ere dannede

jevne derved, at Steen ere lagte paa hverandre lige op fra Bun-

den, men denne Gravmurs Overkant gaaer aldrig hoiere op end

i Niveau med den omgivende Steenurd. Bunden beslaaer enten

af mindre Stene, eller den er belagt med smaa flade tynde

Steenheller. Mod Gravmurens indre Side er der stedse opreist

storre eller mindre Steenheller, der dog ei folge dennes næsten

fiirkanlede Form, men snarere ere anbragte saaledes, at Gravens

Indre ved disse Sleenhellers Stilling erholder en rundagtig Form.

Disse indvendig reiste Steenheller naae enten ikke heelt op til

Gravmurens Overkant, eller til denne; hvor dette Sidste er Til-

fældet, hviler det forste Lag af de Steenheller, der dække

Graven, paa dem, i modsat Fald er det forste Steenlag anbragt

hvilende paa Gravmurens Overkant. Indvendig i Graven sees

ofte Sidernes Steenheller at være af forskjellig Storrelse, men

stedse er der mod Ligets Hoved- og Fodende opreist en stor

flad Steen. Til begge Sider af den for Hovedet opreiste Sten,

slutte sig tvende smalere, der paa skråaes fra begge Sider

nærme sig hinanden imod Gravens Bund og imellem hvilke

Hovedet er lagt; delte er altsaa bagtil slottet mod den store

opreisle Steen, og fra begge Sider af de smalere i Gravens

Bund sammenlobende Stene. Hvor den ene af Gravens Sider

3
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er dannet af en storre Sleen eller af et jevnt Klippestykke, er

der som oftest imod delte indvendig fra ogsaa opreist Steen-

heller. Dækket over Graven bestaaer af store Steenheller, men

hvor Gravens Bredde dertil er for stor, er man blevet nod-

saget til at tage lange småle Stene og lægge dem over Gra-

ven, for derpaa at anbringe Steenhellerne. Efterat det ne-

derste Lag af Steenhellerne, det der altsaa er nærmest Li-

get (1| å 1 Al. fjernet fra dette), er blevet paalagt, er der

atter lagt skraat opad fra Siderne flere Lag tynde Steenheller,

hvilke efter Lagenes Mængde, som varierer fra 4 til 16, danne

en storre eller mindre Forhoining, der jævnt skraaner ned ad

til alle Sider mod den omgivende Steenurd. Gravens ydre Ud-

seende er rundagtig og hoiner sig efter Lagenes Mængde lidt

over den omgivende Stcenurd. Hvor Graven har været anbragt

under Stene, har Rummet ofte ikke tilladt overalt indvendig at

sætte de opreiste Stcenheller for at betegne det egentlige indre

rundagtige Steenkammer, og det er saaledes kun i de frit i Steen-

urden anbragte Grave, at man seer Gravens egentlige indre Form.

Hvad enten Gravene have været anbragte i Klippehuler, under

store Stene eller i Steenurden, har man paa det omhyggeligste

siigt at undgaae fugtige Steder, ligesom ogsaa saadanne, hvor Jord

findes i Nærheden; i al Fald er delte Tilfældet med de her i Egnen

forekommende Grave. Da Graven saaledes er særdeles vel til-

dækket med de paa hverandre tagformigt lagte Steenheller, og

Bunden ligeledes bestaaer af mindre, flade Stene, maa delte

tilskrives, at der findes Been- og Træredskaber hvis Form

endnu kan gjenkjendes.

Jeg gaaer nu over til at meddele mine enkelte Iagttagelser

ved de undersogte Grave:

1. Ved at undersoge en tidligere aabnet Grav, der efter

den forste Aabning atter havde været godt tildækket, fandtes

der et temmeligt godt conserveret Skelet. Graven var 21 Alen

lang, i Alen bred, •] Alen dyb. Den laae midt i Steenurden, og der

var indvendig opreist flade Stcenheller der naaede op til Grav-
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murens overste Kant. Bunden var belagt med mindre, tynde

Steen. Taget havde bestaaet af store, flade Steenheller, som frem-

deles laae over Graven, og de herover liggende Steenlag havde

kun været faa, saa at Graven ikke har havt nogen mærkelig

Hoide over den omgivende Steenurd. Gravens Retning var fra

V. til SO. Da Skelettet laae urort, saaes Craniet at have ligget

med Ansigtet opad mod SO. eller Ost. I Graven fandtes meget

sammensyet Birkebark, Fugle- og Fiskebeen, og ved Ligets ven-

stre Side ved Brystet en lille rundagtig Metalskaal, hvis Dia-

meter er omtrent 2 Tommer og Dybde 1| Tomme. Paa Skaalens

nedboiede ydre Kant har der været paaloddet i trende Stykker

en tynd flad Metalring af samme Metal som Skaalens, hvilken

Ring paa et Sted er lidt boiet opad, saa at den ikke folger

Skaalens Yderkant, men lader en Aabning tilsyne, som om der

har været paaloddet et Skaft, hvortil der i Graven dog ikke

fandtes Spor. Den paaloddede Metalring har bestaaet af 3de

Stykker, der have været sammenloddede. Kun paa eet Sled

sees et Hul gjennem Kanten af Skaalen og Metalringen, hvor-

igjennem formodentligen en Nagle har været anbragt. Skaalen

er heel.

2. Under en meget stor Steen, som ved sin Stilling dan-

nede paa venstre Side en Aabning, fandtes denne tidligere al

have været lukket med opreiste Stene, og dette saaes endnu at

være Tilfældet ved den nordre og sondre Side. Ved at under-

soge Gravens Bund, der bestod af mindre Stene, fandtes overst

i Graven mod Vest, hvor den store Steen ved sin Stilling danner

en Hule af omtrent § Al. Hoide, 2£ Al. Længde, samt 1$ Al.

Bredde, et Stykke efter Længden sammenboiet Metal, hvorigjennem

sees Spor af Senetraad. Dette Metalslykke, der sammenboiet er 2

Tommer langt og £ Tomme bredt, er langs Længden ujævnt

afhugget, og bærer paa forskjellige Steder .Spor af Indtryk af

et skarpt Instrument. Ellers fandtes der kun nogle Stykker

Birkebark og Fiskebeen. Ovennævnte Metalslykke er formodent-

lig nedlagt hos den Aldode som Amulet.
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3. I en tidligere aabnet og uden Overdække værende Grav

der laae midt i Steenurden, fandtes paa venstre Side i Graven,

lagte mellem de Gravmuren dannende Steenlag, 4 Beenpile af

trekantet Form, hvoraf de to ere godt conserverede, og en lige-

ledes godt conserveret Fiskekrog af Reensdyrhorn. Desuden

fandtes Fugle- og Fiskebeen, smaa Træstykker, sammensyet

Birkebark, 2de Snegle, 1 Stykke Læggebeen af Reensdyr og

nogle meget fortærede iVlenneskebeen.

4. I en midt i Sieenurden beliggende Grav, der tidligere

havde været aabnet og hvis Bund var opfyldt med de over

Graven lagte Steenlag, fandtes endeel smaa uregelmæssigt dan-

nede hvide Qvartzstykker og en af sanmie Steenart tildannet

skarp trekantet lille Pilespids.

5. En tidligere aabnet Grav undersogtes noiere, og deri

fandtes et meget fortæret Skelet. Gravens Retning var fra

V. til O., og Kraniet laae i den vestre Ende af Graven. Til

Graven var der paa den nordre Side benyttet en jævn Klippe-

væg , hvortil der var opreist flade tynde Steen , hvilket

ogsaa var Tilfældet ved de andre Sider. Bunden bestod for

en Deel af smaa Stene. Paa Bunden af Gravens ovre Deel

fandtes paa venstre Side af Skelettet tre meget beskadigede

Bævertænder, 1 Muslingeskjæl (Koskjæl), hvis ovre Deel var

bortskaaret, saa at den nedre dannede en Ring, hvori laae en

morkladen toppet, flintagtig Steen, og i Gravens nedre Ende

laae et fladt, hvidt Qvartzstykke. Paa Skelettets hoire Side

midt i Graven fandtes en graalighvid mod Enden but tilspidset,

men af Naturen tildannet Steen; den er 6 Tommer lang, og

dens Diameter i overste Ende, hvor den er flad, 5 Tommer;

Fladen viser Spor af at have været benyttet til Slag, idet den

der er af lysere Farve, ligesom der ogsaa paa dens ydre Sider

sees 6 smaa Fliser at være afsprungne ved Slag paa for-

skjellige Steder. Desuden fandtes henlagt i Gravens Bund paa

forskjellige Steder 4 Snegle, meget sammensyet Birkebark, Fugle-

og Fiskebeen. For faa Aar tilbage saaes i denne Grav en
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Mængde Reenhaar, hvilket ikke af mig er iagttaget i nogen

anden Grav.

6. Under et fremspringende Klippestykke, op imod hvilket

en Grav var dannet, fandtes der ved at optage endeel i Graven

sammenstyrtede Steenheller tvende to Tommer lange og een noget

mindre Tand, som ikke ere af Dyr, der nu forekomme her i

Egnen, men ganske vist smaa Hvalrostænder. Desuden fandtes

i Graven 3 Ryghvirvler af Reensdyr, smaa Stykker af et Cra-

nium, Birkebark og Fiskebeen.

7. I en aabnet Gravs vestre Ende fandtes et lidet Stykke

udhulet Leer, der viser sig at være Fragment af et storre Kar,

tvende forskjellige Arter Snegle og nogle hensmuldrede Men-

neskebeen.

8. I en tidligere aabnet Grav fandtes paa Bunden, der

nu var overvoxet med Lyng og Moss 1 Metalspænde., paa

hvis Overflade er slaaet Nagler til Zirat. Paa Undersiden er

paaloddet Ringe, for ved disse at paasye den til Klædnings-

stykket. Endvidere fandtes en Metalfigur, der paa den ene Side

var noget beskadiget af Rust, forestillende et Dyr (Bjorn), et

mod Enden tilspidset Furutræestykke, omtrent 1 Alen langt,

og endeel syet Birkebark og Fiskebeen. Gravens Yægge ud-

gjores paa tvende Sider af fast Bjerg, og de andre Sider dannes

af store Stene. Bunden bestod af mindre Stene. Baade Klippe-

stykkerne og de store Stene, der dannede den indre Gravmuur,

laae skjulte i Steenurden, bedækkede af Steenheller, derudgjore

Formationen, Dybden var % Alen, Længden 2 Alen 10 Tom-

mer, Bredden i vestre Ende 1 Alen og i oslre 1 Alen 3 Tom-

mer. Gravens Retning er fra V. til O., og dens ydre Form er

meget betegnende, idet de over Graven lagte Steenhelle-Lag

belobe sig til 10 Lag af store Steenheller, der fra Siderne

vare lagte paa hverandre skraaes opad, og dannede saaledcs

en lille rund Hoi.

9. Under de nedfaldne Steen fra Overdækket af en tid-
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ligere aabnet Grav fandtes el Stykke Enelræ, 2 Alen langt og

'o Tomme i Diameter. Dette Træstykke er godt conserveret.

10. En Fjerdingmiilsvei fra Morlensnæs fandtes en Grav

at være dannet op imod en Klippevæg, der udgjorde Gra-

vens nordre Side og hvorfra en fremragende Klippekant gik

nogle Alen ud over Graven i en Hoide af 2V» Alen over

den op til Klippevæggen liggende Steenurd. Den havde tid-

ligere været aabnet, men ved at borttage nogle faa Steen-

heller fandtes 1 Cranium, hvis Ansigt endnu var bedækket

med flere dels fra Siden og dels forfra over hinanden lagte

Lag af Birkebark, hoire Sides Ribbeen , Laarbeen, venstre

Arm og Laarbeen tilligemed nogle mindre Haand- og Fodbeen.

At hoire Sides Been vare bedre bevarede, maa tilskrives den

Omstændighed, at denne Side nu var bedre dækket af Steen-

heller end den venstre, hvortil Snee og Regn let havde fundet

Adgang. Ved Hovedet fandtes 1 Kindtand (Bæv), Fugle- og

Fiskebeen, og ved Ligets Arm paa venstre Side 2de beskadigede

og 1 ubeskadiget Fuglepiil, alle trekantede. Paa denne sees

2de indskaarne Furer, hvoraf den ene er længere end den an-

den, og hvoraf den længste naaer op til Pilens Midte, hvor der
o o

paa alle Sider er anbragt et Tegn X . Hvor Pilene laae, fandtes

et tyndt fladt Furu-Træstykke. Paa forskjellige Steder rundt

om ved Liget fandtes henlagt 6 Snegle, og nogle faa Stykker Tang

saaes i Graven. Foruden det omkring Hovedet endnu paasiddende

Birkebarklag, fandtes der under og paa Siderne af dette en bety-

delig Deel, og ligeledes hvor Hænderne og Fodderne havde ligget;

endel af Birkebarken viste sig at have været holdt ved Ilden,

for at faae den til Sammensyningen fornodnc Boielighed. Gra-

ven fandtes ved Maaling at være 3 Alen lang, Va Alen bred

og 9M Alen dyb, og dens Retning var fra NV. til SO. Cra-

niet laa med Ansigtet opad, vendt mod SO.

Tretten Alen ost for denne Grav findes en af Steenheller

opreist smal Muur stottet op til samme Klippevæg, hvortil oven-

nævnte Grav er anlagt, 9 Alen lang og l
1

1 Alen hoi, lobende
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mod Soen i Retningen fra N. til S. I hvilken Hensigt denne

korte Muur er opsat, veed jeg ikke.

11. Ikke langt fra ovenfor nævnte Grav fandtes en

Klippehule at have været tildannet til en Grav, hvori der nu

kun fandtes storre Stykker af ubarkede Birketræstokke, storre

Stykker af Enetræ af 1 å IVa Alens Længde og af Va til 1

Tommes Diameter og endel storre Stykker Furutræ. Desuden

fandtes en betydelig Del hensmulret Træværk, Riskvisle, syet

Birkebark, 3 Snegle, Fugle- og Fiskebeen. Graven havde været

meget stor, thi ved Maaling fandtes dens Længde 4^/4 Alen,

Brede 2*/4 Alen og Dybde Bk Al. Retningen var fra NV. til SO.

12. I en under el fremspringende Klippestykke anbragt

Grav fandtes el fiirkantet hvidt Qvarlzstykke, hensinuldrede Men-

neskebeen, Fugle- og Fiskebeen , samt nogle mindre Stykker

syet Birkebark.

13. Ved at borttage 4 å 5 Lag Steenheller, der vare lagte

skraaes opad fra Steenurden mod en Klippevæg, fandtes det ne-

derste Steenlag at være sammenstyrtet, hvorved det underliggende

Skelets Cranium var bleven adskilt i flere Stykker. Skelettets

Hoved laa paa vanlig Maade med Ansigtet opad, vendt mod O.,

og ved dets Sider fandtes meget af den sammensyede Birkebark,

hvormed Hovedet havde været omviklet; der var endnu endeel af

Senetraaden tilbage, hvormed de forskjellige Hirkebarklag havde

været sammensyede. Foruden det beskadigede Cranium, fandtes

nogle Ribbeen , Arm-, Laar- og Læggebeen, alle meget for-

lærede. Hvor Ligets Bryst havde ligget, fandtes et fiirkantet

lille, af flere Lag rundt med Kanterne sammensyet Stykke Birke-

bark. Fire Muslingskaller (Koskjæl) laae paa forskjellige Steder,

og den ovre Deel af disse Skaller var borttaget paa dem alle, saa

at den nedre tilbageværende Deel dannede en Ring. Paa hoire

Side midt i Graven fandtes et lille Stykke hvidt fladt Qvarlz-

stykke, der bærer Spor af Slag paa Kanterne; samt 2de Snegle.

Desuden fandtes paa venstre Side midt i Graven Spor af at et

mindre Liig havde været nedlagt , idet der fandtes en Un-
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derkjæbe og nogle Arm- og Laarbeen af et Barneskelet, samt

nogle Fiske- og Fuglebeen. Gravens Længde var 3 Alen, Bredde

1 Alen , men den var neppe over Va Alen dyb. Bunden

dannedes af en fra Klippen udspringende Va Alen bred Kant,

hvortil der var lagt flade Stene, for at danne Bunden tilstræk-

kelig bred.

14. En stor Klippehule fandtes at være benyttet til deri

at danne 2de Grave, der fra N. til S. havde været adskilte ved

oprejste store Steenheller. Hulens Retning var langs Soen fra

V til O. Ved at undersoge den vestre Grav fandtes deri Stykker

af Ene-, Furu- og Birketræ, ty* å l
1 « Alen lange og temmelig

tykke, samt tvende mindre Stykker af langagtig, tilspidset Form,

hvoraf det ene er af Furu og det andet af Birketræ. Disse

Stykker synes at være i deres oprindelige Form og at være til-

dannede med Kniv. Desuden fandtes store Stykker Birkebark,

Fugle- og Fiskebeen og 3 Snegle. I den ostre Afdeling fandtes

nogle hensmuldrede Menneskebeen og et stort fladagtigt hvidt

Qvartzstykke, der paa Kanterne bærer Spor af Slag. Intel Træ-

værk fandtes her.

15. Ved at undersoge en tidligere aabnet Grav, der var

godt conserveret, saaes at denne var anbragt under et lavt

fremspringende Klippestykke, "der dannede den halve vestre

Del af Graven, hvorimod den ovrige Del var dannet ved at for-

længe Klippens nederste Del paa begge Sider ved Hjælp af op-

rejste store fiirkantede Stene. Over de opreiste Stene var der

tvcrt over Graven lagt smalle lange Stene, og over disse igjen

tvende Lag store brede Steenheller. Det i Graven fundne Skelet

var godt conserveret, og dels Hoved laa med Ansigtet opad

mod OSO. I Graven fandtes et lidet Stykke af en Fuglepiil,

Fugle- og Fiskebeen og sammensyet Birkebark, og nederst i

Graven mange Dyrebeen. Ved Ligels Fodder fandtes hensat paa

en flad Steen en rundagtig hvidgraa Steen.

16. I en aabnet Grav, hvis Bund var opfyldt med Jord,

fandtes nederst i Graven nogle Brudstykker af et Leerkar, hvoraf
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det ene Stykke er gjennemboret med 3 smaa Huller. Paa tvende

af Brudstykkerne sees en tyk Kant. Desuden fandtes 2de for-

tærede Laarbeen. Graven, der laae midt i Steenurden, havde

intet særdeles betegnende Ydre.

17. En tidligere aabnet Grav, der havde et meget beteg-

nende Ydre, idet der skraas opad fra Siderne var sammenlagt

en Mængde Steenheller, blev undersogt, og efterat de i Graven

fra oven nedstyrtede mange Stene vare optagne, fandtes kun

et Stykke tykt Furutræ, 1 Alen langt, og paa de 3 Sider næsten

afrundet, men fladt tildannet paa den fjerde. Delte Stykke er

formodenllig Levning af en Kjerriskjol. Endvidere fandtes et

Stykke tykt Enetræ, 8M Alen langt, og Spor af Birkebark. Gra-

vens Form indvendigen kunde tydeligt gjenkjendes, og Siderne

vare dannede af lost paa hverandre lagte Stene i 1 Alens Hoide.

Mod denne Muurs indre Side var opreist store flade Stenheller.

Paa Overkanten af Sidernes Muur var der lagt tvert over Gra-

vens vestre Ende, omtrent nk Alen fra Gravens Endemuur, en

stor, lang, flad Steen, og en lignende over dens ostre Ende. Paa

begge disse tvert over Graven lagte Stene har for endeel Tag-

dækket hvilet, hvortil der paa Grund af Gravens Bredde har været

benyttet store Steenheller. Gravens Længde var 3 ll
° Alen, Bredde

2 Alen og Dybde 1 Alen. Bunden bestod af mindre Stene.

18. Slottet imod nordre Side mod et lavt Klippestykke,

der ligger midt i Steenurden. og ikke langt fra Soen, fandtes

et meget stort Gravsted, hvis Dække var aldeles borttaget.

Delte Gravsted var indvendig afdeelt ved Mure af lost paa hver-

andre lagte Steen i 3de Grave. Den yderste Gravmur var næslen

uforstyrret, og dens hele Længde var, iberegnet Tverenderne, 7

Alen, hver Afdelings Længde circa 2Va Alen, Bredde 2 Alen, og

Dybde 1 Alen. Gravstedels Retning var fra V. til O. Dette

Gravsted var opfort paa den for Gravene her sædvanlige Maade,

kun med den Forskjel, at 3de Grave have været anbragte ved

Siden af hverandre, adskilte fra N. lil S. ved et Skillerum af

paa hverandre lagte lose Stene, hvorimod den ydre Gravmur
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har været opfort paa samme Tid, fælles for alle Gravafde-

linger. Ved at undersoge det vestre yderste Kammer fandtes

deri nogle faa hensmuldrede Menncskebeen, sammensyet Birke-

bark, Fuglebeen, en betydelig Deel Træværk, hvoraf det storste

Furutræstykke er 3 Tommer i Diameter, fladt paa den ene

Side og halvrundt paa de andre, l'i Alen langt, og et Stykke

Enetræ 2 Alen langt, temmeligt tykt og lige.

19. I den ydre Bugt af Fuglebjerget ved Mortensnæs var

en tidligere ikke aabnet Grav, hvis nordre Side var slottet til

en Klippevæg, medens de ovrige Sider vare dannede i den om-

givende Steenurd. Gravens Længde vare 33/4 Alen, Bredde 2*4

Alen og Dybde 3m Alen. Bunden bestod af mindre og storre

Steenheller. Op til Gravens Muur, der var dannet af lost paa hver-

andre lagte Stene, var der opreist store Steenheller rundt om,

og en storre saadan var opreist mod Hovedet og Fodderne.

Det over Graven nærmest liggende Tag havde hvilet paa de

rundt om i Graven indvendig til Gravmuren opreiste Steenheller.

Over Graven var fra Siderne skraas opad lagt 16 Lag Steen-

heller. Gravens Retning var fra V. til O. I Graven fandtes

el stort Skelet (66 Tommer), liggende i den oprindelige nedlagte

Stilling med Ansigtet opad vendt mod O. Skelettet var godt

conserveret; under og paa Siderne af Hovedet var der endel

Birkeriisqviste, hvorpaa dette sandsynligen har hvilet. Bag ved

Hovedet tvert over Graven fandtes et Stykke Enetræ, der nu

var en Alen langt. Paa venstre Side laae et Stykke af en Furu-

Ski, hvis bageste Deel var fortæret; det fundne Stykke er den

midterste Deel af Skien, hvorpaa Foden hviler, og det er for-

tæret paa det Sted, hvorigjennem Baandet gaaer. Dette Ski-

stykke er af samme Form, som de endnu brugelige og ityi

Alen langt. Ved Siden heraf laae et tyndt, fladt Stykke Furu-

Iræ, formodentlig Levning af den anden Ski, og flere Stykker

af ubarkede Birketræslokke (Skistavene). Paa samme Side midt

i Graven fandtes en smuk udskaaret Homskee. Ved Hovedet

paa hoirc Side laae tvende Cranier af unge Ottere, en Kindtand
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af en Ræv, Haandtagel af et Kastespyd af Horn og længere nede

i Graven et til samme henhorende Hornstykke, prydet med

Streger, og mellem disse 2dc til Kastespydet horende Sager

saaes et fortæret Træskaft at have ligget. Endvidere fandtes Spor

af en eller to uharkede Birketræesslokke, et Stykke Enetræ, een

Alen langt (Buen), 1 Kaslespydsspids af Reenhorn, 1 heskadiget

og 1 ubeskadiget Fuglepiil af Been, Skaftet og den overste Deel af

en Hornskee, samt et fladt, tyndt Træredskab af Furu, der ved

den overste Ende er 3 Tomm. bredt og noget smallere tilspidset ved

den modsatte Ende. I den bredeste Ende er anbragt 2de smaa

hjerteformige Huller og omtrent paa Midten et. Det hele Red-

skab er l
/4 Alen langt, og lignende Redskaber bruges baade af

Lapper og Finner, skjondt nu sjeldnere, til at rende Garn eller

Uldlraad igjennem. Fremdeles forefandtes et i mange Stykker

knust Læggebeen af Reensdyr, endeel Fugle- og Fiskebeen og

4 Snegle samt Spor af syet Birkebark; et meget stort Stykke

heraf laae ved Fodderne, hvori disse formodentlig have været

indviklede. Lidt Tang fandtes ogsaa i Graven.

20. Ved Fuglebjerget ved Mortensnæs fandtes en hidtil

uaabnel Grav, hvis Retning var fra NV. til SO. Den nordre

Deel af Graven dannedes af fast Bjerg, sondre Side af vedlagte

Stene, som gave den ovre Deel af Graven en lidt indadboiet

og afrundet Form. Tverenderne vare ligeledes dannede ved at

lægge Stene paa hverandre, og saavel til disse Mure som

ellers indvendig rundt i Graven var der opreist Sleenheller.

Hunden bestod i den ovre Deel af fasle Klippestykker, dog

imod Siderne af tynde, mindre Steenheller; i den nedre Deel,

som laae Vi Alen lavere, af ujevne toppede Steen. Graven,

som var 17 Tommer dyb, 2*/4 Alen lang, 18 Tommer bred

i venstre Tverende og 15 Tommer i ostre, indeholdt et

godt bevaret Skelet, hvis Hoved hvilede mellem 2de paa

skraas fra hver Side af Graven opreiste flade, smalle Steen,

som neden til stodte sammen '/4 Alen fra Gravens overste

Ende. Hovedet var endnu omgivet overalt af et sammensyet
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Hylster af Birkebark, og det laa med en liden Boining mod

Venstre med Ansigtet opad vendt, mod SO. Armene laae ud-

strakte langs Skelettets Sider, og Fodderne syntes at have ligget

tæt sammensluttede. De af Liget endnu ufortærede Been vare,

foruden det godt bevarede Cranium, hoire Overarm og Skulder-

blad, nogle Bibbeen, Hofte og Bækken-, Laar- og Læggebeen;

af Laarbenet var endel fortæret, dog var det ufortærede Stykke

H Tommer langt; et lidet Stykke af venstre Overarm og Hofte-

ben. Ved Siden af Skelettet fandtes overalt i Graven sammen-

syet Birkebark, men mere hvor Hænderne og Fodderne havde

ligget, hvilke formentlig efter den der forefundne Mængde Birke-

bark maae have været omhyggeligere omviklede end de andre Dele

af Legemet, Hovedet undtagen. Desuden fandtes i Graven Lev-

ninger af Biisqviste og Tang. Omkring Skelettet, ved Hovedet,

langs Siden og Fodderne , fandtes 6 Snegle ; ved Kraniet

Hovedbeen og Byghvirvler af Fisk, og ved Fodderne paa venstre

Side Overarmen af en Fugl (Maage), ligesom ogsaa enkelte Spor

af Fjer og Naaletræ fandtes. Hvor Ligets Bryst havde ligget,

laae en Steenhelle af uregelmæssig Form, 7—10 Tommer bred,

og under denne en Plade af flere halvrunde, tvers afskaarne,

langs Kanten sammensyede, Birkebarklag, og ovenpaa samme

Steen en storre rund Plade af heelt omkring Kanten sammen-

syede Birkebarklag. Disse 2de Stykker have formodentlig været

lagt paa Brystet som Amulet. Gravens Dækning udvendig fra var

gjort paa sædvanlig Maade, idet der fra Siderne var lagt over

hverandre lagformigt skraat opad en Mængde Stecnheller, og

jeg antager at der her har været omtrent 8 saadanne Lag.

Besultatet af mine Undersogelser med Hensyn til Begra-

velsesmaaden og Gravenes Indhold er:

i. At Lapperne, hvem de her forefundne Grave vel maae

antages at tilhore, have begravet deres Afdode mellem Stene i
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ordentlig tildannede Gravsteder eller ogsaa benyttet blot af Naturen

tildannede, samt at disse Grave oinhyggeligen have været til-

lukkede med Steenheller, saa at Liget har ligget særdeles godt

bevaret for ydre Indvirkning af Regn og Snee, saalænge' Graven

har været uaabnet.

2. At der i Regelen i hver Grav har kun været nedlagt

eet Liig, og dette medgivet en eller anden Amulet.

3. At Liget med Omhyggelighed har været nedlagt i Gra-

ven, hele Hovedet bedækket af et af flere Lag sammensyet Birke-

bark-Hylster, hvilket vel ogsaa har været Tilfældet med Hæn-

derne og Fodderne, hvorimod Ligets ovrige Dele kun have været

omviklede med Birkebark. De Spor af Riisqviste, der ofte findes

i Gravene endnu, synes at vise, at Liget enten har ligget paa

dem, eller, maaskee sandsynligere, disse have været lagt over

dette. Tangen har da vel været lagt under Liget.

4. At den Afdodes Jagtredskaber have været nedlagte. Ere

kun Pile og Fiskekroge nedlagte, da findes de nu stedse liggende

paa venstre Side ved Haanden. Er mere nedlagt (see Graven

Nr. 19), da cre disse Jagtredskaber lagte paa hoire Side, og de

andre Sager, som Skiene, Skistavene, Kastespydet paa hver

Side. Det af mig i mange .tidligere aabnede Grave fundne Træ-

værk, vilde have kunnet give Oplysning om, hvorvidt nogen bestemt

Regel var fulgt med Hensyn til disse Sagers Nedlæggelse, da

det, der nu findes, formodentlig er Fragmenter af Bue, Ski,

Skistave, Kastespydsskafle og muligvis Kjærris. De mange

Qvartzstykker synes at være nedlagte i den Hensigt, dermed at

slaae Ild.

5. At der ikke i alle Grave har været nedlagt ligemeget

Træværk; men vistnok i alle er Buen bleven nedlagt.

6. At Flint maa have været sjelden, da der kun er fundet

et lille Stykke af morkaglig Farve, der muligviis har været en

Pilespids; et Stykke Jern er fundet i en Barnegrav, og dette

Stykke har stor Lighed med en Kastcspydsspids.

7. At der til den Afdode er nedlagt hele Fiske, Fugle,
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knuste Laarben af Reen, saml Dele af andre Dyr. De fore-

fundne Dele af brændte Leerkar ere maaskee Madkar.

8. At de her fundne Grave maa være meget forskjellige

med Hensyn til Alder.

9. At de i Graven nedlagte Snegle maaskee skulle være

Vogtere istedetfor Hunde. De kaldes af Lapperne „Hundeskjæl".

Af de andre Muslinger, hvoraf den overste Djel er borttaget og

som kaldes Koskjæl, er der kun fundet en i Graven Nr. 5 og 4

Stykker i Graven Nr. 13, sidste Sted sammen med 2 Snegle.

10. At Liget stedse er nedlagt med Ansigtet vendt mod O.

eller SO.

MortensncBS d. 30te October 1852.

Hr. Professor E. A. Scharling foreviste nogle Frugter af

Cereus Pitahaya, en Art Cactus. Disse Frugter, som i Storrelse

og Udseende have nogen Lighed med Ananas, indeholde i deres

Midte en geleagtig Masse opfyldt med smaa Frokorn, ligesom

Stikkelsbær. Den ydre Skal er fastere og var paa de fremviste

Exemplarer paa flere Steder indenfor Overfladen besatte med

tydelige Krystaller af et sukkerlignende Legeme. Af en con-

centreret vandig Oplosning udkrystalliserer dette Sukker i klare,

rhombiske Prismer, som meget let tabe en Deel Krystallisa-

tions-Vand og henfalde. Ophedet i et Vandbad, efter at Kry-

stallerne forst vare aftrykkede saalænge mellem flint Filtreer-

papir, al Papiret forblev tort, tabte 0,738 Gram af dette Sukker,

0,1535 Gram Vand, altsaa omtremt 20%; ved at opvarmes i et

Luftbad til 110° C formindskedes Vægten endnu lidt. De Kry-

staller, der erholdtes af en viinaandig Oplosning, tabte der-

imod ikke noget kjendeligt i Vægt ved at opvarmes til 110° C.

Ved 235° C smeltede Sukkeret og storknede ved Afkjoling

krystallinsk; den saaledes smeltede Masse havde antaget en lyse-

brun Farve; da ovennævnte Varme vedligeholdtes i nogen Tid,

medens Skaalen hvori Sukkeret var, holdtes tildækket med en
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Glasplade, blev denne beslaaet med et Sublimat af tydelige Kry-

staller. Af engelsk Svovlsyre oploses Sukkeret ved almindelig

Varme uden at forkulles. Kogt med Salpetersyre og Vand dan-

nes Oxalsyre, men ogsaa Spor af Sliimsyre. Kogt med en Op-

losning af Kali og svovlsyret Kobbertveilte bemærkedes ingen

Reduction i de forste 10 Minuter; men ved en længere Kog-

ning og paafolgende Henstand fandtes Spor af Reductionen.

Oplost i Vand fældes delte Sukker ikke af neutralt eller basisk

eddikesyret Blyilte, men sættes tillige Ammoniak til, da frem-

kommer en Forbindelse af Blyilte og Sukker. Delte Forhold blev

af Prof. S. benyttet til at udsondre Cactus-Sukkeret af den svag

viinaandige Oplosning, der var erholdt ved at overgyde en af

de nævnte, i Viinaand opbevarede Frugter, med lunkent Vand.

Da den saaledes erholdte Oplosning indeholdt en Deel Sliim,

fældtes dette ved Blyeddike, og af den filtrerede Vædske fældtes

Cactus-Sukkeret ved Ammoniak og eddikesyret Blyilte. Det

saaledes erholdte Bundfald blev samlet, afvasket med Vand og

endnu fugtigt overgydt med fortyndet Svovlsyre. Da det svovl-

sure Blyilte var frafiltreret og udvasket, bleve de filtrerede

Vædsker inddampede til en tynd Sirup, og derpaa blandet med

en stor Deel reen Alkohol. Etter 12 Timer vare Krystaller

fremkomne; disse oplostes i lidt varmt Vand, og ved Afkjoling

erholdtes da næsten rene Krystaller af Cactus-Sukker. Med

Hensyn til Sammensætningen af delte Sukker, da erholdtes som

Middeltal af 4 Analyser 39,98% C og 6,96% H. Sukkeret, som

brugtes til disse Analycer, var deels udkrystalliseret af en viin-

aandig, deels af en vandig Oplosning, og var torret ved 128° -

130° C. De fundne Qvantiteter Kulstof og Brint svare nær-

mest til Formlen C** Hib O24, som fordrer 39,89% C, 6,91%//

og 53,20% O.

Medens saaledes Cactus-Sukkeret i Smeltepunkt, Flygtighed

og (orskjellige andre Forhold har stor stor Lighed med Quercit,

saa synes der at være Forskjel i Sammensætningen, ligesom

Caclus-Sukkerels Egenskab, at optage en stor Deel Krystallisk-
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tions-Vand, naar det udkystalliserer af en vandig Oplosning,

ikke er omtalt, og vel altsaa ikke bemærket ved Quercit. Den

altfor ringe Mængde af Cactus-Sukker, Prof. S. hidtil har været i

Besiddelse af, har hindret ham i at erholde bestemte chemiske

Forbindelser af dette Sukker.

lovrigt fandtes ogsaa en kjendelig Mængde Rorsukker i

ovennævnte Cactusfrugt, som man kunde vente ifolge ældre For-

sog over Frugter af andre Cactus-Arter. Doctor Fiinari fore-

slog endog i sin Tid at tilberede Sukker af Frugterne af Cac-

tus Opuntia, som i stor Overflødighed skal voxe vild paa Si-

cilien.

Selskabet modtog.

Fra det physicalisk medicinske Selskab i Wurzburg.

Verhandlungen der Physicalisch-Medicinischen Gesellschafl

in Wurzburg. Band 1, Nr. 1—5 Erlangen 1850. Band II, Nr.

14—22. 1852. Band III, Heft 1—2 Wurzburg 1852.

Fra l'Académie Royale des Sciences et eet. de Belgique.

Bulletins de l'Académie Royale des sciences, des lettres et

de beaux-arts de Belgique. Tome 18. 2 Parlie 1851. Tome

19. 1 & 2 Partie 1852. Bruxelles 1852.

Mémoires couronnés et Mémoires des savants élrangers

publiés par l'Académie Royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique. Collection en 8vo Tome V. Premiere

Partie Bruxelles 1852.

Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers

publiés par l'Académie Royale de sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique. Tome 24. 1850—51. Bruxelles 1852.

Mémoires de l'Académie Royale des sciences et eet. de Bel-

gique. Tome 26. Bruxelles 1851.

Annuaire de l'Académie Royale des sciences, des lettres et
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des beaux-arts de-Belgique 1852. Dix-huitiéme année. Bruxel-

les 1852.

Fra Professor Quetelet i Brussel.

Sur le climat de la Belgique. Cinquiéme Partie. Des pluies,

de gréles et de neiges, par A. Quetelet. Bruxelles 1852.

Annales de l'Observatoire Royal de Bruxelles, publiées, aux

frais de l'état, par le Directeur A. Quetelet. Tome 8 & 9.

Bruxelles 1852.

Annuaire de l'Observatoire Royal de Bruxelles par A. Que-

telet, Directeur. 1859. 19 Année. Bruxelles 1652.

Sur l'électricité de I'air par M. Quetelet.

Fra Prof. Forchhammer i Kiel ved Ministeriet for Kirke- og

Underviisningsvæsnet.

P. W. Forchhammer: Beschreibung der Ebne von Troya, mit

einer Karte. 1850.





Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1853.

Af

Etatsraad, Professor G. Forchhammer,
Selskabets Secretair.

Ur. 3 og d.

Modet den ll te Marts.

Sccrelairen indledede en Beretning, som Hr. polytechnisk

Candidat Grove, der for nærværende Tid er ansat ved Havne-

bygningen i Husum i Hertugdommet Slesvig, har tilsendt Sel-

skabet, med nogle Bemærkninger angaaende den nuværende

Tilstand af vore Kundskaber om den store nordvesleuropæiske

Sænkning. Han benviste til de Kjendsgjcrninger, ban allerede

for længere Tid siden har bekjendtgjort, navnligen til de sub-

marine Skove, der findes udenfor Vestkysten af Landet og især

af Hertugdommet Slesvig, og til Udstrækningen af delte Phæ-

nomen, der er iagttaget fra Sydkysten af Bornholm indtil Nord-
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kyslen af Spanien, og viser sig næsten omkring hele Kysten af

de briltiske Oer. Et af Hovedpunkterne, hvorfra vi hente vore

Bestemmelser om den Tid, da dette Phænomen, der væsentligen

har forandret Europas Kyslforhold, er indtruffen, findes ved Husum.

Der blev nemlig for omtrent 10 Aar siden begyndt paa Udfo-

reisen af en Plan til at fordybe Havnen ved denne By, og at

lette Indsejlingen dertil, i hvilken Anledning der, under Bestyrelse

af nu afdode Digeinspecteur Petersen, blev foretaget betydelige

Gjennemgravninger af de saakaldte Vatter, d. v. s. de lave Stræk-

ninger, som overskylles dagligen ved Hoivande, og cre torre

ved Ebbetiden. Ved disse Gjennemgravninger, som jeg selv

havde Leilighed til at iagttage, fandtes folgende Forhold nær

ved et Sled, som kaldes Meltengrund:

Floden staaer ved Hoivand 3'/2 Fod over Vatterne

dernæst folger 3 — Marskleer

derpaa 3V2 — svampet Torvejord.

og tilsidst 3V2 — af et Lag af Grene og

Stammer, især af Birk.

Paa et Sled har man fundet, at disse Stammer have deres

Rod i Strandsand, som indeholder Muslinger (Cardium edule).

Stammerne ligge fra V.N.V. imod O.SO.

Paa et andet Sted gjennemskjærer den gravede Canal en

Hoi af Strandsand, som aldeles har Formen af en af de almin-

delige Gravhoie og hvorved der fandtes, foruden smaae rul-

lede Granitslykker, en stor Mængde skarptkantede Brudstykker

af Flint, lildeels hvide, som om de vare brændte, og flere Flint-

flækker, tydelige Producter af en raa Kunst.*)

Dette Forhold levner neppe nogen Tvivl om, at den om-

talte Hoi er en Gravhoi enten fra Steenalderen eller maaskee

noget yngere; omkring denne er der senere opvoxet en Birke-

*) Da den gravede Canal gjennemskjærer Gravhoien saaledcs, at Canalens

Sidevæg danner et lodret Snit igjenncm Midten af Hoien, har jeg selv

kunnet overbevise mig om, at Formen fuldkommen stemmer med vore

almindelige Gravhoies Form.
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skov, som i en folgende Periode er bleven forstyrret og dækket med

en Mose, der tilsidst er overskyllet af Havet og dækket med det af

Sovandet afsatte Marskleer. Da det nu ikke vel er tænkeligt, at en

saadan Gravhoi er bleven opkastet i en Indsoe, saa bliver det hoist

sandsynligt, at den hele Sænkning har fundet Sted efter Grav-

hoiens Dannelse, og at den altsaa maa være foregaaet i eller efter

den Periode, da del flintbrugende Urfolk levede her i Landet.

En Kjendsgjerning af denne Vigtighed, der beviser, at en

saa overordentlig stor Naturbegivenhed, som den store Nord-

soesænkning, er foregaaet i den nuværende Jordperiode, vinder

nalurligviis i Interesse ved Opdagelsen af flere lignende Kjends-

gjerninger, og Hr. polyt. Cand. Groves Iagttagelser faae derved

en stor Betydning.

Vi have desuden i den senere Tid faaet en ny Bekræftelse

af den samme Kjendsgjerning ved Hr. Dr. Oehlers i Krempe,

der har meddeelt mig flere Gjenstande, som man i Sognet

Suderau i Holsleen har fundet, 14 Fod under Marskleret, paa

Sandet, nemlig en Polte af brændt Leer, en Tak af Kronhjor-

ten, Tænder og Kjævebeen af en Hingst, en Tand af Svinet, og

den hoire Underkjæve af det almindelige Faar. Alle disse

Gjenstande ere nu i Universitetets geognosliske Museum. Man

fandt desuden i den Deel af Laget, der ligger imellem 7 og 14

Fods Dybde en meget stor Mængde Hasselnodder, hvorved hele

Fundet faaer en stor Lighed med det ved Husum, hvor ligele-

des en Skovvegelation dækker den oprindelige Jordbund under

Marsken. Lcerpollen ligner ifolge Hr. Inspecteur Worsaae

ikke Urfolkels Urner, men dem, som man pleier at finde i

vendiske Grave, og Levningerne af Svinet, Hesten og Faaret

ligne, ifolge Hr. Professor Sleenslrup, de tilsvarende Dele hos

vore almindelige lamme Dyr. Heri ligger nu en stor Forskjel-

lighed baade fra de Sager, som jeg har erholdt fra Husum, og

dem, som polyt. Candidat Grove har indsendt fra samme Sted,

der alle tilhore Urfolket, om hvilke vi hidtil ifolge vore tem-

melig udstrakte Undersogelser ikke have Grund til at antage,
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atdehavehavt andre tamme Dyr end Hunden (og maaskee Kailen.)

Er der ikke ovcrseet en eller anden væsentlig Kjendsgjcrning med

Hensyn til Beliggenheden af disse Levninger ved Siiderau, og maa

man alt>aa betragte Bedækningen af den tidligere Skov- og Mose-

vegetation med Marskleer paa begge Steder (Husum og Siiderau)

for samtidig, saa maae vi nodvendigviis sætte den store Nordso-

sænkning i en langt sildigere Tid end Sleenalderens Periode. En

anden Forskjellighed, som man ikke ganske tor forbigaae lier,

ligger deri, at Marsken ved Siiderau er Flodmarsk, henborende til

Elbens Flodleie, medens Dannelsen ved Husum er dækket med

Soemarsk.

Alt hvad vi altsaa for nærværende Tid tor antage med

Hensyn til Tiden, da den store Nordsoesænkning fandt Sted,

er, at den er indtraadt efter Beboelsen af Landet ved Menne-

sker og forinden Begyndelsen af den historiske Tid ikke blot

hos os, men ogsaa i det nordvestlige Europa, med mindre

man vil antage, at den falder sammen med Sagnets cimbriske

Flod.

Til Det Kongelige Videnskabernes Selskab i Kjobenhavn.

1 det Haab derved at give et Bidrag til Forklaringen af

mulige Sænkninger af de nuværende Marskslrækninger paa den

slesvigske Vestkyst indsendes disse Linier med de deri omtalte

Sager.

Da jeg ikke har lagt mig specielt efter Geognosien, og

kun har hort omtale, at Etatsraad G. Forchhammer tidligere

har opstillet en Theori, hvorefter den slesvigske og holsteenske

Kyst i sin Tid har undergaaet en Synkning, saa har jeg troet

bedst at tjene Videnskaben ved nedenstaaende korte Referat af

hvad der er observeret under et Gravearbeide, jeg har udfort

ved Husum Havn i sidste Sommer, med Tilfoiende at en lignende

Udgravning under ordinair Lavvande muligen vil blive foreta-

gen i indeværende Aar længere fra Land.

Jordlaget, som blev gjennemgravet, var beliggende ved den
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saakaldte Sandaue imellem Siidermarsk Forland mod Syd og

Byen paa den nordlige Side. Lagets Overflade var i Hoide

med daglig Flod; Forskjellen mellem ordinair og Iloi- og Lav-

vande er 7 1 « Fod; der blev gravet circa 12 Fod dybt. Det

overste Lag bestod af den almindelige Klei eller Slik, der af-

sættes af Soen; de overste 2 a 3 Fod vare indblandede med

Muurbrokker og andet Affald fra Byen, men derunder var Kleien

reen, og der fandtes intet Andet deri end enkelte Skaller af de

i Slikken almindelige Bivalver. Indtil 10 Fod dybt, og saale-

des dybest 2Va Fod under ordinair Lavvande, fandtes alminde-

lig Strandsand; det var et heelt gjennemgaaende Lag 1 a 2V'2

Fod mægtigt og noget undulerende; det var uden Indblandinger.

Under delte Sandlag fandtes Mosejord, oiensynlig en los Eng-

mosejord, med enkelte Aftryk af en meget stor Sivart; naar et

Stykke saadant Siv torredes svandt det ind og tabte sit tyde-

lige Præg af at være et Siv. I denne Mosejord fandtes, medens

jeg tilfældig saae paa Arbeideren der udgravede den, hoslagte

runde Steen med et rommersk V Tal som jeg antog at være

en discus; ved at skrabe med en Kniv i en Fordybning i den,

troede jeg at finde en Kitmasse deri, som jeg derefter harund-

gaaet at berbre. Den næste Dag, da en lignende Gravning

foreloges, blev den ligeledes sendte Kniv fundet, men under

folgende mindre heldige Omstændigheder. Sandlaget var netop

gjennemgravet og enkelte Bore med Torvejord vare kjbrle op

ad Kjorebræderne fra Hullet, da den Mand, der rensede disse

Bræder for Affaldet fra Borene, fandt Flinlkniven (enFlinlflæk G. F.)

liggende reen paa et Brædt, imellem Affald af Sand og Torv.

Da jeg ikke selv dengang var tilstede, blev den mig forst leveret

den næste Dag, og jeg kunde ikke faae anden Forklaring end den

bestemte, at den var reen og altsaa ikke havde været i Beroring

med det overliggende Kleilag; uden at jeg kan paastaae det

med Bestemthed, maatle jeg dog antage den havde ligget i

Torvelaget, da Sandet lettere hængte ved den.

En Træstamme fandtes i Mosen, der maatle afhugges ved
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begge Ender; den laae i Nord og Syd og havde en Green imod

Ost, der mindre tydeligt end den forskjellige Tykkelse viste,

at Toppen maatte ligge i Syd, Stammen var nemlig 1 Fod i

Diameter ved Nordenden og 12 Fod derfra 8" (ved den syd-

lige Afhugning). Andre mindre Stykker forefundne Træe med-

folger, (disse vare Birk, G. F.).

Torvelaget varierede imellem 6 Tommers og 4 Fods Mæg-

tighed, det fandtes overalt paa den 550 Fod lange Gjennem-

gravning, under Torven fandtes alter los Sand.

Husum den 14de Januar 1853.

Grove.

Hovedforskjellen mellem disse og de tidligere Iagttagelser

ligger deri, at man ved denne Gravning har fundet et Sandlag

over Torvelaget, medens man ved den tidligere Gjennemgrav-

ning fandt delle umiddelbart dækket med Marskleer. Denne

Forskjel ifolge hvilken paa et Sted afsættes Leer medens sam-

tidigen dermed paa et andet Sted afsættes Sand er afhængig af

Vandets svagere eller stærkere Bevægelse, og viser sig hver

Dag ved Yore Kyster.

Selskabet modtog.

Fra l'Académie des sciences, belles leltres et arts å Ronen.

Precis analylique des travaux de l'académie des sciences,

belles-lettres et arts de Rouen 1850.

Fra W. Hopkins Esq.

On the causes which may have produccd changes in the

earths superficial temperature. London 1852.

Fra the zoological Society i London.

Transaction of the zoologicai Society of London. Vol. III.

Part. 5, 1848. Part. 6, 1849. Vol. IV. Part. 1, 1850.
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Report of the council and auditors of the zoological Society

of London. April 29 1848 og April 30 1849.

Proceedings of the zoologicai Society of London. Part. XVI,

1848 og No. 178 af Part. XV.

Fra Herr Skofitz.

Oesterreichisches botanisches Wochenblatt. Wien 1851.

Fra the American philosoph. Society.

Proceedings of the american philosophical Society. No. 43

April-September 1849. No. 44 October 1849— Marts 1850.

No. 45 April— December 1850. No. 46 Januar— Juli 1851.

No. 47 Juli 1851 — Februar 1852.

Fra Hans Excellence Viceadmiral Zahrtmann.

Portrait af Conferentsraad Schumacher.

Modet den lste April.

Herr Prof. Liebmann fremlagde det lste Supplementhefte af Flora

danica, indeholdende Afbildninger af norske og svenske Planter.

Efter kongl. Rescript af 9de October 1847 skulle nemlig Nor-

ges og Sveriges fuldkomnere Planter, forsaavidt de ikke alle-

rede ere optagne i Flora danica. udgives i Supplementhefter

til Værket. I dette forste Hefte ere 71 Arter afbildede, hvoraf

32 henhore til Acotyledonerne, nemlig 2 Rregner, 12 Lovmos-

ser, 18 Lavarter; 21 til Monocotyledonerne, nemlig 7 Græs,

11 Halvgræs, 2 Sivartede og 1 Melanthacée; 18 til Dicotyle-

donerne, nemlig 2 Piilartede, 1 Birk, 1 Santalee, 1 Veibredartet,

6 Kurvblomstrede, 1 Saxifragee, 1 Ranunculacee, 1 Cistinee,

3 Nellikeartede, 1 Rosenarlet, 1 Bælleplante.

De i Heftet indforte Arter ere folgende:
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Tab. 1. Blytlia suaveolens Fr.

- 2. Coleanlhus subtilis Seid.

- 3. Aira uliginosa Weihe.

- 4. Glyceria remota Fr.

- 5. Calamagroslis lapponica

Whbg.

- 6. Calamagrostischalybaea

Fr.

- 7. Melica ciliata L.

- 8. Eriophorum russeolum

Fr.

- 9. Planlago minor Fr.

- 10. Thesium alpinum L.

- H. Juncus styoius L.

- 12. Luzula glabrala Hoppe.

- 13. Tofjeldia calyculata

Whbg.

- 14. SaxifragadecipiensEhrh

- 15. Arenaria gothica Fr.

- 16. Stellaria longifolia Fr.

- 17. Rubus arcticus L.

- 18. Helianthemum oelandi-

cum L.

- 19. Ranunculus illyricus L.

- 20. Oxytropis lapponica

Whbg.

- 21. Mulgedium sibiricum L.

- 22. Linosyris vulgaris Cass.

- 23. ErigeronelongatusLedeb.

- 24. Inula ensifolia L.

- 25. Artemisia rupestris L.

- 26. — laciniata Willd.

- 27. Carex vaginala Tausch.

- 28. — microstachyaEhrh.

Tab.29. Carex parallela Somf.

- 30. — evolula Harlm.

- 31. — heleonasles Ehrh.

- 32. — helvola Blytt.

- 33. — aqualilis Whbg.

- 34. — livida Whbg.

- 35. — pediformis C. A.

Mey.

- 36. — læviroslris Blylt. &

Fr.

- 37. Belula alpestris Fr.

- 38. Salix depressa L.

- 39. — pyrenaico-norve-

gica Fr.

- 40. Aspidium crenatum

Somf.

- 41. Polypodium Roberlia-

miin Ho fim.

- 42. SplachnumsphæricumL.

- 43. Fig. 1. Splachnummnio-
v

ides Hedw.

— 2. SplachnumFroeh-

lichianum Hedw.

-44. TayloriasplachnoidesSm.

- 45. Fig. 1. Dicranum flexuo-

sum Hedw.

— 2. Trichostomum

pusillum Hedw.

- 46. Dicranum gracilescens

W. & M. var. curvisela.

- 47. Timmia megapolitana

Hedw.

- 48. Timmia austriaca Hedw.

- 49. Hookcria lucens Sm.
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Tab. 50. Desmalodon nitens

Liebm.

- 51. Philonotis calcarea Br.

& Schimp.

- 52. Fig. 1. Parmelia fahlu-

nensis L.

— 2. — crassa Huds.

— 1. — cartilaginea

Ach.

56.

57.

- 53. - 5$.

Tab. 56. Fig. 1. Bialora atrorufa

Dicks.

— 2. — lurida Sw.

— 1. Umbilicariaatro-

pruinosa Schaer.

— 2. Umbilicaria po-

lyrliizos L.

— 1. Lrcideaniilliaria

Fr.

— 2. — dolosaWhbg.

— 1. Cladonia bolry-

tes Hag.

— 2. Cliostomuincor-

rugatuin Fr.

— 1. Trachylia tigil-

Iaris Ach.

— 2. Calicium lenli-

culare Ach.

Hr. Etatsraad Molbech forelagde Bogstavet T af Selskabets

Ordbog, som nylig er blevet færdigt fra Trykken.
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Fra det Keiserlig Russiske geographiske Selskab.

Bericht an die Kaiserlich russisch geographishe Gesell-

shaft iiber die Expedition nach Machnowka behufs der Beob-

achtungen der totalen Sonnenfinsterniss des Jahres 1851.

Fra Videnskaber?ies Selskab i Munchen.

Architektonische Zeichnungen. Beilage zu den Abhandlun-

gen iiber das Erechtheum von Mezger.

Bulletin der konigl. Akademie der Wissenschaften No. 1—24.

Munchen 1852.

Die Aufgabe der Philosophie. Feslrede von Carl Pranll.

Mflnchen 1852.

Gelehrte Anzeigen. Vierunddreyszigste Bund. Munchen

1852.

Abhandlungen der inathem. -phys.-Classe der Bayerischen

Akademie der Wissenchaflen. 6 Band. 3 Ablh. Munchen 1852.

Abhandlungen der philos.-philoIog.-Classe der Bayerischen

Akademie der Wissenschaften. 6 Band. 3 Abth. Munchen 1852.

Fra Prof. Nitzsch i Leipzig.

Die Sagenpoesie der Griechen kritisch dargestellt. Drei

Biicher von Gregor Wilhelm Nitzsch. Braunschweig 1852.

Fra Prof. Brandts i Bonn.

Aristoteles, seine akademischen Zeitgenossen und nåchsten

Nachfolger. Erste Halfte. Berlin 1853.
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Modet den 15de April.

Hr. Professor Jiirgensen • forelagde Selskabet en Afhandling

om Indflydelsen af Jorders daglige Omdreining paa Pendul- og

Rotationsbevægelser. Han foreviste nogle derhen horende

Forsog med de Apparater, som han for Selskabet har ladet

udfore, og som dette senere har overdraget til den polytechniske

Læreanstalt.

Ifolge et af Selskabet billiget Forslag af Hr. Professor

Jiirgensen er denne Afhandling trykt paa Fransk og folger

som Tillæg med delte Hefte af Oversigterne.

I Modet den 1ste og 15de April oplog Selskabet: som

indenlandsk Medlem i den mathemaliske Klasse

Hr. Oberstlieutenant v. Andræ,

som indenlandsk Medlem i den physiske Klasse

Hr. Dr. med. Hannover,

som udenlandsk Medlem i den physiske Klasse

Sir William Hooker, Forstander for den botaniske Have i Kew.

Den ma'.hematiske Klasse underrettede Selskabet om, at

den havde valgt Hr. Professor Olufsen til sin Formand.

Selskabet modtog:

Fra Hr. Directeur Struve.

Exposé historique des trauvaux exécutés jusqu' å la fin de

l'anneé 1851 pour la mesure de l'arc du méridien enlre

Fuglcnæs 70° 40' et Ismail 45°20 /
. St. Petersbourg 1852.

Sur les dimensions des anneaux de Salurne. St. Petersbourg 1852.

Stellarum fixarum imprimis duplicium et multiplicium posiliones

mediae pro epocha 1830,0. Pctropoli ex typographia

Academiae 1852.
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Fra det Kongelige Nederlandske Institut:

Verhandelingen der eerste Klasse van het Koninklyk-Neder-

landsche Institut van wetenschappen, lettcrkunde en schoone

kunste. Te Amsterdam. Derde Recks 5 Deel. Amster-

dam 1852.

Jaarboek van het Koninklyk-Nederlandsche Institut van weten-

schappen, letlerkunde en schoone kunsten voor 1851.

Amsterdam 1852.

Tydschrift voor de wis- en naturkundige wetenschappen, uit—

gegeven door de eerste Klasse van het Koninklyk Neder-

landsche Institut van wetenschappen, lelterkunde en schoone

Kunsten. Vyfde Deel, 1 , 2 en 3 Aflevering. Amsterdam

1851.

Modet den 29de April.

Jitatsraad Forchhammer meddeelte Selskabet Resultaterne af

sine Forsog paa at danne i Vand uoplosclige krystalliserede og

krystalliniske Forbindelser.

Der forekommer i Naturen en stor Mængde Mineralier, om

hvilke de fleste Gcognoster, Mineralogcr og Chemikerc ere

enige, at de ikkun kunne dannes ad den plutoniske Vei, d. v. s.

ved Udkrystalliseringen af en ved Heden flydende Masse. Men

en ikke ringe Deel af disse Mineralier ere usmellclige eller

udfordre idelmindste en Varmegrad til deres Smeltning, som er

hoiere end den, man af andre Grunde kan antage at have

fundet Sled under den Bjergmasses Dannelse, hvori vedkommende

Mineralier forekomme.

Nogle af disse Forbindelser dannes forholdsviis let ved en

simpel Sammensmeltning af Bestanddelene, og saaledes har alle-
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rede Milscheilich for omtrent 30 Aar siden viist, at et af de

meest udbredte Mineralier, Augit eller Pyroxen, kan dannes

ved at sammensmelte Kiseljord og forskjellige Baser af Kalk-

Magnesia Rækken i et Forhold, hvor Kiseljordens Illrnængde er

dobbelt saa stor, som den, der findes i Baserne, ligesom han

ogsaa viste, at den samme Sammensætning i den samme Form

forekommer som et Biprodukt ved en stor Mængde Mas-

ovne i den Slagge, som samler sig over Jernet. Siden den Tid

have Slaggeundersogelser vunden en stor Interesse for Minera-

logen og Geognosten, og ikke faa , fra deres Forekomst i Na-

turen bekjendle Mineralier, ere blevne opdagede som Smelt-

ningsprodukter i Masovnene.

Imidlertid er et stort Antal af Mineralier hidtil ikke opdaget

iblandt Metalovnenes Produkter, og det har været en heldig og

frugtbar Tanke, som den nylig afdode Ebelrnen med stor Ud-

holdenhed har forfulgt, at oplose Subslantsernc i et Stof, der

i Glodheden vilde forholde sig som Vandet ved de lavere Tem-

peralurer, og der, ligesom dette f. Ex. efterlader ved langsom For-

dampning smukke Kogsaltkryslaller, som ikke indeholde Vand,

ligeledes vilde efterlade Krystaller, der vare frie for Oplosnings-

midlet. Ebelrnen valgte dertil Borsyre, og det er lykkedes ham paa

denne Maade al tilveiebringe meget smukke Krystaller af for-

skjellige Stoffer. Hvis det blot kom an paa at skaffe Forbindelser

i en tydelig og maalelig Krystalform , og derved tilfoie en

meget væsentlig Deel til vore Kundskaber om disse Sloffers

Nalur, vilde dctle Middel i de fleste Tilfælde være aldeles

fyldestgjorendc; men endskjondt Borsyre i den senere Tid er

bleven opdaget paa en Mængde Steder og i en Mængde For-

bindelser, hvor man tidligere ikke ventede at finde den, fore-

kommer den dog i en saa ringe Mængde i Naturen, at vi neppe

tor tilskrive den nogen stor Indflydelse paa Dannelsen af saa-

dannc Mineralier, der spille en slorre og mere udbredt Rolle

i Naturen.

Jeg har forsogt at danne Krystaller ved Smeltning med
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neutrale Stoffer, som jeg senere deels kan bortskaffe ved For-

dampning, deels ved Oplosning i Vand. Mine forste Forsog,

og de, der ledede mig i denne Retning, vare Prover paa ved

en kunstig Fremgangsmaade at danne Apalit, der saa hyppigen fore-

kommer i Naturen. Jeg blev tilskyndet til disse Undersogelser

ved mine Arbeider over Sovandets Sammensætning, hvorved jeg

altid opdagede en ringe Mængde phosphorsuur Kalk, blandet

med en endnu langt mindre Mængde Fluorcalcium. *J Dernæst

opdagede jeg, at Havdyrenes Skaller og Korallernes Kalkstokke

indeholde forholdsviis en langt storrc Mængde phosphorsuur

Kalk og Fluorcalcium, hvilket ogsaa allerede Dana har efter-

viist, og man kunde nu let tænke sig at Apalitcn kunde dannes

ved Udkrystalliseringen af den i Havvandet oplosle phosphor-

sure Kalk, som da enten vilde forene sig med Fluorcalcium,

eller med Chlorcalcium, eller med begge disse, til det under

Navnet Apatit bekjendte Dobbeltsatt af trebasisk phosphorsuur

Kalk med Fluor- og Chlorcalcium. Imidlertid vare alle Forsog,

som jeg anstillede for paa den vaade Vei at tilvejebringe en

chemisk , i Vand uoploselig Forbindelse af Chlorcalcium med

phosphorsuur Kalk, aldeles forgjæves. Saaledes oploste jeg

phosphorsuur Kalk i kulsuurl Vand, tilfoiede noget Chlorcalcium,

og henstillede det til langsom Fordampning, men det bund-

fældte Salt indeholdt ikke Chlor, og naar man betragter de

Forhold, hvorunder Apatiten forekommer i Naturen, er det

ikke meget rimeligt, at denne skulde være udkrystalliseret af

•3 Da jeg i iNatuiTorskermodet i Birmingham 1849 vilde meddele denne Op-

dagelse af Fluorcalcium i Sovandet, blev jeg overrasket ved en af Dr.

Percy paa Dr. George Wilson's Vegne meddeelt Notits, hvoraf det

er klart, at lian aldeles uafhængig af mine Undersogelser havde op-

daget det samme, ligesom jeg var istand til, ved at hore hans Iagttagelser,

strax at tilfoie mine, og derved godtgjorc, at mine Undersogelser vare

ligesaa uafhængige. Dr. Wilson havde opdaget Fluor i den Pandesteen,

der afsætter sig i de transatlantiske Dampskibes h'jcdler; jeg havde

bestemt det i det Bundfald, som Ammoniak frembringer i Søvandet,

cfterat man har lilfoiet Salmiak, og som bcstaaer af kulsuur, kiselsuur

og phosphorsuur Kalk , samt Fluorcalcium.
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vandige Oplosninger, Ihi deels findes den i vulkaniske eller

idetmindsle plutoniske Dannelser (Lachersee, Capo di Bove, i

Dolerit, Granit), deels i melamorphoserede Kalklag (de norske

og svenske jernsteenforende Kalklag, Nord -Amerika) deels i

melamorphiske Skifere, Gneus, Chloritskifer, Glimmerskifer,

Talkskifer.

Det synes allsaa, som om denne Forbindelse, om ikke ude-

lukkende, saa dog fortrinsviis danner sig under Varmens Med-

virkning og naar man kunde tænke sig, at el af vore Myremalms-

lag, der indeholder Kalk og Leer, blev udsat for en hoi Varme-

grad, vilde en Fordeling af Bestanddelene, saaledes som vi

finder den i de norske og svenske Jernsteenslag, være rimelig.

Kiseljord med Jernille og Kalk vilde danne Augit og Hornblende,

Leret vilde under Tilstedeværelse af noget Kali danne Feldspath

og Glimmer, Jerntveilte vilde afgive saamegen Ilt, at det vilde

danne Magnetjernsteen, den i Myremalm forekommende ringe

Mængde Titansyre vilde danne Titanjern og den hele Række

af Titanforbindelser, som pleie at ledsage den skandinaviske

Magnetjernsteen, Jernets Phosphorsyre vilde træde i Forbindelse

med Kalken, og Materialierne til Apatilen vilde være tilstede

forsaavidt som der enten fandtes en tilstrækkelig Mængde Fluor,

eller Clilor kunde indtræde i Forbindelsen. Jeg faldt nu paa

den Tanke at sammensmelte trebasisk phosphorsuur Kalk med

Chlornatrium og lade Massen henstaae til langsom Afkjoling.

Den smeltede Kogsaltmasse var fuld af Hulheder og i disse

Hulheder fandtes en stor Mængde lange, soilcformige Krystaller,

hvis Form er sexsidet, men om hvilke det, formedelst deres

Fiinhed, er umuligt at afgjore, om de hore til det rhomboe-

driske System eller ikke. Naar man udvasker den saaledes

vundne Masse med Vand og derpaa udtrækker den med Eddike-

syre, er den under disse Smeltningsforhold dannede Forbindelse

rcen og viser nu folgende Sammensætning:

Chlorbrinte . . . 5,61

Kalk 5,80

phosphorsuur Kalk 88,07
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Analysen blev udfort paa folgende Maade:

Den smeltede Masse blev udvasket med kogende Vand,

bragt paa et Filtrum, paa hvilket det atter blev udvasket, derpaa

skyllet fra Filtrumet, udkogt med Vand og Eddikesyre og bragt paa

et nyt Fillrum og saalænge udvasket, indtil Vaskevandet ikke mere

virkede paa det salpetersure Solvilte. Pulveret blev derpaa

oplost i Salpetersyre, hvorved der blev noget Jernilte tilbage,

som af Grunde, der senere nærmere skulle udvikles, var bleven

tilsat. Oplosningen blev bundfældet med salpetersuurt Solvilte

og efterat Solvet atter var udskilt, bundfældet med Ammoniak,

hvorved trebasisk phosphorsuur Kalk afsatte sig; tilsidsl blev

Resten af Kalken udskilt med Oyalsyre og veiet som svovlsuur

Kalk. Ifolge Rammelsberg indeholder den beregnede Chlor-Apatit

5,21 Saltsyre,

94,79 Kalk og Phosphorsyre,

medens jeg har fundet 5,61 Saltsyre og 93, S7 Kalk og

Phosporsyre. Den analyserede Forbindelse har allsaa Apatilens

Sammensætning.

Man kan danne disse kunstige Apatiter overordentlig let,

naar man smelter hvidbrændle Been med Kogsalt, hvorved der

dannes en Forbindelse, som har endnu langt storre Lighed med

de i Naturen forekommende Apaliler, fordi den baade indeholder

Fluor- og Chlorealcium, idet Fluor her hidrorcr fra Beenasken

selv. Ved en Analyse af en saadan Forbindelse erholdt jeg

3,27 °o Chlor, hvoraf altsaa folger, at omtrent Halvdelen af

denne Forbindelse er Fluorapatit.

Da den slorsle Mængde Kogsalt, jeg har anvendt for at

danne denne Forbindelse, var 1 8b sammensmeltet med V* u

phosphorsuur Kalk, da man endvidere ikke kan undgaac en for-

holdsviis meget hurtig Afkjoling, er det begribeligt, at Krystal-

lerne ikke kunne være saa store, at de kunne underkastes en

Maaluing, hvorfor altsaa den krystallographiske Overcenslem-

melsc ikke er beviist, endskjondt den er meget sandsynlig.

Vægtfylden af delte Apalitpulver er 3,069, og Haardhcden er
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saaledes, at Pulveret gjor en Fluspathplade svagt mat ved Gnid-

ningen med en Prop.

Jeg har tidligere anfort, at jeg tilfoiede en ringe Mængde

phosphorsuurt Jernille til Apalilen. Hensigten med denne Til-

sætning var orn muligt at give Apatilen den gronnc, blaae

eller violette Farve, som den saa hyppigen antager. En

omfattende Undersogelse af de i Mineralriget forekommende

Sloffer med blaa Farve har fort til det Resultat, at den i sær-

deles mange Tilfælde, navnlig ved Silicaterne og Aluminaterne

er afhængig af phospliorsuurt Jern, og at altsaa Viviauiten er

Hydratet af den Forbindelse, der farver Cyanit, Saphirin, Corund,

Spinel o. s. v. , saavelsom Fluspalh og Apatit. Mine Under-

søgelser viste, at der i alle disse Mineraller kunde opdages

saavel Phosphorsyre som Jernille, og der stod ikkun tilbage

ved Synthese at godtgjore, at det vandfrie, phosphorsure Jeru-

dobbeltille har den samme Farve og farvende Kraft, som Hy-

dratet af denne Forbindelse. Jeg troede, at det lettest kunde

skee ved Smeltning, og for at undgaae Dannelsen af et pyro-

phosphorsuurt Salt, blev der til et Æqvivalent almindeligt phos-

phorsuurt Natron tilfoiet endnu el Æqvivalent Natron, og Massen

derpaa udsat for Glodheden. Jeg blev ikke lidet forbauset

over, at dette Salt, i alle de Varmegrader jeg kunde frembringe

i Ovne, som med Lelhed smelte Stobejern, var aldeles umelte-

ligt, og Forsogene paa at danne phosphorsuurt Jernilte ved

dobbelt Decomposition under Smeltning, mislykkedes fuldstændigt.

Jeg greb derpaa til Kogsaltet, som et Fortyndings- og Smelt-

ningsmiddel for disse Blandinger, og blandede svovlsuurt Jernfor-

iltc, trebasisk phosphorsuurt Natron og en rigelig Mængde Kogsalt

sammen, hvorpaa jeg udsatte dem i en halv Time for en stærk

Hvidglodhede. Naar Digelen holdt fuldkommen tæt og Heden

ikke havde varet saa længe, at en betydelig Deel af Kogsaltet

var bleven forflygtiget, var Massen i Digelen eensformig, og for

slorste Delen ufarvet ; ved Oplosningen blev et flint ukrystalliseret

Pulver tilbage; Overfladen af den smeltede Masse var bedække*
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?ned fine hoirode krystalliniske Skjæl-, medens den Deel af den

smeltede Masse, som var i Beroring med Digelvæggene, havde

i en Tykkelse af 2—3 Linier en mork, violet Farve, saaledes,

som man seer den ved enkelte Flusspatharter, og som Werner

betegner med Navnet violblaat. Hovedmassen var altsaa ufarvet

phosphorsuurt Jernforilte. Paa Overfladen, hvor Ilten forholds-

viis havde fri Adgang, var der dannet phosphorsuurt Jerntve-

ilte med rod Farve, og i Beroring med Digelvæggene, hvor-

igjennem de ved Heden aabnede Porer, en ringe Mængde Ilt

kunde trænge ind i Massen, dannede sig farvet, phosphorsuurt

Jernmellemilte med violet Farve. Naar derimod, hvilket hyppigt

var Tilfældet, Digelen igjennem en meget fiin Revne lod saa

at sige en Deel af den smeltede Kogsaltmasse filtrere ned i

Ilden, vare Forholdene ganske anderledes. Da vare Huulhederne

i Kogsaltet aldeles opfyldte med sorte, metalglindsende, glimmer-

agtige Krystalblade, der havde den storsle Lighed med den

Varietet af Jernglands, som man pleier at betegne med Navnet

Jernglimmer.

Man kan faae de samme glimmeragtige Krystaller uden at

Digelen gaaer istykker, naar man anvender en saa stærk og

vedvarende Hede, at den storste Deel af Kogsaltet forflygtiges.

Denne glimmeragtige Jernforbindelse indeholder Phosphorsyre

og Jerndobbeltilte , men de qvantitative Forhold har jeg endnu

ikke noiere bestemt. Det er paafaldende, at denne krystalli-

serede Forbindelse ikkun danner sig, naar en Deel af Kogsaltet

under Smeltningen skaffes bort, idet det enten fordamper,

eller i Forbindelse med en ringe Mængde phosphorsuurt Jern-

ilte flyder igjennem Digelens fine Sprækker. Det synes altsaa,

som om denne krystalliniske Forbindelse ikkun kan dannes

under Luftens Adgang, idet en Deel af det tilsalte Jernforilte

ved denne Indvirkning gaaer over til Tveilte. Mærkværdigt

er det, at det ufarvede phosphorsure Jernforilte, som bliver

dannet ved Smeltning uden Luftens Adgang , ved Udvask-

ning med Vand vel lider en Iltning, men ikke antager den blaa
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Farve, som den hvide, phosphorsure Jernforbindelse i Moserne

og- i enkelte Lavapartier faaer, saasnart den udsættes for Luften.

Det gjennemlober under Udvaskningen en Farverække fra isabelle-

guult til morkebruunt, uden at der nogensinde viser sig gronlige

eller blaalige Tinter.

Hvor den smeltede Masse derimod gjennemlrænger Leer-

digelen, fremkommer blaae og blaaliggronne Farver, som ere

meget karakteristiske.

Jeg maae efter disse Erfaringer antage det for afgjort, at

det phosphorsure Jern, især i dets Forbindelse med Leerjord,

men ogsaa med andre Stoffer, kan give en Række af Farver,

hvis Midtpunkt er den reen blaa Tinte, som derfra paa den

ene Side gaaer over til det morktviolette, saaledes som , vi

undertiden finde denne Farve ved Varieteter af Flusspathen,

paa den anden Side gaaer over til den blaalig-gronne Farve,

som de Arendalske og Nordamerikanske Apatiter vise. Ved en

senere Iltning gaaer disse af Jernmellemilte afhængige Farver

over i gule og rode Tinter, saaledes, som vi navnligen see

dem saa hyppigen ved Varieteter af Cyanit, et Mineral, hvis

blaa Farve ligeledes hidrorer fra det phosphorsure Jernilte.*)

De almindelige Resultater af disse Undersogelser, som jeg her

dog vil tillade mig endnu at fremhæve, ere imidlertid disse, at Kog-

saltet ved dets Smeltehede, forholder sig imod en Mængde Forbin-

delser ligesom Vandet gjor ved en lavere Temperalur. Snart oploser

det Stofferne, og afsætter dem igjen i Forbindelse med et af sine

Bestanddele (Apatit), snart optager det dem og holder dem

l'uldstændigen oploste i sin Masse, uden at tillade dem at danne

krystallinske Former, (det phosphorsure Jernforilte), snart lide

de, medens de ere oploste, en Forandring, hvorved de udskilles

i krystallinisk Tilstand (Del phosphorsure Jerndobbeltilte.) Naar

vi nu betænke, al Kogsaltet forekommer paa Jorden i saadan

*.) De blaae -Mineralle«, hvori je« har fumlet Phosphorsyre or Jermltr er«

Cyanit, Saphirin, Coruod, Flusspat^, oe desudtfn naturligviis Apatit.
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en Mængde, at det for hver 1000 Fod af Verdenshavels Middel-

dybde vilde danne et Lag af omtrent 10 Fod over hele Jordover-

fladen, saa er det begribeligt, al dette Kogsalt maa have spillet

en stor og væsentlig Rolle ved mange Substantsers Dannelse,

paa den Tid, da Vandet endnu ikke var fortættet paa Jordskorpen.

Men det er neppe nogen Tivl underkastet, at ogsaa mange

andre neutrale Salte, især kulsuur Kalk, ved deres Sineltehede

maa paa en Mængde forskjellige Stoffer have virket oplosende,

som Vand, og som Kogsalt.

Jeg har endnu gjort en anden Række af Iagttagelser, som

have geognostisk Interesse. I de Digler, i hvilke der blev smeltet

phosphorsnurt Jernilte med Kogsalt, og som havde faaet Revner,

hvorigjennem en Deel Kogsalt og phosphorsuurt Jern var flydt

ud, havde Digelmassen selv lidt mærkværdige Forandringer.

Der fremtraadte en meget fiin Lagdeling i det sandede Leer,

hvoraf Digelen er sammensat, som paa mange Steder gik over

til en skrifrig Struktur. Der dannede sig fine, i bestemte Ret-

ninger langtrukne Porer, saaledes ordnede, at de i Forening

svare til en skrifrig Afsondring. Disse Huller vare undertiden

tomme, hyppigt udfyldte med smaae Blade af det glimmerfor-

mede, phosphorsure Jernilte, og det Hele har en paafaldende

Lighed med de skifrige, glimmerrige Bjergarter, som man

i Almindelighed betegner som metamorphiske, d. v. s. Bjergarter,

der have faaet deres Lagdannelse ved Afsætning af Vand, men

senere ved Varmens Indflydelse og undertiden under Tilfoning

af andre Substantser have faaet en krystallinisk Struktur, medens

deres Lagdeling uforandret er vedbleven. Den i Digelmassen

udtrykte Slentning er ikke fremkommen ved Indtrængningen af

Bladene af det phosphorsure Jern; den er ikkun derved bleven

tydeliggjort, hvilket bevises derved, at de ved Blærehullerne og

det phosphorsure Jern udtrykte Lag i alle Digler vise sig paa

samme Maade, og saaledes som vedtrykle Træsnit fremstiller

den, giver en fuldkommen Oplysning om den Maade, hvorpaa

Digelfabrikanten danner Digelen.
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I Fig. i, 2, 3 seer man i (a) den forstc Klump Leer, som

Pottemageren har lagt paa Skiven, den skifrige ved Brændingen

Fig. i. Fig. 2.

Fig. 3.

iKssilif

fremlraadte Struclur svarer dertil. De boiede Lag ved (b) skylde,

som man tydeligen seer, deres Form til et Tryk udenfra, og

de med Digelens Inderllade paralelle Lag i (c) ere frembragle

ved Pottemagerens ene Haand v som han holder inde i Digelen

medens denne dreies paa Skiven.

(d) i Fig 3 viser hvorledes Pottemageren ved at trække

Digelen op trykker de enkelte Dele i en skjæv Retning opad,

og denne Ordning af Delene svarer ogsaa her lil en Slentning.
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For endeel Aar siden har jeg- viist, at Gneus, som fuld-

kommen metamorphisk Dannelse forekommer paa Oslsiden af

Christianiafjord efter Allunskifer, og jeg har ved Hjelp af en

sireng gjennemfort qvantitativ Analyse godlgjort, at det Kali,

som findes i denne Gneus's Feldspath oprindeligen hidrorer fra

Sovandet, af hvilket Tangarterne have udtrukken det og senere

afsat det i Allunskiferen som er en Tangskifer. Alle Bestand-

dele, der udfordres til Gneussens Dannelse, findes allerede i

Allunskiferen, Opvarmningen, der forer dem over i en halv-

flydende Tilstand, giver dem ikkun Leilighed til at ordne sig

efter deres chemiske Tiltrækninger. I delte Experiment derimod,

er der tilfoiet nye Bestanddele, der i oplost Form have gjen-

nemtrængt Massen, og ved at indgaae nye Forbindelser have

dannet krystalliniske Mineralier, hvis Ordning i Massen er bleven

bestemt ved de mechaniske* Adskillelser, som tidligere have

fundet Sled. Disse Forog og Iagttagelser fuldstændiggjore

mit tidligere Arbeide om Gneussens Dannelse, og hæve det

efter min Formening over enhver Tvivl, at jo de krystallinske

Skifere kunne dannes ved Melamorphose, hvorved jeg ikke vil

nægte, at der i enkelte Tilfælde, ved en fuldstændig Smeltning

maaskee kunde dannes Former i Bjergmasser, der ere skifrige,

og allsaa i hoieste Grad vilde ligne de metamorphiske Bjerg-

arier.

Selskabet modlog:

Fra Doctor Canlor:

General features ofChusan, wilh remarks on the flora and

fauna of Ihat istand. London 184?.

Catalogue of reptiles inhabiting the malayan peninsula and

islands. London 1842.

Catalogue of malayan lisches. Calcutta 1850.



Fra Reale Academia della Scienze i Neapel:

Rendiconto della reale academia delle scienze sezione della

societa reale borbonica. Nuova serie No. 1, 2, 3, 4, 5

& 6. Napoli 1852.

Relazione sulla malattia della vite, apparsa nei conlorni di Napoli

ed altri luochi della provincia, fatta da una coinmissione

della reale academia della scienze. Napoli 1852.

II monte Vulture ed il tremuoto del di 14 Agosto 1851. Da

soci Luigi Palmieri, ed Arcangelo Scacchi.

Fra Cavalliere Pietro Collenza:

Un caso di ennafrodito vivente neutro-laterale. Memoria del

Cav. Pietro Collenza. Napoli 1853.

Fra Cavalliere Vine. Flauli:

Osservalioni su metodi proposti dall'illustre Lagrange per le

curve inviluppi, con altre ricerche affini del socio atluale

cav. Vincenzo Flauti. Inserita nella pårte seconda del

tomo XXIV, delle Memorie della societa italiana della

scienze, residente in Modena. Modena 1848.

Su due libri di Apollonio Percéo delti delle inclinazioni e sulle

diverse ristituzioni essi di disquisizione del socie atluale

Cavaliere Vincenzo Flauli inserita nella parte 1 del tome

XXV, delle memoric della sociela italiana delle scienze

residente in Modena. Modena 1851.

Hr. Elatsraad Petersen, som efler Alderen fratraadte som

Medlem ;if Kassecommissionen, blev gjenvalgt.





Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1853.

Af

Etatsraad, Professor &• Forchhammer,
Selskabets Secretair.

J¥r. S og O*

Modet den 20de Mai.

Hr. Professor E. A. Sharling meddeelte Resultaterne af sine

seneste Undersogelser over forskjellige Balsamer. Da selve

Afhandlingen vil blive optaget i Selskabets Skrifter, indskrænker

man sig til folgende Meddelelser.

^ftfessor S. har foretaget en ny Undersogelse over Tolu

Balsam og derved fundet Ledighed til noget nærmere at under-

soge Tolenens Egenskaber. Den af Kopp benævnte (i Harpix

af Tolu Balsam fandt Prof. S. kan omdannes ved iltende Midler

til en anden Harpix, hvis Sammensætning synes at være Cn
H7 Os. Tolu Balsamen fandtes hverken at indeholde Cinnamein

6
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eller nogen sammensaj Ætlier. Ved døn torre Destillation af

Tolu Balsamens Harpfxer dannes eofn Hovedprodukter Toluol,

benzoesyret Methylilte, Phenol og Kul; den tidligere Angivelse

af Deville at Destillatet skulde indeholde benzoesyret Æthylilte,

beroer paa en Feiltagelse, som Prof. S. har efterviist, blandt

andet ved at decomponere den sammensatte Ætherart med Kali,

og senere behandle den erholdte Alkohol efter beh5rig Rens-

ning og Afvanding, med Oxalsyre og Svovlsyre, herved erholdte

som Destillat fast oxalsyret Methylilte.

Ved at underkaste Harpixen af Peru Balsam en tor Destil-

lation, erholdtes forholdsviis kun lidt benzoesyret Methylilte og

Toluol, derimod en storre Mængde af en flydende Kulbrinte,

som næsten i alle Egenskaber lignede Styrol. og som med Let-

hed omdannedes til en fast Masse med Metastyrolets Egenskaber

og Sammensætning. Ved denne Vædskes Overgang fra den

flydende til den faste Tilstand aftog dens lysbrydende og farve-

adspredende Kraft, medens dens Vægtfylde derimod tiltog.

Saavel Styrol, som den her omtalte Kulbrinte, optager Ilt af

Atmosphæren, men som det synes, i ulige Forhold. Fra den

28de Marts til den 20de Mai var Vægten af 0,5915 Gram Styrol

indesluttet i en med et tyndt aabent Glasrtir forsynet Flaske,

foroget 15°,o; medens 0,7135 Gram af ovennævnte Kulbrinte af

Peru Balsamens Harpix under lignende Forhold og i samme

Tid kun havde tiltaget 4°/o.

Grunden til at den flydende Storax indeholder saa ulige

Qvantiteter af Styrol er derfor efter Prof. S. Mening nærmest

den, at Styrolet efter sin Dannelse i vedkommende Træer ikke

altid faaer Leilighed til at omdannes lige meget ved at optage

Ilt af Luften.

Toluol optager ikke Ilt paa nogen kjendelig Maade ved

at udsættes for Atmosphærens Indvirkning, men fordamper

uden at efterlade nogen Rest.
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Selskabet modtog:

Fra det svenske Videnskabernes Academi i Stockholm:

Kongl. Vetenskaps -Akademiens Handlingar for Ar 1850.

1 & 2 Afdelningen. Stockholm 1851.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps- Akademiens Forhandlingar.

1851. Stockholm 1852.

Årsbereltelse om framstegen i Kemi under Ar 1849 af-

gifven till Kongl. Vetenskaps- Akademien af Svanberg. Stock-

holm 1851.

Berettelse om framstegen i Fysik under Ar 1850 afgifven

till Kongl. Vetenskaps-Akademien af Edlund. Stockholm 1852.

Årsberettelse om Technologiens framsteg till Kongl. Veten-

skaps-Akademien afgifven d. 31 Marts 1847. Stockholm 1851.

For Året 1848 & 48 af Pasch. Stockholm 1852.

Årsberettelse om Botaniska Arbeten och Uppta?cder for

Aar 1849 till Kongl. Vetenskaps - Akademien afgifven d. 31 Marts

1850 af Wikslrom. Stocholm 1852.

Berettelse om framstegen i Molluskernas, Crustaceernas och

de lægre skelettlosa Djurnas Naturhistoria under Året 1845—49

af Loven. Stockholm 1852.

Årsberettelse om framstegen i Insekternas , Myriapoder-

nas och Arachnidernas Naturalhistoria for 1848 och 1850 till

Kongl. Vetenskaps - Akademiens afgifven af Boheman. Stock-

holm 1852.

Fra the Geologicat Society i London.

The Quarterly Journal of the Geologicai Society edited by

the assistant - secretary of the Geological Society. London

1852. Vol. 8. Part. 4. No. 32.

Fra the Oeographical Society i London.

The Journal of the Royal Geographical Society of London.

Volume 22. 1852.

Fra die schlesischen Gesellschafj fur Vaterlåndische Kultur.

Neun und zwanzigster .labres- Bericht. 1851. Breslnu.

6*
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Fra Hr. Prof. Lewy.

Mémoire sur la composition de l'air confiné dans la terre

végétale par M. M. Boussingault et Lewy. Extrait des annales

de chimie et de physique 3 serie, tome XXXVII. Paris 1853.

Fra Hr. Dr. Hannover.

On the conslruction and use of the microscope by Dr.

Hannover. Edinburgh 1853.

Modet den 3 flie Juni.

Hr. Oberstlieulenant Andræ meddeelte folgende Bemærkninger

:

Om de projeetive Forvandlinger, ved hvilke Flade-

indholdene bevares uforandrede.

Af de projeetive Forvandlinger, som fremstaae, naar en

given Overflades Punkter overfores paa en anden given Over-

flade efter en vis bestemt Lov, have hidtil kun ganske enkelte

været Gjenstand for inathematisk Behandling. De herhen ho-

rende Undersogeiser ere næslen alle fremkaldte ved specielle

Problemer, der angaae den sphæriske og den sphæroidiske

Flades plane Afbildninger, eller de saakaldte Kaartprojectioner.

En fuldkommen Afbildning, det vil sige en saadan, hvor hvilke-

somhelst Dele af Billedet ere ligedannede med de tilsvarende

Dele af det Afbildede, er som bekjendt kun mulig paa Flader,

der enten selv ere ligedannede med den afbildede Overflade,

eller ved Boining kunne bringes til at blive det. Da nu Planen

ved Boining kun kan frembringe Flader, der ere udfoldelige,

og da hverken den sphæriske eller den sphæroidiske henhore

til denne Klasse, saa har man folgelig stedse ved plane Kaar-

ter, der skulle fremstille Billeder af Himmelkuglen eller af

Jordoverfladen, maattet gjore Brug af projeetive Forvandlinger,
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som medforte mere eller mindre væsentlige Forvanskninger.

Kaartprojectionernes Theorie bor vise, hvorledes de forskjellige

Projectionsmaader betinges af de Egenskaber, Fremstillingen

maa besidde for at fyldestgjore visse særlige Formaal, og den

bor tillige, hvor Opgaven er ubestemt, give alle de mulige

Losninger, mellem hvilke Valget maa bestemmes ved en yder-

ligere Tilfoielse af nye Betingelser.

Det er imidlertid langtfra, at en saadan Theorie kan siges

for Oieblikket at være tilvejebragt. Med Undtagelse af S6-

kaartene, eller Kaartene med de saakaldte voxende Breder, der

frembyde et smukt, men næsten enestaaende Excmpel paa en

fuldstændig Losning af et specielt Problem, skylde den langt

storre Deel af de ældre Constructioner som oftest ganske uvæ-

sentlige eller dog underordnede Hensyn deres Tilblivelse. Den

stereographiske Projection, der er den ældste af alle og endnu

i vore Dage en af de mest udbredte, har saaledes oprindeligt

kun tildraget sig Opmærksomheden, fordi den gjengav den

sphæriske Flades Meridianer og Paralleller ved de simpleste af

alle Curver, nemlig ved den rette Linie og Cirkelen. Det er

denne Egenskab, som allerede Ptolemæus fremhæver, og det

er ogsaa kun denne alene, der har givet de herhen horende

Constructioner en saa udbredt Anvendelse. Og dog er den

stereographiske Projection 1 Besiddelse af en anden, ganske

anderledes charakteristisk og for den billedlige Fremstilling

væsentlig Egenskab, den nemlig, at bevare i Billedets mindste

Dele en fuldstændig Ligedannethed med det Afbildede. Uagtet

man nu med storste Lethed kan eftervise denne mærkelige

Egenskab, saa er dog Opdagelsen heraf forst gjort i det for-

rige Aarhundrede, fra hvilket man vel overhovedet maa datere

den mere videnskabelige Behandling af Kaartprojectionerne.

Det forste Forsog paa at udkaste Grundtrækkene af en

omfattende og almindelig Theorie skyldes Lambert. I en meget

mærkelig Afhandling: „Anmcrkungen zur Entwerfung der Land-

und Himmelscharten", som lindes i det 1772 udkomne 3die Bind
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al: „Beytråge zuia Gebrauche der Mathenialik", fremstiller denne

beromte Mathematiker Opgaven i dens hele Almindelighed og

gjennemgaaer en stor Deel af de vigtigste Problemer, idet han

tillige ved en Række af Exempler viser, hvorledes de i enkelte

givne Tilfælde kunne loses. Det er imidlertid dog især eet

Problem, men rigtignok eet af de allervigtigste, ved hvilket

han dvæler med stor Forkjærlighed, det nemlig, at frembringe

Afbildninger, som i deres mindste Dele ere ligedannede med

del Afbildede. Af dette Problem gives en almindelig Losning

og det vises, at den stereographiske og den Mercatorske Pro-

jection ere indbefattede i denne. Ved Lambert's Arbeider

vaktes Mathematikernes Interesse for denne Art af Undersogel-

ser. Allerede i 1777 findes en Afhandling af Euler i Peters-

borger-Academiets Memoirer, som behandler det samme Pro-

blem og i det Væsentlige indskrænker sig til Udledelsen at de

samme Resultater. Derimod fortes Sagen et betydeligt Skridt

fremad ved to beromte Afhandlinger af Lagrange i Berliner

Academiets Memoirer for 1779. Uagtet disse Afhandlinger be-

nævnes: „Recherches sur la construction des cartes géogra-

phiqucs", er det dog kun igjen det tidligere af Lambert paa-

pegede Problem, som saa at sige udelukkende behandles. La-

grange giver Losningen i en anden og smukkere Form, og ud-

vikler tillige alle de Tilfælde- i hvilke Meridianerne og Paral-

lellerne kunne fremstilles ved Cirkler. Af andre og senere Ar-

beider skal jeg endnu kun fremhæve eet, som vel maa antages

at have fuldendt denne Deel af Projectionernes Theorie, hvilken

tillige derved har erholdt en Udvidelse, der forer den langt

ud over de tidligere afstukne Grændser. Jeg behover neppe

at tilfoie, at jeg herved sigter til den af Gauss givne Besva-

relse af Selskabets mathematiske Priisopgave for Aaret 1822,

sum senere, under Titelen: „Allgemeine Auflosung der Aufgabe,

die Theile einer gegebenen Flåche auf einer andern gegebenen

Flåche so abzubilden , dass die Abbildung dem Abgebildeten in
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den kleinstcn Theilen åhnlich wird" er bleven offentliggjort i

3die Hefte af Schumacher
1

s „Astronomische Abhandlungen".

Medens en enkelt Projectionsmaade saaledes gjentagne

Gange er bleven underkastet en omfattende mathematisk Under-

sogelse, maa det vistnok vække Forundring, at ingen af alle de

ovrige Projectioner er gjort til Gjenstand for en lignende Be-

handling. Og dog findes der blandt disse adskillige, som i flere

Henseender fortjene Opmærksomhed, og der gives i hvert Fald

een, som indtager en fuldkommen sideordnet Plads med den be-

handlede, den nemlig, hvor hvilkesomhelst Dele af Billedet gjen-

give de afbildede Fladeindhold med uforandret Storrelse. Prin-

cipet for denne Projeclion findes gjennemfort ved mangfoldige

Kaartconstructioner ligefra de bekjendte Flamsted'ske Himmel-

kaart til de nyeste og storste topographiske Værker. Det er

saaledes en Construction af den betegnede Art, der bruges ved

det beromteste af alle Kaartværker, det endnu ikke fuldendte

Frankrigs Kaart, som udgives af den franske Generalstab, og

det er ogsaa den samme Construction, der anvendes ved de

nye af den danske Generalstab bearbejdede Kaart over Dan-

mark. Uagtet ny disse specielle Constructioner ofte ere mathe-

matisk behandlede (af Puissant haves blandt andet en ret til-

fredsstillende Udvikling af deres Egenskaber), saa er det mig

dog ikke bekjendt, at der nogetsteds er fremkommet væsentlige

Bidrag til en almindelig Theorie af den tilsvarende Projections-

maade. Lambert berorer den temmeligt kort og indskrænker

sig forovrigt til Betragtningen af nogle særegne Tilfælde. I de

folgende Arbeider forbigaaes den næsten ganske, og det er

forst i den allersidste Tid, at Problemet paany er bragt paa

Bane. I Septemberheftet for 1852 af Liouville's Journal findes

nemlig en Afhandling af Ossian Bonnet, som vel atter, under

den almindelige Titel: „Sur la théorie mathematique des cartes

géographiques," kun giver Losningen af den sædvanlige og altsaa

ofte behandlede Opgave, men Forfatteren har dog her i en

Slutningsanmærkniug berort det anforte Problem og givet en
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partiel Differentialligning, hvoraf Losningen kan udledes, idet

han tillige har forbeholdt sig, ved en anden Leilighed at ville

forsoge paa en videre gaaende Udvikling. Da jeg for længere

Tid siden, ved at beskjæftige mig med et mere omfattende Ar-

beide over Kaartprojectionerne i Almindelighed, er bleven ledet

til noiere at undersoge den omhandlede Klasse af Afbildninger,

skal jeg tillade mig at meddele en Udsigt over Gangen i denne

Undersøgelse og de derved vundne Resultater. Det Folgende

er et Udtog af det herhen horende Afsnit i den nævnte, for

flere Aar siden nedskrevne Afhandling.

§ 1.

Et Punkts Sted paa en given Overflade kan paa utallige Maader

bestemmes ved Hjælp af 2 Variable. En hvilkensomhelst Over-

forelse af samtlige Punkter fra en given Overflade til en anden

ligeledes given Overflade vil derfor stedse kunne tænkes be-

stemt ved 2 Ligninger mellem 4 Variable, hvoraf de to tjene

til Fastlæggelsen af Punkterne paa den ene Overflade, medens

de to andre paa lignende Maade bestemme de tilsvarende

Punkter paa den anden Overflade. Naar disse to Ligninger

ere givne, vil Overforelsesmaaden eller Projectionen være fuld-

stændigt defineret. Skal omvendt Projectionen være i Besid-

delse af visse Egenskaber, maac Ligningerne underkastes visse

tilsvarende Be.ingelser, som det i hvert givet Tilfælde maa være

muligt nærmere at eftervise.

Naar den oprindelige Overflade er sphærisk eller sphæ-

roidisk, ville Punkterne være bestemte paa den simpleste Maade

ved Angivelsen af deres Længde, ti, og Brede, l, som her

stedse skulle forudsættes udtrykte i Buelængde paa Cirkelen,

hvis Radius er Eenheden. Er det endvidere en plan Flade paa

hvilken Projectionen skal foregaae, saa kan man fastlægge

Punkterne paa denne ved Abscisser, x, og Ordinater, y, hen-

forte til et vilkaarligt valgt retvinklet Coordinatsystem. En be-
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stemt Projection eller Afbildning af den sphæriske eller sphæ-

roidiske Flade paa en Plan vil altsaa stedse kunne defineres

ved Ligningerne:

x = (p (X, 0)

y = xp (2, 0)

hvor det nu vil være at vise, hvorledes Functionerne y og xp

inaae bestemmes, for at Billedet i alle dets Dele kan gjengive

det afbildede Fladeindhold med uforandret Storrelse.

§ 2.

Den foreliggende Opgave vil ved en meget simpel Be-

mærkning kunne fores tilbage paa en anden og forholdsviis

lettere. Det er nemlig indlysende, at naar man blot blandt de

utallige Afbildninger, der opfylde den stillede Betingelse, kjendte

een eneste, saa vilde alle de ovrige kunne betragtes som plane

Forvandlinger af denne. Men af saadanne Afbildninger haves

nu flere, hvoraf de bekjendteste ere den oprindelige flamstedske

og den saakaldte modificerede flamstedske. Imidlertid ville vi

dog ikke her anvende nogen af disse, men forelrække en

tredie, der dannes med stor Lethed og fremfor de nævnte be-

sidder den fordeelagtige Egenskab, at samtlige Meridianer og

Paralleller gjengives ved Systemer af rette Linier, der respec-

tive ere parallelle med Ordinataxen og Abscisseaxen.

Sættes nemlig: x = a6,

idet a betegner Æquatorradien , saa ville samtlige Meridianer

være atbildede ved Linier parallelle med Ordinataxen, og det

kommer nu kun an paa at bestemme y saaledes som Function

at Breden, at Arealerne bevares uforandrede. Men paa Af-

bildningen gjengiver aabenbart det uendeligt lille rectangulære

Areal dxdy det paa den krumme Overflade mellem 6 og -f- dti

og mellem X og X + dl liggende Fladeelement, hvilkel er

udtrykt ved rqdbd'A, naar r og g betegne Radius for Parallel-

kredsen og Krumningsradius for Meridianen, begge svarende til

Breden /..
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Man maa følgelig have Ligningen:

dxdy = rgdddX,

eller, naar dx = add elimineres:

dy — — dl.9 a

Ligningerne: ( x = ad

(1)

bestemme saaledes den sogte Projection, der ogsaa give Paral-

lelkredsene som rette Linier parallelle med Abscisseaxen.

For den sphæriske Flade haves: r = a cos X og g — a,

altsaa y = asinX, hvilket giver den bekjendte Forbindelse

mellem Overfladerne af Kuglen og dens omskrevne Cylinder.

For den sphæroidiske Flade med Excentriciteten e har man som

bekjendt: ro = -=
., ; >*

,

,

A . og det indsees let. at man for
(1 — r'sin-Å)3 °

enhver Omdreiningsflade, hvis Meridian er given, paa lignende

Maade kan udtrykke Produktet ro som Function af X. Den ved

Ligningerne (1) bestemte Projection kan derfor anvendes ved

hvilkesomhelst givne Omdreiningsflader, og man kan saaledes

ogsaa betragte Alt det Folgende som gjældende for disse Flader

i Almindelighed.

§ 3.

Alle de sogte Afbildninger ville nu kunne tænkes frem-

bragte ved paany at projicere det ved Ligningerne (1) bestemte

Billede paa en anden Plan, saaledes at Arealerne atter gjen-

gives uforandrede. Udtrykkes Punkterne paa denne sidste

Plan, som i det Folgende udelukkende gives Navn af Projec-

tionsplanen, ved Abscisser: X, og Ordinater: F, i et retvinklet

Coordinatsystem, saa kan enhver saadan Overforelse defineres

ved Ligningerne:

• -# « I*
(2,
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eller ved det dermed æquivalenle System

:

X «* f (x, ij)\

Y = F (x, y)

Det er indlysende, at det ene af disse Systemer stedse kan

tænkes udledet af det andet, og det er forsaavidt ligegyldigt om

man gjor Brug af (2) eller (3). Det sidste vil være det be-

qvemmeste, hvor der er Tale om at bestemme Projectionerne

af den oprindelige Plans enkelte Punkter, det forste derimod,

hvor man onsker directe at bestemme de Curver, der paa Pro-

jectionen afbilde vtsse givne Curver paa den oprindelige Plan.

Af denne Grund skal her Systemet (2) fortrinviis anvendes.

§ 4.

Betegnes de ved Differentiationen af (2) erholdte Ligninger

paa folgende Maade:

dx '= MdX 4- NdY)
4

dy = mdX + ndy
)

saa vil man let kunne finde det Fladeelernent paa den oprinde-

lige Plan, der afbildes ved Rectangelet dXdY, hvis fire Hjorner

ere bestemte ved Coordinaterne:

X, Y; X, Y + dY; X + dX, Y; X + dX, Y + dY.

Til disse Hjorner svare nemlig paa den oprindelige Plan

Punklerne:

x, y; x -\- NdY, y -\- ndY; x -f- MdX, y + mdX;

x 4- MdX + NdY, y + mdX + ndY.

Fladeelementet er saaledes paa denne Plan et Parallellogram

og dets Storrelse findes uden Vanskelighed at være:

± {Jtfn - Nm\ dXdY.

Skulle nu begge Elementers Arealer være numerisk ligestore

maa man fyldestgjore Betingelsen:

Mn — Nm = ± i,

hvor man dog uden Skade for Losningens Almindelighed kan
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indskrænke sig til eet af Tegnene, da Forvandlingen af Tegn

kan opfattes som svarende til en simpel Dreining af hele Pla-

nen om den i samme liggende Abscisseaxe. Valget af tf og xjj

er derfar kun knyttet til Opfyldelsen af Ligningen:

Mn — Nm = i, (5)

og det sees saaledes, at den ene af disse Functioner kan væl-

ges fuldkommen vilkaarligt, medens den anden da i hvert Til-

fælde bliver bestemt ved en partiel Differentialligning af en

yderst simpel Form.

§ 5.

Skulle samtlige Meridianer, som paa den oprindelige Plan

ere bestemte ved Ligningen: x — c, afbildes paa Projections-

planen ved Curver af en given Art, indeholdte i Ligningen:

u = f (Jf, F) = a, hvor a er den arbitrære Constante, saa

maa man aabenbart have

:

x = (p («). (6)

Functionsformen tp er fuldkommen vilkaarlig saalænge det ikke

er fastsat, hvorledes hver enkelt af de oprindelige Meridianer

svarer til hver enkelt af de givne Curver. Har man derimod

fastsat dette, eller, med andre Ord, har man givet c som en

bestemt Function af a. saa er derved ogsaa med det samme

du
Functionen q bestemt. Af (6) folger nu: M = y'(«i) og

clti

]V = </-'(«) -.-. Da disse Storrelser maae betragtes som be-
di

kjendle Udtryk i X og Y, bliver Integrationen af den partielle

Differentialtegning (5) fort tilbage paa Integralionen af hvilke-

somhelst to Differentialligninger i Systemet:

MdX + NdY = 0; Mdy -f- dX = 0: Mdy — dY = O;

hvoraf den forstes Integral er: tf (ti) = c. Man har altsaa

ganske almindeligt, idet F betegner en arbitrær Functionsform:
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1 pål
cp'WJ (fe

(S)

« *>

L)
i-'

hvor den ene af de to Variable X og Y, der sædvanligt begge

indtræde saavel i^som i —.,, for Integrationen elimineres ved

Hjælp af Ligningen <p (u) = c, eller u = a, idet den arbi-

bitrære Constante atter bortskaffes ved samme Ligning , naar

Integrationen er fuldbyrdet.

Vilde man have en lignende almindelig Losning af Pro-

blemet under den Forudsætning, at det var Parallelkredsene, der

skulde afbildes ved Curver af en bestemt Art, indeholdte i Lig-

ningen u — a, saa er denne Losning ligefrem givet ved det

Foregaaende og kan fremstilles ved en simpel Ombytning af

Bogstaverne i de udviklede Formler.

Man faaer i dette Tilfælde, isledetfor Formlerne (6) og

(7), de efterfolgende

:

y = ip (m)

(8)x= —
a>fe/f^^/S*'-

§ 6.

Rigligheden af de ved Formlerne (6), (7) og (8) givne

Losninger af Problemet hviler imidlertid paa en Slutning, som

fortjener en noget nærmere (Jndersogelse.

Da Ligningen (5) er fyldestgjort vil der vel i alle Tilfælde

finde en fuldkommen Ligestorhed Sted mellem de mindste Dele

af Hilledet og det Afbildede, men heraf folger dog ikke med

Nodvendighed, at Ligestorheden stedse bevares for hvilkesom-

helst endelige Fladeindhold. Ere de valgte Funclioner for alle

Værdier reelle og eenformede, det vil sige, er Projectionen
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saaledes bestemt, at der stedse til hvert distinct Punkt paa den

forste Plan svarer eet distinct Punct paa den anden og omvendt,

saa gjælder Slutningen uden nogensomhelst Indskrænkning, og

hvert endeligt paa en hvilkensomhelst Maade begrændset Areal

paa den ene Plan vil da gjengives paa den anden ved et noi-

agtigl ligestort Areal , hvis Begrændsning selv er dannet ved

Overforeisen af det forste Areals Begrændsning. Naar een

eller flere af de i (2) og (3) indtrædende Functioner y, \p, f og

F ere fleerformede, eller imaginære udenfor givne Grændser,

fremkomme derimod visse Undtagelser, hvoraf her kun de væ-

sentligste skulle berores:

1) Ere Functionerne saaledes bestemte, at der til hvert

givet Punkt paa den oprindelige Plan svarer flere distincte

Punkter paa Projectionsplanen, medens der omvendt til hvert

Punkt paa denne kun svarer eet Punkt paa den forste, saa vil

man have en fleerfoldig Afbildning, hvor hvert forelagt Areal

gjengives ved lo, eller flere forskjellige Billeder. Imidlertid vil

dog hvert af disse Billeder for sig betragtet fyldestgjore den

stillede Betingelse, saa at der egentlig ikke i dette Tilfælde

foreligger nogen Undtagelse.

2) Have derimod flere forskjellige Punkter een og samme

Projection og indeholder det projicerede Areal saadanne Punk-

ter, saa er det aabenbart, at Regelen maa lide en virkelig Und-

tagelse, idet man for at gjenfinde Ligestorheden maa regne

Arealet paa de tilsvarende Dele af Projectionsplanen dobbelt

eller fleerdobbelt.

3) Ved samme Projection kan en Combinalion af de under

i og 2 angivne Forhold finde Sted, og der vil altsaa ved en

speciel Discussion af hvert herhen horende Tilfælde være sam-

tidigt at tage Hensyn til de ovenanforle Undtagelser.

4) Endelig vil der i mangfoldige Tilfælde være visse Dele

af Planerne, der slet ikke kunne overfores, idet de tilsvarende

Projectioner blive imaginære. Hvor saadanne Forhold indtræde,

maa man drage Omsorg for, at hele det Areal, der skal af-

bildes, ligger paa den Deel af Planen- som projiceres reelt.
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§ 7.

Uagtet der ikke i nærværende Oversigt kan være Tale om

at gjennemgaae de forskjellige mærkelige Projectioner , som

fremslaae ved en speciel Anvendelse af de udviklede Formler,

saa turde det dog være passende ganske kort at berore et

Par enkelte Tilfælde, især for derved at erholde Leilighed til

at belyse de i foregaaende Paragraph fremsatte Bemærkninger.

Den simpleste af alle her behandlede Afbildninger vil frem-

komme, naar man tillægger Functionen u den simpleste af alle

mulige Former ved ligefrem at sætte u — X, eller x = </> (X).

Meridianerne vedblive da ogsaa i Billedet at være rette

Linier parallelle med Ordinataxen, og hele Omdannelsen be-

staaer egentligt kun deri, at de enkelte rectangulære Flade-

elementer: ydx gjenvinde ved en foroget Længdeudstrækning,

hvad de tabe ved at gjores smallere efter en vilkaarlig given

Lov. Projectionen har vel i og for sig ingen Interesse, men

den egner sig ikke deslomindre just til Anforelse paa dette

Sted, da alle Udryk reduceres saaledes, at deres Rigtighed med

storste Lethed directe kan eftervises og som oftest endogsaa af

sig selv falder i Oinene.

Antagelsen: u = X, giver ved Formlerne (6) og (7) fol-

gende Bestemmelser for x og y :

x = <p (X) \

9 q>\X) )

idet vi til end yderligere Simplification udelade den arbitrære

Function af X.

Satte man nu atter i (9): q (X) = X, saa vilde Billedet

blive identisk med det Afbildede. Antager man derimod <p (X)

X8

=^ Xn
, eller, for at bevare Homogeniteten, =

^9 , erholdes fol-

gende Udtryk:

==
bZ> y = ZXi >

samt X - (6
8
a;)

3
; F= 3i,(-|*
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Da alle Functioncr ere reelle og eenformede, har man her en

Afbildning af den almindelige Art, hvor ethvert Areal uden

nogensomhelst Undtagelse overfores med samme Storrelse, saa-

vel fra den forste Plan til den anden, som fra denne til hiin.

Cirkelfladen, begrændset af Cirkelen: «/- -\- x2 = r°, bliver

saaledes afbildet ved det æqvivalente Areal, som begrændses af

3X*.
Curven : F= + -r^- y>9 o 4 — X'\ der har Form af et liggende

Ottetal, dog med den Forandring, at Grenene i Begyndelses-

punktet ikke skjære, men berore Abscisseaxen. Omvendt svarer

igjcn til Cirkelen : Y- + X2 = r2, en Curve paa den forste Plan,

hvis Ligning er: 3t/l—V = ±V/r'— b{Jbx 1
)

1

', og denne Curve

omslutter paany det samme Areal, uagtet dens Form atter er

meget forskjellig, da den nu har fire Grene, der strække sig i

det Uendelige med Ordinataxen som fælleds Asymptote.

X"
Sættes ^(X) = j-, faaer man Udtrykkene:

x = f ; y=
b

å> X = ±yVx;Y = ± 2j,y|

Denne Projection afgiver Exempel paa de under 1 og 4 nævnte

Undtagelser. Man seer nemlig let, at hvert Punkt i den forste

Plan afbildes ved to Punkter, eet tilhoire og eet tilvenstre af

Y Axen, naar dets Abscisse er positiv, medens det kun har

imaginære Projectioner, naar Abscissen er negativ. De Arealer,

der skulle projiceres, maa altsaa ligge heelt paa hoire Side af

Ordinataxen og blive da gjengivne ved to æquivalente Billeder,

det ene liggende paa hoire, det andet paa venstre Side af Pro-

jeclionsplanens Ordinataxe. Specielt kan man dog bemærke, at

alle Curver, der paa den oprindelige Plan ere symmetriske med

Hensyn til j/Axen, projiceres uden Forandring af det omslut-

tede Areal; thi vel er det kun det Halve af Arealet, der har

reel Projection, men da denne til Gjengjæld er dobbelt, bliver

Ligestorheden herved frembragt paany. Tager man saaledes
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Cirkelen, hvis Ligning er: y
1 + x 1 = r°-, saa afbildes denne

ved Curven: 64 F3 + 4XG = 4r2 b°-X3
, der er dannet som et

liggende Ottetal. Denne Curves Fladeindhold er ligestort med

Cirkelens, af hvilken dog kun den hoire Halvpart er dobbelt

projiceret paa begge Sider af Axen. Tilbagefdrelsen af hvilke-

somhelst Arealer fra Projectionsplanen til den oprindelige Plan

giver et Erempel paa den under 2 berorte Undtagelse. To og

to Punkter, det ene tilhoire, det andet tilvenste af FAxen,

gjengives nemlig her ved eet og samme Punkt. Arealer, som

ligge paa begge Sider af Axen blive derfor overforte med

forringet Storrelse, og er det forelagte Areal netop symmetrisk

halveret af begge Axer, bliver det overforte noiagtigt Halv-

delen deraf. Til Cirkelen: F2
-f X9 = r"-, svarer saaledes

Curven: x (4y* -f- b3) = br* , der har to uendelige Grene, som

i Forbindelse med den fælleds Asymptote («/-Axen) omslutte

Arealet b" n. Derimod er det indlysende, at Arealet gjengives

uforandret, naar det ligger heelt paa den ene Side af F-Axen.

Cirkelen: F3 =•- 2rX — X3
, frembringer saaledes Curven:

x (4i/
3 + b3

)
3 = 4r3 b3

, som ganske ligner den foregaaende,

men nu omslutter Arealet r'
h
ix. Betragter man nærmere Overfo-

reisen af den tidligere anforle Curve : b4 Y- + 4XG = 4r*69 JP,

vil man iovrigt let see, hvorledes og hvorfor selv disse Be-

mærkninger undertiden kunne taale at modificeres.

Vil man danne Exempler, hvor ogsaa den under 3 nævnte

Undtagelse forekommer , saa maa Functionen </> selv antages

fleerformet. For ep (X) = + y&3 — X3 erholder man saaledes

en Projection bestemt ved:

x=± yW^~X*i y=f^yfc9 *- X*; X=± vW~-~x';

Y=$:tyb* — x^.
X

hvis Hovedegenskaber ere ioinefaldende. Kun de Punkter, som

ligge indenfor Parallellerne: x = + b, have reelle Projec-

tiouer, idet tillige to og to af disse Punkter, eet tilhoire og

7
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eet tilvenslre af y-Axen. gjengives ved de samme tvende

Punkter, hvoraf eet ligger tilhoire og eet tilvenstre af F-Axen.

Medens Arealer, der ligge udenfor de betegnede Grændser, slet

ikke projiceres, afbildes derimod alle Arealer, der ere heelt

beliggende mellem x = O og x = -{- 6, eller mellem x = O

og x = — 6, ved tvende æquivalente Billeder, og saadanne

Arealer, der ligge paa begge Sider af y-Axen, ved Billeder,

hvis totale Fladeindhold er mindre end del Dobbelte. Specielt

kan det endnu bemærkes, al Figurer, der ligge indenfor Gra^nd-

serne og ere symmetrisk deelte af begge Axer, atter her af en let

begribelig Grund gjengives med uforandret Fladeindhold. Cir-

kelen: y
2 = bx — x" , projiceres saaledes ved Curven : X,; =

(b- — X !
) (F4 + 2F- X9

), hvis Fladeindhold, indesluttet mellem de

fire hyperbolske Grene og de to fælles Asymptoter: x •--= +6,
er = \b-/r , medens Cirkelen: y'-

-f- x2 = b2
,
gjengives ved

X2

Curven: I =» zrr^._=^, hvis Areal, bestemt paa lignende

Maade, kun findes == 6- n.

§ 8.

Næst efter Meridianernes Afbildning ved et System af pa-

rallelle relte Linier, vilde det Tilfælde være at betragte som det

simpleste, hvor Meridianerne gjengaves ved et System af rette

Linier, gaaende gjennem et givet Punkt. Da dette Punkt stedse

kan tages til Begyndelsespunkt for Projectionsplanen , har

man her: u = ^., og allsaa, ifolge (6) og (7):

x - 9 (D

idet den arbitrære Function af « er udeladt.
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Med Forbigaaelse af alle de ovrige ved (10) bestemte mær-

kelige Afbildninger, skal her blot fremhæves een Anvendelse af

Formlerne. Sættes nemlig x ^ J-J — fe.arc. I tang = — 1,

Y2
-I- Ji~

altsaa y = —-T- --, og udtrykkes Punkterne i Projectionspla-

nen ved Polarcoordinaterne r og 0, idet man tillige sætter — y

for + 2/i filer, hvad der er det samme, tænker sig den fore-

lagte Plan dreiet om Abscisseaxen, saa erholdes! folgende For-

bindelse mellem æ, j, r og fl:

o

x = b6; y = ^; d = ^; r ± \/2p (il)

der viser, hvorledes man paa simpleste Maade forvandler et

sædvanligt Curveareal i del retvinklede Coordinatsystem til et

Curveareal i det polare System og omvendt. Ved denne For-

vandling reduceres hele æ-Axen til Polarsystemets Pol, «/-Axen

til dets faste Axe og samtlige Ordinater til radii vectores. Et-

hvert forelagt Areal, der paa sædvanlig Maade begrændses af

en given Curve: y = f(x), Abscisseaxen og to Ordinater, be-

stemte ved x = a
x
og x = a«, gjengives paa Projectionspla-

nen ved et æquivalent Areal, indesluttet mellem Curven:

r°- = 2bf(bd) , og de radii vectores, der svare til 6 = ^

og 6 = — . Udtrykkene for 6 og r give paa lignende Maade

den simpleste Forvandling af et forelagt polart Areal til et

aæd vanligt Curveareal. Den archimediske Spiral: r = — 0, for-
671

C?
vandles saalcdes til den almindelige Parabel: y —

ft
,., x 1

, og

da dennes Areal, regnet fra x = o, er udtrykt ved \yx, maa

ogsaa Spiralens Fladeindhold, regnet fra — o, være bestemt

ved \r't) = \ — . Iovrigl sees det let, at kun de Arealer, som

paa den forelagte Plan ligge over Abscisseaxen, afbildes reelt,

7*
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idet Billedet tillige er dobbelt, da man for hvert 6 har saavel

en negativ som en positiv Værdie af r. Arealer, der ere sym-

metrisk deeltc af Abscisseaxen, kunne af denne Grund betragtes

som projicerede med uforandret Storrelse, og Cirkelen: y -fa?
2

= R-, frembringer derfor en Curve: r4 = 46a (K3 — b°-6"-),

hvis totale Fladeindhold bliver = Rn
n. Uagtet Formlerne (H)

ere saa simple, at de synes umiddelbart at maatte paatrænge

sig Enhver ved den flygtigste Betragtning af Fladeindholds

Differentialerne: ydx og IrHB, saa mindes jeg dog ikke noget-

steds at have seet dem anforte. Man vilde naturligviis kunne

finde utallige andre og mere sammensalte Forvandlingsformlcr

ved at tillægge Functionen tp en mere forviklet Form end den

her benyttede.

Den sidst berorte specielle Projection giver Parallelkredsene

som concentriske Cirkler. Vilde man overhovedet bestemme alle

de Projeetioner, der besidde denne Egenskab, saa loses delte

Problem ved at benytte Formlerne (8), hvor u da kan sættes

_ x- + Y2
. Man faaer herved:

y ='tf, (X? + F2
)

i •» dX
x ~

tftX* + V*)J 2Y

eller med Udeladelse af den arbitrære Funclion og med Ind-

forelse af r og 0:

y = *Wj x=fWry
hvoraf (11) er et specielt Tilfælde.
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Hr. Inspecteur Worsaae meddeeltc

:

Beretning om Udgravningen af en Jættestue paa Hjelm

Mark ved Stege.

Af Professor Steensirups seneste Meddelelser til Selskabet

paa den geologisk -antiqvariske Comitces Vegne Cjfi*- ovenfor

Side 29—30) vil det være i Selskabets Erindring, at der paa

Hjelm Mark ved Stege ifjor blev opdaget et stort Steenkammer

eller en saakaldet Jættestue, i hvis ene Ende var fundet endeel

Menneskebeen og Dyreknokler samt Steenredskaber og Potte-

skaar, men at den videre Udgravning ved Hr. Consul. G. Hages

velvillige Understottelse blev standset indtil Comiteen selv kunde

finde Leilighed til at anstille en noiagtig Eftergravning.

En saadan Leilighed frembod sig midt i sidstafvigte Mai

Maaned (12te— 14de), da Comiteen begav sig til Moen og ved

Consul Hages Hjelp foretog den nævnte Undersogelse, hvis Re-

sultater jeg herved paa Comiteens Vegne har den Ære at

fremlægge.

Det er bekjendt, at af alle vore Mindesmærker fra Heden-

old gives der ingen mere imponerende og i deres ydre og

indre Bygning mere interessante, end de saakaldte Steendysser

og Jættestuer. De uhyre Steenblokke, som ikke alene omgive

Hoiene, men som ogsaa i Hoienes Midte danne store velbygte

Sleenkamre, satte af svære flade Stene og dækkede af endnu

sværere Overliggere, der alle vende deres fladeste Side nedad,

kunne ikke Andet end vække vor Forundring over den Byg-

ningskraft, som her er anvendt. Det var derfor heller intet

Under, at man i Begyndelsen, inden disse Mindesmærker nær-

mere vare undersogte , ansaa dem for at hidrore fra den se-

neste og meest civiliserede hedenske Tid
;

ja man antog dem

endog, ifolge deres Storrelse, for at have havt en religios Be-

tydning som Altere, hvorved der baade skulde være bleven

holdt Offringer og Ting.
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Men snart kom man paa det Rene med den hoist mærk-

værdige Kjendsgjerning , at disse Mindesmærker holde sig

inden for visse bestemte Grændser, ikke alene i vort skandi-

naviske Norden, men ogsaa i det ovrige Europa.

De ere saaledes aldrig fundne i nogen Deel af Norge og

heller ikke i Sverige nordenfor de store Soer. De ere heller

aldrig fundne i det Indre af Tydskland, i Østerrige og Polen,

hvorimod de udelukkende holde sig til Ostersoens, Nordsoens,

Atlanterhavets, Middelhavets og det sorte Havs Kyster og Flod-

gebeter; ogsaa i Asien vides de hidtil kun at være opdagede

nær Havet , nemlig paa Kysten af Syrien , ved Belgaum ikke

langt fra Bombay, og paa Malabarkysten*). Ja endog i de

Lande ved Europas Kyster, hvor Sleendysserne og Jættestuerne

ere hyppigst, som f. Ex. i Danmark, har man lagt Mærke til,

at de forekomme i langt storre Antal paa Oerne og i de til

Havkysterne stodende Egne, end i de mere indre Dele af Lan-

det, f. Ex. af Jylland, hvis hele midterste Ryg dog forresten

er besaaet med en tallos Mængde andre Gravhoie fra Hedenold.

Dernæst fremgik det mere og mere ved noiagtige Under-

søgelser af Steenkamrene, saavel de temmelig fritliggende (eller

Dysserne) som de jorddækkede (eller Jættestuerne), at de baade

i den sydlige Deel af Norden, og i Europas ovrige Kystlande,

med faa og tilfældige Undtagelser, allevegne ikkun indeholdt de

raaeste Redskaber af Steen , Been og brændt Leer , samt raae

Prydelser af Been og Rav. Man bemærkede ligeledes , at de

egentlige Slecnkamre altid gjemte Skeletter eller ubrændte Liig**) }

*) See Beskrivelser og Afbildninger i „Proceedings ot' the Koyal Irish Aca-

demy. Vol. 1. Dublin 1841 p. 151—154". Sir Ricbard Colt Hoare: „Hi-

story of ancient Wiltsbire", Maundrel's Travels &c. Fra den nordafrikan-

ske Kyst mindes jeg ligeledes temmelig sikkert at have seet i et fransk

Værk Afbildninger af en Steendysse. Da slige Mindesmærker ere trufne

paa Middelhavets Ost- og Nordkyst, f. Ex. ved Marseille, og paa Corsika

(ifolge Mérimcés Voyage en Corse), er det i og for sig meget rimeligt, at

de ogsaa vilde kunne forefindes paa den ligeover liggende Sydkyst.

**) jfr. Oversigten over Vid. Sclsk. Forh. 1852. S. 218-230.
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medens man ikke sjelden i den omgivende Jordhoi enlen oven-

over Kamret eller ved Siden deraf kunde træffe paa Leerurner

med brændte Been og Aske og forskjellige derved nedlagte

Sager af Bronce — aabenbart Begravelser fra en sildigere Tid,

da Gravskikkene vare blevne heelt forandrede og Kjendskab

til Metal indfort i Landet.

I det Hele viste Steendysserne og Jættestuerne sig ved nær-

mere Betragtning som absolut forskjellige fra alle andre Old-

tidsminder baade i Beliggenhed, Bygning og Indhold. Det blev

saaledes lidt efter lidt klart, at disse Gravminder ingenlunde

skrive sig fra den historiske Tid og neppe engang fra de i

Norden og det ovrige Europa for Oieblikket herskende Folke-

færd, men snarere fra en halvvild , forgaaet Urbefolkning,

der engang bredte sig over Europas Kysler og dens store

Floddale, hvor den med sine simple Redskaber af Steen og

Been ernærede sig ved Jagt og Fiskeri. Det er et Resultat,

som vel i Fbrstningen bekæmpedes ivrigt , især af Historiefor-

skerne, men som bestandig vinder storre Fasthed ved de tal-

rige og overeensstemmende Iagttagelser fra Europas forskjel-

lige Lande. Navnlig her i Danmark er der hvert Aar indkom-

met til Museet for Oldsager en overordentlig Mængde Fund af

Sleen-, Been- og Ravsager samt Leerkar baade fra Steen-

dysser og Jættestuer , saa man nu allerede med fuldkommen

Sikkerhed veed, hvad disse Graves almindelige Indhold er.

Men om nu endog dette forholder sig saaledes, er det alli-

gevel af stor Vigtighed at undersoge noiagtigen baade Steen-

dysserne og Jættestuerne. Jeg vil ikke tale videre om, at der

endnu i fremmede Lande, især i England og Frankrige, findes

mange Oldforskere, som nodig ville opgive de ældre Anskuel-

ser om disse Mindesmærker, og som af den Grund stadig be-

raabe sig paa, at man forholdsviis har undersogt alt for faa af

dem med tilborlig videnskabelig Omhyggelighed. Men selv i

vort Norden, hvor Oldforskerne dog i Hovedsagen ere enige

om, at der paa Sydkysterne engang i den fjerneste Fortid har
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boet en halvvild Urstamme, som har efterladt idetmindste storste

Delen af disse Mindesmærker, er der en heel Mængde Sporgs-

maale, som forst tilstrækkeligen kunne loses ved Undersogelser

af de paagjeldende Fortidsminder. Medens man f. Ex. her i

Landet er og maa være fuldkommen overbeviist om, at Steen-

dysserne, hvoraf man stundom kun seer et fritstaaende Steen-

kammer levnet, have i det Mindre selvsamme Bestemmelse og

hidrore fra selvsamme Tid, som de storre Jættestuer, have dog

svenske Oldforskere endog i den allerseneste Tid paastaaet., at

de fritstaaende Steenkamre, de i Bahuslehn saakaldte „Dyrhus",

som netop ere aldeles overeensstemmende med vore Dysser,

skulde være Levninger fra en sildigere Periode, den saakaldte

„Broncealder" og fra en her i Norden efter Urindvaanerne ind-

vandret keltisk Befolkning. Men nylig har en ung svensk Old-

forsker, Mag. N. G. Bruzelius i Lund, anstillet Undersogelser af

slige „Dyrhus" eller Dysser i forskjellige Egne af Skaane, og

disse Undersogelser have paa det Fuldstændigste bekræftet de

hos os gjorte Iagttagelser*), at Steendysserne have samme Ind-

hold og ere fra samme Tid, som Steenalderens velhekjendte

Jættestuer, hvorved den i og tor sig svage Theori om en gam-

mel keltisk Befolkning i det sydlige Norden vil faae et nyt og

stærkt Stod.

Hvad Jættestuerne selv angaaer, da har bl. A. den An-

skuelse været fremsat, at de, idetmindste for en Deel, have

været Boliger, ja nogle af dem endog Boliger, som i Hast skulle

være forladte af Urindvaanerne , da nyere Folkefærd indkom i

Landet. Denne Anskuelse er endnu langtfra ikke opgiven, saa

ogsaa den kan trænge til nærmere Betragtning. Tiltrods for de

mange anstillede Udgravninger af Jættestuer og Steendysser har

man, som bekjendt. heller ikke endnu et eneste fuldstændigt

Skelet fra Urbefolkningens Tid. end sige tiere, hvoraf man vilde

*) Annaler lor Nordisk Oldk>ndi<jhcd 1838-1839 S. 175-176., 1840-1841

S. 138-142 o« 1844-1845 S. 193-214.
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kunne danne sig en bestemt Forestilling om denne Folkestam-

mes ydre Særkjender; thi Cranierne, hvoraf vi allerede have en

ikke ubetydelig Samling, ere i denne Henseende ingenlunde til-

strækkelige. Fremdeles mangle vi tilfredsstillende Oplysninger

om de Dyrebeen, som ofte findes i Steenalderens Grave, saa-

velsom om Forbindelsen mellem Skeletterne og de i Gravene

nedlagte Steensager, og endelig om disse Steensagers nærmere

Beskaffenhed i Forhold til andre , udenfor Gravene forefundne

Redskaber af Steen og Been m. m. *).

I disse forskjellige Retninger havde vi Grund til at vente

os Udbytte fra Jættestuen paa Hjelm Mark ved Stege, især da

Begyndelsen var saa lovende, og Jættestuen ovenikjobet var

beliggende paa Moen , der ikke alene udmærker sig ved en

paafaldende Mængde Mindesmærker fra Steenalderen , men

ogsaa navnlig ved en overraskende Mængde Jættestuer, hvoraf

flere ved tidligere. Udgravninger have givet rigt Udbytte, og

hvoraf adskillige henhore til de storste og mærkeligste Minder

af den Art her i Landet. Jeg kan saaledes her nævne: den

bekjendte dobbelte Jættestue ved Roddinge , den smukke og

sjeldent vel bevarede Jættestue paa Sprove Mark, Jættestuerne

ved Sparresminde, paa Nebelle Mark, ved Store Klint &c. &c.

En stor Deel endnu ikke udgravede Hoie paa Oen indeholde

ganske sikkert lignende Jættestuer, hvortil kommer, at mangfol-

dige i Tidernes Lob ere udgravede, Stenene borttagne og saa-

ledes efterhaanden jævnede med Jorden. Det er virkelig for-

bausende at iagttage, hvor talrige de med saa stor Kraftan-

strengelse opbyggede Jættestuer i sin Tid maae have været

alene paa Oerne Moen, Falster og det nordlige Laaland, ikke

at tale om alle de ovrige, der have ligget og endnu tildeels fin-

des paa Landets ovrige Kyster. J\aar man nu hertil regner de

tallose mindre Steendysser, som ikke alene sees paa de nævnte

Oer, men overalt paa Danmarks Kyster, skjont endnu flere af

»') jfr. ovenfor S. 27-30.
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dem, end af Jættestuerne, i senere Tider ere odelagte, troer jeg

nok at turde sige, at faa Lande i Europa ville i Forhold være

istand til at opvise en saadan Masse af Levninger fra Urbefolk-

ningens Tid, som netop de gammeldanske Lande, hvilket igjen

rimeligviis er ligefrem begrundet deri, at Danmarks adsplittede

Beliggenhed, dets mange smaa Ocr og lange skovomgivne

Fjorde maatte gjore Landet fortrinlig yndet af en halvvild

Folkestamme, der væsentlig levede af Jagt og Fiskeri.

Vore Forventninger om Udbytte fra Jættestuen ved Hjelm

bleve heller ikke ganske skuffede.

Den Hoi, hvori Jættestuen fandtes , er opfort paa et hoit

og frit Sted, hvorfra der er en viid Udsigt, paa en Mark, der

ligger under en Halvgaard (gammel Matrikuls Nummer 2), op-

rindelig udflyttet fra Hjelm By, Damsholte Sogn, og nu tilho-

rende Selveier Morten Rasmussen. Eieren havde begyndt at

opgrave Jorden saavel fra Indgangen til Kamret, som fra Kam-

rets nordlige Ende , ved hvilken Leilighed han var stodt paa

Skeletter, Steensager, Potteskaar, Ravperler og Dyrebeen. Men

endnu henstod den allerstorste Deel af Kamret, opfyldt med

Jord næsten lige til Dækstenene (i al Fald var der hoist

H— 2 Qvarteers Mellemrum), hvilken Jord vi altsaa maatte lade

udrense. Desværre var der gjennem to Aabninger, een i hver

Ende af Kamret, eflerhaanden indkommet en betydelig Deel

Fugtighed i Kamret deels ved Sneefald og deels ved Regn, saa

Jorden i Kamret var bleven meget fugtig, hvilket havde virket

fordærveligt ind paa forskjellige af de i Graven nedlagte Gjen-

stande, og meest paa Leerkarrene, Ravperlerne og Skeletterne.

Dertil kom , at denne Jættestue uheldigviis ikke , som andre

Jættestuer , navnlig paa Moen , var bleven opfyldt med lost

Sand, hvori man da gjcrne træffer Oldsagerne ypperligt conser-

verede, men derimod fornemmelig, især i Runden med Leer og

Smaastene, som gjorde Udrensningen af Fylden saa vanskelig,

at Arbeideme i Heglen maatte ophugge den steenblandede

Jordmasse med Hakker. Under saadanne Omstændigheder var
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det ikke muligt at samle de tilmed af Fugtighed aldeles oploste

Skeletdele til noget Heelt. Vi maatte indskrænke os til at op-

tage enkelte, stærkt fortærede Stykker af Cranier, Ryghvirvler,

Laarbeen &c.
,

ja vi kunde end ikke med Sikkerhed erkjende,

hvilke bestemte Gjenstande , der havde været nedlagte med

hvert Skelet. Forst efter tre Dages Arbeide med fire Mand

daglig fik vi hele Kamret med tilhorende Indgang ryddeliggjort.

Indgangen, hvoraf forhen Noget var forstyrret , havde

nu kun c. 2£ Alens Længde, og var sat paa Kamrets ostlige

Side af tre Stene paa hver Side med Overliggere. Det egent-

lige Kammer , som var anlagt i Retningen Nord til Syd,

havde derimod en Længde af omtrent fjorten Alen , en Brede

af c. tre og en halv Alen og en Hoide af henimod 2} Alen.

Paa enkelte Steder mellem Dækslenene kunde en fuldvoxen

Mand staae opreist, men under Dækstenene var han nodt til at

boie sig. Delte anseelige Kammer er sat af ialt 19 Bæreslene

eller Sidestene (7 paa den ene Side, 9 paa den anden, 2 for

den nordre Ende og 1 for den sondre), som alle vende den

fladeste Side indad og som staae tæt op til hverandre i en af-

lang Runding; alle de smaae Mellemrum ere udfyldte med net

sammenlagte, flade Steenfliser. Disse nitten Stene bære sex

uhyre, ligeledes paa den indadvendte Side flade, Steenblokke,

som danne Loftet til Jættestuen, og som ere saa noiagtig an-

bragte ovenpaa Sidestenene, al man virkelig ved Betragtningen

deraf maa finde det ganske naturligt, at Almuen i gamle Dage

har tillagt de kæmpestærke Jætter, og ikke Mennesker, Opfo-

reisen af disse Gravstuer.

Ved fortsat Opmærksomhed paa Beskaffenheden af den i

Kamret værende Jordfyld saavelsom paa Fordelingen af de i

Fylden opdagede Skeletdele, Steensager, Polteskaar, Dyrebeen

&c. , blev det os snart afgjort klart , at man meget noie

maatte skjelue mellem de forskjellige Lag i Fylden og de for-

skjellige i disse, forefundne Gjenstande.

De overste Jordlag vare nemlig meget losere, og det var
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fuldkommen oiensynligt, at de for storste Delen vare skredne ned

i Kamrel fra forskjellige Aabninger deels mellem Dækstenene og

deels for Enden af Kamret. I Skorpen af disse ovre Lag fandtes

et itubrukket Redskab af Steen , maaskee snarest en saakaldet

„Tilhuggersteen", hvormed Steenredskaber i sin Tid tildan-

nedes, omtrent i Form af en Hammer, men istedetfor Skafthul

med en indgneden Fordybning paa hver Side , og en lignende

ovenfor, som dog er afbrudt paa Midten. Dette Stykke er

aabenbart nedskredet i Kamret i en senere Tid; i den ploiede

Jord udcnpaa Hciien fandt vi ogsaa flere itubrudte Slumper af

Steenoxer, samt Flintknuder m. m. Fremdeles fandtes i de

ovre Lag inde i Jættestuen et forrustet Stykke af en Jernslang

eller et Brækjern, som upaatvivlelig i langt sildigere Tid er

nedkommet i Kamret, sandsynligviis derved at man har forsogt

at jage en Brækstang ned mellem Dækstenene. Endelig traf vi

ogsaa, vel at mærke, de allerfleste Dyrebeen i disse Lag, hvil-

ket gjorde det lioist rimeligt, at disse ligeledes hidrore fra en

senere Tid, end den egentlige Begravelse i Jættestuen — en Slut-

ning , som vandt foroget Bestyrkelse derved , at der ikke blot

opgravedes Cranier og tilsainmenhorende Skeletdele af ældre

og yngre Ræve, men ogsaa fandtes en tydelig Rævebo mellem

tvende af Bærestenene, hvoraf man allsaa seer, at der i Jættestuen

har været Tilhold for Ræve, som naturligviis maae have slæbt

en heel Deel Dyrebeen ned i Graven. Denne Iagttagelse viser,

hvor saare forsigtig man maa være med at henfore de i Jætte-

stuerne uden noiere Angivelse af Findesled optagne Dyrebeen

til Urbeboernes Tid. For Fremtiden tor man kun bestemt til

Urbeboernes Tid henfore de Dyrebeen, som i Steendysserne og

Jætlesluerne ligge paa Bunden ved Siden af Menneskebenene

og de med dem begravede Redskaber Æc. , eller som ifolge

deres BeskafFenhe 1 og Art (t. Ex. Been af Rensdyr, Uroxer og

lignende uddode Dyr) tydeligt nok vise hen til hiin fjerne Pe-

riode, eller som endelig ere tildannede til Redskaber af den

Art, som Urbeboerne forhen anvendte.
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I de ovre Lag opdagedes her ved Dyrebenene ikke Men-

neskebeen, og heller ikke Ravsmykker, Potteskaar , Steensager,

ja end ikke en eneste af de saakaldte Flintflækker eller Flinl-

spaan, hvoraf der ellers dybere nede optoges en stor Mængde.

Alle disse Gjenstande fandtes forst naar man kom til det

nederste, omtrent et Qvarteer tykke Lag paa Gravstuens Buml,

ligesom ogsaa Tilfældet var paa Bunden af Indgangen. Efterat være

brudt igjennem den faste, med Smaasteen blandede Jordmasse,

kom man nemlig her til et fedtet med Kul stærkt blandet Jord-

lag, hvori der laae Levninger af Skeletler og ved dem en

Mængde Potteskaar, Ravperler, Flintflækker og andre Redska-

ber af Steen. Mærkeligt nok fandtes ved denne Udgravning al-

deles ingen Redskaber af Dyrebeen, hvilke ellers oftere erc op-

dagede i Jættestuerne, ogsaa paa Moen.

Paa Grund af de ovenfor udviklede Omstændigheder vil

det være saare vanskeligt at angive, endog kun omtrentlig,

hvor mange Skeletter, Jættestuen kan have indeholdt. Det er

dog vist ikke overdrevet i nogen Retning, naar man paastaaer,

at Graven, baade den egentlige Jættestue og Indgangen, maa

have gjemt omtrent femten Liig. Rimeligviis har man heller

ikke begravel Liig i Indgangen, for al Plads i det storre Steen-

kammer var optaget.

Adspredte ved Skeletterne over hele Steenkamret og i Ind-

gangen fandtes ialt 22 storre og mindre saakaldte Knive eller

vel rettere Landsespidser (og Harpuner) af Flint fra li til

5| Tommes Længde; fremdeles en stor Mængde (over 40)

Flintflækker eller Flintspaan (formodentlig en Art Knive) gjerne

fra 5 til 2 T. Længde, hvoraf nogle ere kjendelig tilhuggede

paa Siderne, ja enkelte ere endog tilhuggede paa en saadan

Maade med hoi Ryg og afrundede Ender, at man næsten maa

antage dem for særegne Redskaber, især da lignende oftere ere

opgravede i Jættestuerne*). Endvidere et Par af de saakaldte

„Flintknuder", som saa ofte forefindes i Ostersdyngerne, men

*) jfr. Afbildningen S. 174 i „Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1838— 1839".
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hvis Bestemmelse iovrigt er ubekjendt; fire, paadebrede Sider

slebne Flintkiler eller Flintoxer, hvoraf tre af de saakaldte

„flade Kiler", (fra 6£ til 3| T.); . tre Smalmeisler af Flint

(73—51 T.) , af hvilke den storste er smukt sleben paa alle

fire Sider, medens de to mindre kun ere slebne ved Eggen

;

en net Steenhammer (c. 5 T.) indkneben ved Skafthullet, men

med bred Bane og Eg; adskillige Ravperler, meget fortærede

af Ælde, tildeels i Form af denne og andre Steenhamre, og

deels i de runde, fra andre Dysser og Jættestuer velbekjendte

Former; samt endelig en overordentlig stor Mængde Skaar af

Leerkar. Man tor nok sige, at maaskee 30 til 40 Leerkar have

været nedsatte i Graven.

Alle disse Leerkar henhore forresten til de fra Steenalde-

rens Grave tidligere kjendte særegne Arter. Nogle ere meget

tykke og plumpe, andre ere finere og prydede med indtryk-

kede eller indridsede Zirater , inden i hvilke man gjerne seer

en hvid ubekjendt Masse, der aabenbart har tjent til at forhoie

Virkningen af Ornamenterne; atter andre have været af de saa-

kaldte Hængekar med rund Bund og runde Laag; af disse Laag

lykkedes det os at faae fire hele op , men forresten vare Kar-

rene selv deels trykkede itu af den ovenpaa liggende faste

Leermasse og deels oploste af den i Graven indtrængte Fugtig-

hed. Intet af disse Leerkar bar nogetsomhelst Spor af at have

indeholdt brændte Menneskebeen. Sandsynligviis have de i sin

Tid indeholdt Fodcmidler, der, paa flere vilde Folks Viis, da

ere blevne nedsatte med de Dode.

1 det Hele havde dette Fund saaledes den storste Over-

eensstemmelse med tidligere Fund fra andre Jættestuer*), ikke

*) Ikke langt fra Hjelm paa Frenderup Mark besaae vi netop Levningerne

aT en Jættestue, som en Bonde var ifærd med lieelt at forstyrre. Ad-

spredte mellem Stenene laae her Stumper af en Deel Hovedskaller og andre

Menneskebeen, som vare fundne inden i Steenkamret tilligemed de sæd-

vanlige Leerkar og Steenredskaber, af hvilke adskillige nu ere indsendte

til det Kgl. Museum for Nordiske Oldsager.
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alene i de danske Lande, men ogsaa i andre Lande af Europa.

Som sædvanligt hos os, var der her en Mængde Steenredska-

ber, men kun en enkelt Hammer, hvoraf man næsten kunde

slutte til, at Hamrene dengang have været mindre almindelige,

end andre Steenredkaber, især da man tilmed bestemt veed, at

ikke faa af de i vore Museer opbevarede Steenhamre hidrore

fra en Tid, da man vel havde Metal, men da dette endnu var

for kostbart til at anvendes til Hamre.

Ligeledes fandt man her den tidligere Iagttagelse bestyr-

ket, at der sædvanlig paa Bunden af Jættestuerne og af Steen-

kamrene i Dysserne har været nedlagt nye eller i al Fald ikke

brugte Steenredskaber. Naar disse nemlig ikke ere beskadigede

ved Opgravningen, finder man saagodtsom altid Eggen fuldkom-

men heel uden Spor til Beskadigelse.

Ligesom det ikke kan være nogen Tvivl underkastet, a,

denne Jættestue, paa andre lignende Jættestuers Viis, har været

en Familiebegravelse i Steenalderen, saaledes forekommer det

mig ikke mindre utvivlsomt, at den fra forst af er bestemt til

Gravslue og ikke til Bolig. Et Folk, der har opfort saa an-

seelige Sleenkamre, og som ufejlbarlig maa have havt faste

Bopæle, vilde sikkert ikke fole sig tilfreds med Boliger, der

vare i en saa mærkværdig Grad indskrænkede og tilmed bero-

vede Dagens Lys og Solens Varme. Man kunde i det Hoieste

kun tænke sig det i overordentlig kolde og for Skov blottede

Lande, som f. Ex. Gronland, men hvad skulde have bevæget

Urbeboerne her til ligesom at grave sig ned i Huler i Jorden,

hvor de savnede alle mulige Beqvemmeligheder, medens der i

Skovene allevegne var fuldt op af Træstammer, hvormed de

ved at tage Stene, Græstorv og Leer til Hjelp, saare let kunde

danne sig varme, hyggelige Huse. Af de i Jættestuerne fore-

fundne Kulstykker og Lecrkar har man vel villet slutte, at delle

maatte være Levninger af Urfolkets Ildsteder, hvor de havde

kogt deres Fode. Men baade Kul og Leerkar findes saa at

sige i alle Jættestuer og Steendysser, og selv i dem, der ere
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saa smaae, at neppe Nogen skulde kunne falde paa at udgive

dem for gamle Roliger*).

Den udgravede Jættestue paa Hjelm Mark vil, ifolge en af

Eieren udstedt lovformelig Declaration, for Fremtiden blive

fredet, og de sammesteds fundne Oldsager ere indlemmede i

det Kgl. Museum for Nordiske Oldsager (Nr. 13154-13174).

Selskabet bevilgede 400 Rbdlr. til Fortsættelsen af de

geologisk-antiqvariske Undersogelser.

Den til Bedommelsen af Hr. Reservechirurg Bergh's Af-

handling om Marseniaderne udnævnte Comitte afgav sin Re-

tænkning:

Undertegnede have af det Kongelige Videnskabernes Sel-

skab modtaget det Hverv, at bedomme den hermed tilbagefol-

gende Afhandling: „Ridrag til en Monograptiie af Marseniaderne,

en Familie af de gasteropode Mollusker. En kritisk zootomisk

og zoologisk Undersogelse af Rudolph Bergh" "hvilket Arbeide

Forfatteren, nu Reservechirurg ved Almindeligt Hospital, har

indsendt til Selskabet med Begjering om, at det maatte optages

i Selskabets Skrifter. Afhandlingen , som bestaaer af over 200

Quartsider Texl og er ledsaget af 5 Tavler i Quart, deler sig

i trende Afsnit, efter de trende Retninger, hvori, som allerede

Titlen viser, Forfatterrns Undersogelser ere gaaede. I det forste

Afsnit behandler Forfatteren Marseniernes Historie og drofter

Sporgsmaalet om de for disse Former efter Videnskabens Reg-

ler berettigede Slægts-Renævnelser, og kommer til det vistnok

meget bestridelige Resullat, at Marsenia Leach bor bibeholdes

fremfor den ældre Benævnelse Lamellaria Mig. I det andet

Afsnit fremstiller han disse Dyrs anatomiske Rygning, idet han

ved nye og selvstændige Undersogelser af flere Arter — hvilke

*) jlr. Annaler lor Nordisk Ol.lUj ndifjhcd 1814-1845 S. 207-209.
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han hovedsagelig skylder Universitetets zootomiske Museum -
bekræftiger, eller berigtiger og i flere Retninger udvider den
ringe Kundskab, ,nan af foregaaende, mindre fuldstændige
Anatomier havde om disse Dyr. De Forhold, Forfatteren især
har kunnet oplyse, ere Huden. Aandedrætsredskaberne, Mund-
hulen og dens Raspe (Tænderne). Det tredie Afsnit beskjæf-
t'ger sig med den systematisk-zoologiske Beskrivelse af alle

hidtil ved Text eller Figurer bekjendtgorle eller i vore Museer
opbevarede Arter, henforer dem til Slægter og Underslægter,
samt soger at udrede deres meget indviklede Synonymie. For-
fatteren opforer her ialt 26 Arier, nemlig 22 under Slægten
Marsenia Leach (hvoraf 18 og deriblandt 1 fossil, i Under-
slægten Marsenia p. s. d. og 4 i Underslægten Chelyonotus SwsO,
2 Arter under Slægten Onchidiopsis Beck og 2 under Slægten
Marsenina Groy; alle tre Slægter har Forfatteren kunnet foroge
med Arter, der vare nye eller tildels nye for Videnskaben.
Begge de sidstnævnte Afsnit ere oplyste med Tegninger, der
dels fremstille Skallerne, dels hele Dyret (efter Spirituse'xem-
plarer) deels indre Dele i naturlig Storrelse eller forstorrede,

og de ere i det Hele ret smukt udforte.

Da de Dyrformer, der udgjore Gjenstanden for dette For-
fatterens forste videnskabelige Arbeide, have i flere Henseender
Betydning for en naturlig systematisk Sammenstilling af Sneg-
lenes Klasse, og da der hidtil mangler en sammenhængende
Fremstilling af hvad der var os bekjendt om dem, og de der-
hos, forsaavidt de have været optagne, spredte hist og her, i

faunisliske Arbeider, oftest have været behandlede paa en
mindre tilfredsstillende Maade, maa det foreliggende Arbeide
vistnok ansees for et tidssvarende. Dets Udforclse viser, at

Forfatteren har anvendt megen Flid paa at naae Fuldstændig-
hed, og megen Omhu for at naae saavidt som muligt med de
desværre kun faa Exemplarer. der paa Grund af disse Formers
sjeldne Forekomst i Museerne have staaet til hans Raadiglied.

Om vi nu end ikke have kunnet giwøs »f med al bedomme

8
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Rigligheden af Afhandlingens enkclle Angivelser, og om vi

endog antage, at Synonomiens Udredelse og Tvivlen om Slægts-

og Artsbenævnelsen paa flere Steder ikke er bragt til den Hvile,

Forfatteren antager, maa Afhandlingen dog under alle Omstæn-

digheder ansees som et Arbeide, ved hvilket vore Kundskaber

om Familien ere rykkede et Skridt fremad, hvorfor vi ikke

kunne undlade at anbefale og indstille den. overensstemmende

med Forfatterens Onske, til Optagelse i Selskabets Skrifter,

udstyret med de fornodne oplysende Tavler.

Eschricht. Bendz. Steenstnip.

Affatteri

hvilken betænkning Selskabet liltraadte.

Selskabet modtog:

Fra del medicinske Selskab i Wurzburg.

Verhandlungen der physikalisch- medicinischen Gesellschaft in

Wurzburg. 3 Band, 3 H. Wurzburg 1852.

Fra nahirforschender Verein in Riga.

Eine chemische Analyse des Wassers aus der Diina, und ans

eineni der in Riga befindlichen artesischen Brunnen, unter

Vorausschickung einer Uebersicht der bisherigen Wirksam-
keit des naturforschenden Vereins zu Riga. Riga 1852.

Fra Dr. Itzissohn.

Ueber den månnlichen Geschlechtsapparat bei Spirogyra und

einigen anderen Conferven. Berlin 1853.

Fra die K. K. geohgische Reichsanstalt in Wien.

Abhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt in 3 Ablh.

1 B. Wien 1852.

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt Nr. 3 & 4.

Wien 1852.

Fra Hr. M. Druusbach.

Die individuelle Unsterblichkeit vom monadistisch metaphysischen

Standpunkte aus belrachlet, von Druusbach. Olmutz 1853.
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Fra vaterlåndische Gesellschafl fur Geschichte, in Kiel.

Urkundensammlung der Gesellschafl fur vaterlåndische Geschichte.

3 Nand. 1 Abth. Kiel 1852.

Fra det norske Universitet.

Kong Olaf Tryggvesons Saga, bearbeidet paa Norsk. Christiania

1853.

Fra the Royal Irisch Academy.

Proceedings of the Royal Irisch Academy for the year 1851—
52. Volume V. Part II. Dublin 1852.

The transactions of the Royal Irisch Academy. Volume XXII.
Part III & IV. Dublin 1852 & 53.

Fra the Geological Soeiety i London.

The quarterly Journal of the Geological Soeiety. Vol. IX.

Part I. Nr. 33. London 1853.

Fra Real Academia de Ciencias de Madrid.

Memoiias de la real academia de ciencias de Madrid. Tome I.

Part 2. Madrid 1851.

Resumen da las actas de la academia real de ciencias de Madrid
en el anno academico de 1850 a 1851. Madrid 1851.

Fra Societé Linnéenne de Lyon.

Annales de la société linnéenne de Lyon. Années 1847-49
& 1850-52.

Fra la Société nationale d'ayriculture de Lyon.

Annales des sciences physiques et naturelles publiées par la

Société nationale de l'agriculture de Lyon. Tome 3. 1 Partie.

Année 1850. 2 Partie. Année 1851. Lyon.

Fra l'Académie nationale des sciences, belles lettres et arts

ile Lyon.

Memoires de l'academie nationale de sciences, belles-lettres et

arts des Lyon. Classe des sciences Tom 1, & des lettres

Tom 1. Lyon 1851.

8*



110

Fra Museum d'histoire nat. de Paris.

Archives du museum d'histoire naturelle, publiés par les pro-

fesseurs-administrateurs de eet etablissement. Tome 6.

livr. 3—4. Paris.

Fra Prof. Dumeril.

Prodrome de la classification des reptiles ophidiens. Memoire

lu dans la seance du 2 novembre 1852 par M. Dumeril.

Paris 1853.

Fra Société Geologique de France.

Bulletin de la Société geologique de France 11 Serie Tom V

1847 & 1848. Tome VIII 1851. 28-34. Tome IX.

1852. 1-14. Paris.

Fra l'Academie Royale de Belgique.

Annuaire de l'academie royale des sciences, des letlres et des

beaux-arts de Belgique 19*" année, Bruxelles 1853.

Bulletin de l'academie royale des sciences des lettres et des

beaux arts de Belgique. Tome XIX & XX. N,. 1 & 2.

Bruxelles 1853.

Fra Professor Quetelet.

*ur l'astronome van Langren, noles recueillies par M. I. C

Houxeau et communiquées å la academie par M. A. Quetelet.

Rapport adresse å M. le ministre de l'inlerieur sur l'éla. et les

travauxs de l'observatoire Boyal, pendant l'annee 18o^.

Observations des Pbenoménes periodiques.

Bulletin de la commission centrale de statistique sur les tables

de morlalité et de population.

Recherches sur les médianes par M- E. Quetelet, Officer du

genie, ancien éleve de l'école militaire. Academie Royale

de Belgique 1852.

Fra Société voudoise.

Bulletin Nr. 25. Tome 3. Annee 1852.
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Modet den 10de Juni.

fir. Professor Dr. Theol. Scharling meddeelle folgende Bemærk-

ninger, foranledigede ved Layards Account of a visit to the

Chaldæans Christians of Kurdistan (s. Nineveh and its remains,

Vol. I. ch VI. VIL).

Til eet af de ikke mindst interessante Partier i Layards

Værk: Nineveh and its remains, London 1849, horer den be-

romte Reisendes Fortælling om sit Besog hos de chaldæiske

eller nestorianske Chrislne i Kurdistan (I, c. 6. 7). Medens vi

med glad Forbauselse see det gamle Assyriens pragtfulde Rui-

ner stige frem af det Stov , som i Aartusender har begravet

dem for menneskelige Oine, fole vi os endnu dybere bevæ-

gede ved at fores ind midt i et Samfund al levende Menne-

sker, der pludselig vække alle Erindringer om Folkeslag, hvis

Historie ligesom blev afbrudt for 2500 Aar. Men denne Deel-

tagelse maa stige i samme Forhold , som det har al Sand-

synlighed for sig , at vi i hine Kurdistans fjerne og vanske-

lig tilgængelige Bjergegne have opdaget Efterkommere af

et Folk, hvis Skjæbne har været Gjenstand for saa mange

anstrængte og dog frugteslose Undersogelser, fordi man i Al-

mindelighed henvendte Opmærksomheden paa ganske andre

Punkler som Skuepladsen for dets Liv og Virksomhed end netop

der, hvor man nærmest og med storst Rimelighed maatte have

kunnet vente at finde den , Efterkommere af de ulykkelige

Israeliter, som assyriske Konger bortforte fra deres Hjem i Pa-

læstina, og som her, beskyttede af Landels ejendommelige Be-

liggenhed, have mecr end andensteds som samlet Heelhed be-

varet deres Ejendommelighed , renset og forklaret ved den

christelige Religions Indflydelse. Under alle de Forandringer,

som de verdenshistoriske Omvæltninger have fremkaldt, og for

hvis Skyld vi kun ved den videnskabelige Forsknings Hjælp vare
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blevne satte istand til af meer eller mindre dunkle og utyde-

lige historiske Mindesmærker at danne os en svag og ufuld-

stændig Forestilling om saamange forsvundne Slægters Liv og

Skjæbne, er et Mindesmærke blevel tilbage i et levende Folks

Tilstande og Sæder, der giver os et saa levende og anskueligt

Indblik i en længstforsvunden Old, som ingen Lærdom, udeluk-

kende hentet fra skrevne og udhuggede Monumenter, var istand

til at skjænke os. Paa en Tid, hvor del dannede og civilise-

rede Europa i den nærmeste Fremtid trues med at frembyde

det sorgelige Syn af ældre Tiders fanatiske Stridigheder om

theoretiske Religionslærdomme , viser sig midt i Asien hos et

forglemt og overseet Folk , midt under dets i mange Hen-

seender hoist beklagelige udvortes og indvortes Forhold, en

christelig Tænkemaade, hvis praktiske Fromhed i samme Grad

vækker vor Agtelse, som Reenheden fra de Tilsætninger og

Misbrug, hvorunder sædvanlig den osterlandske Christenhed

lider, vækker vor Forundring og hoieste Interesse*). Til en

Tid, hvor Sporgsmaalet om den ældste christne Kirkes Tro og

Forfatning er en Gjenstand for lærde Theologers meest an-

strængte Undersogelser, fremstiller sig i lyslevende Virkelig-

hed en Menighed , der indtil selve Navnet bevarer Billedet af

„Nazaræernes" Sect, saaledes som den i mange Henseender maa

have viist sig i de fdrste Tider , da den hilsedes med hiint

Navn i Palæstina.

Layard er dog ikke den Forste, som har vakt de vester-

landske Christnes Opmærksomhed paa det mærkelige Folk i de

kurdiske Bjergegne, der har vidst at hævde del christne Navn i

en usædvanlig Agtelse midt iblandt dels raae og overmodige

muhamedanske Naboer, og der har bevaret den christeligc

Tro i en Reenhed, der hos engelske og nordamerikanske**)

*) „There are no sects in the East, and fcw in the >Vest. who ran boast of

sucli purity in their faith, or of surh simplicily in Iheir forms of worship".

Layard I, 268.

**) Thi forresien er Navnet „Protestant" paa Grund af romersk -katholske
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Reisende har ladet disse ostlige Christne vinde Navn af „Asiens

Protestanter". Allerede nogle Aar for Layard havde Dr. Grant,

en Læge, som var ansat ved den nordamerikanske Mission i

Urmiah (Ooromiah)
,

gjorde Forsog paa at trænge ind til de

kurdiske Christne i deres egentlige Hjemstavn; og de Iagtta-

gelser, som han ved denne Leilighed samlede, meddeelte han i

et Skrift*) , der forer folgende Titel: The Nestorians or the

losLtribes, London 1841 (hvis tredie Udgave, London 1844, er

den som foreligger Forfatteren til nærværende Artikel)

Osten for det gamle Assyrien, adskilt fra dette Landskab

ved en Række Sneebjerge, i den nordvestlige Deel af det nu-

varende Kongerige Persien (i en Deel af det gamle Medien)

ligger Provindsen Urmiah eller, som Englænderne skrive Nav-

net, Ooromiah, Vesten for en 80 (engelske) Miil lang og

30 Miil bred Saltsoe. I denne Provinds ligger en Stad af

samme Navn, der har en Befolkning af omtrent 20,000 lndvaa-

nere, for storsle Delen Muhamedaner. I denne Stad besluttede

den episcopale Kirkes Missionsselskab i de forenede Stater fthe

Board of Missions of the Protestant Episcopal Church in the

United States of America) , efter en Rapport , som Smith og

Dwight, der i 1831 besogte Nestorianerne i Persien, havde af-

Missionairers Bagtalelse, ikke just et Æresnavn i Orienten, men sat lig

med „Frimurer" , i Betydning af „en Vantro". „Vi ere alle Brodre" —
sagde en ryggeslos Albanerhovding i Amadiah til Layard, hvem han on-

skede at overtyde om sit Venskab og sin Frisindethed — „vi ere alle Fri-

murere. Jeg bryder mig ikke om disse Tyrker og deres Ramazan. Vore

Maver ere givne os til at fyldes, og vore .Munde til at nyde gode Ting."

Layard 1, 163.

••') Med Layards og Grants Værker har jeg sammenlignet, og med Hensyn til

de fdlgendc Bemærkninger har jeg, foruden Skrifter af Forfattere, som

skulle blive nævnte paa sit Sted, fornemmelig benyttet to andre samtidige

Reisendes Beretninger, som deels selv have besogt og beskrevet de om-

liggende Egne med deres Beboere, deels have meddeclt historiske Oplys-

ninger om de omhandlede saakaldte nestorianskc Christne, nemlig //.

Southgate's Narrative of a tour through Armcnia, Kurdistan, Persia and

Mesopotamia (London 1H40, 2 Voll.) og J. P. Fletchers Notes from Nine-

veh, and travels in Mesopotamia, Assyria and Syria (London 1850, 2 Voll.)
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givet, at anlægge en Station, hvis Hensigt fornemmelig skulde

t'aae ud paa at styrke det religifise Liv og udbrede stfirre Liv

og evangelisk Oplysning blandt de Cliristne, som i disse fjerne

Egne paa mange Maader lide baade i borgerlig og kirkelig

Henseende under fremmede, navnlig muhamedanske Herskeres

Tyranni og Fanatisme. \ eb et Mode, afholdt i October 1834,

blev der taget den Bestemmelse, at understolte Missionairernes

Bestræbelser ved at adjungere dem en Læge — en Forholds-

regel, hvis Hensigtsmæssighed man maa undre sig over, at pro-

testantiske Missionsselskaber ikke tidligere havde indseet, saa-

mcget mere som de maatte være blevne opmærksomme derpaa

ved det Held, hvormed de jesuitiske Missionairer blandt Andet

netop ved Udfivelse af Lægekunsten havde virket for deres

Planer.

Det varede imidlertid over et Aar , inden nogen Læge

meldte sig til hiin Post, som endelig Dr. GrawMilbod sig at over-

tage; men i denne Personlighed lykkedes det ogsaa at vinde

en Mand, hvis udmærkede Egenskaber bidrog paa den glæde-

ligste Maade til Opnaaelsen af den tilsigtede Hensigt, hvorom

Begivenheder i hans eget Liv fra den Tid af, da han færdedes

mellem Ostens forskjellige, tildeels fjendtligsindede Folkeslag,

afgive ikke mindre paalidelige Vidnesbyrd, end de anerkjen-

dende Yttringer om hans Virksomhed, som findes i Layards*)

og Soulhgates**) ovennævnte jSkrifter. Efteral have virket i

tre til fire Aar med stort Held i Urmiah, modtog Grant i Febr.

1839 Instructioner fra Missionsbestyrelsen, om at gaae til Me-

sopotamien, hvor man finskede at anlægge en Station, ior der-

fra at vinde Indgang til de uafhængige Stammer af nestorian-

ske Christne, som beboe det egentlige Hfiiland midt imellem

Sletterne ved Tigrisfloden og Bjergene, som adskille Kurdistan

fra Landskabet Urmiah. Grant selv betragtede disse Bjergstam-

) Nineveh I. p. 179.

**) Narrative I, p. 309.
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niers bedre Veiledning og Oplysning for at burde være en Ho-

vedgjenstand for den protestantiske Missions Virksomhed, der-

som de ikke skulde blive underkastede samme Skjæbne som de

fleste af deres Brodre paa Sletlerne , hvilke ved de romerske

katholske Geistliges Bestræbelser vare blevne bragte til at au-

eikjende Pavens Overherredomme. Tildcels i Tillid til de For-

sikkringer som den nestorianske Palriarchs Broder under et

Besog i Urmiah havde givet, al nemlig Grant paa Grund af sit

Rygte som Læge kunde uden Fare lægge Veien over Hakkari-

Kurdernes District, havde han fattet den Tanke, umiddelbart fra

Urmiah at forsoge Reisen over Bjergene ind til de indre

Egne, hvor de omtalede Christne boe. Men denne Roule blev

dog af Missionsbestyrelsen betragtet som altfor farlig , navnlig

af Hensyn til det fjendtlige Sindelag, som de kurdiske Beboere

og deres Hovdinge for ikke længe siden havde viist mod den

forste europæiske Reisende [Schultz) som havde vovet sig ind

mellem delte Folk , for at naae til' de nestorianske Christne.

Kurderne selv ere et krigersk, vildt Folkefærd, som leve i en

temmelig Uafhængighed deels som Nomader, deels i Landsbyer,

bekjende sig til den muhamedanske Religion og staae i meget

ondt Rygte for deres rovgjærrige*) og blodtorstige Charakteer.

Netop Hakkari-Kurdevne, hvis Hovding havde ladet Schultz

myrde, horte til de Stammer, som havde hævdet sig en næslen

fuldkommen Uafhængighed, og hvis Vildhed gjorde Overfald og

Plyndring til deres daglige Haandlering. Isledetfor Reisen gjen-

nem deres District blev det derfor Grant foreskrevet at folge

den forst angivne Roule. I September 1839 befandt Grant

sig i Mosul, hvor han gjorde nærmere Forberedelser til sit Be-

) I en Samtale som Grant havde med en Kurder i Overværelse af en nesto-

riansk Biskop, der uden Sky bebreidede Kurderne deres ryggeslosc Op-

l'oisel. erklærede den ommeldte Person ganske naivt til Forsvar for sin

Og sine Landsmænds Levemaade, „at man dog unægtelig kunde ved at

|dyudrc en Landsby i een Nat vinde større Fordcel end ved at dyrke sin

Jord i lang Tid". Sig. 8ouihgqte I p. 219. 281 — dog fra en lysere Side

skildres Kurderne South//. I, 286.
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sog hos de Christne i Bjergegnene. Han overbeviste sig om.

sit den storste Deel af de Christne paa Sletterne ved Tigris

havde antaget den romersk-katholske Tro og erkjendte ikke

den uafhængige Patriarch i Julamerik, men den af Paven i Bag-

dad indsatte Patriarch for deres nærmeste geistlige Overhoved.

Disse Christne have Katholikerne udelukkende hævdet Navnet

Chaldæer, medens de derved ligesom have paanodt de ikke-

papistiske Christne i disse Egne Navnet Nestorianer , skjondt

ikke delte, men hiint Navn er det, hvormed de egentlig selv

ville belegnes. Uagtet de nemlig ansee Nestorius for uretfær-

digen at være fordomt og fordreven af den græske Kirke, er-

klære de dog ikke at have nogen Grund til at opkaldes efter

denne Mand, til hvis Navn der knytte sig ufordeelagtige Fore-

stillinger om Kjætteri; og endnu efter Patriarchen Mar Shimons

Fordrivelse, hvorom vi nedenfor skulle meddele nærmere Efter-

retning, vedblev denne i sit Segl og i alle offentlige Documen-

ter at fore Titel af „Chaldæernes Patriarch''. Alligevel er det

nu engang blevet en Nodvendighed at bruge Navnet Nestorianer

om de ikke med den katholske Kirke unerede Christne i Kur-

distan, for at adskille disse fra de papistiske*).

Fra Mosul afreiste Grant den 7de October 1839, ledsaget

af to Nestorianer fra Persien, en Kurdisk Muulæseldriver og en

tyrkisk Cavass (en Slags Politiofficiant), som Paschaen i Mosul

havde medgivet ham. Efterat have sat over Tigris stod han

paa det gamle Assyriens Grund, i Nærheden af Ninives Ruiner.

Ved et Besog hos en Hovding af Yezideernes eller de saa-

kaldte Djævletilbederes Sect fandt han i Begyndelsen en hoflig,

men kold Modtagelse, der dog snart omskiftedes med virkelig

Venlighed og Hjertelighed , saasnart Yezideen opdagede , at

Grant ikke, som han havde meent, varen Musselmand, men en

Christen. Om Yezideerne har der fra gammel Tid hersket de

*) S. Grant S. 25. Lavard I, 236. 260. Southrjatc II, 178 II'. Fletcher

II, 178.
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besynderligste Forestillinger*), som allerede antydes ved selve

Navnet Djævletilbeder. Jo storrc den Afsky er, hvormed de

betragtes saavel af Christne som Muhamedaner, desto vanskeli-

gere er det at vinde nogen rigtig Kundskab om deres Tro, de-

res Forfatning og deres Antal, hvilket sidste Grant mener om-

trentlig at kunne angive til titusinde. Deres Tro paa en over-

ste Gud, deres Ærbodighed for Christus , deres Iagttagelse af

mange jodiske og christelige Skikke, Omskjærelse, Daab, Paa-

skemaallid, Nadvere, i Forbindelse med Levninger fra de gamle

Sabæers og Ilddyrkeres Gudstjeneste**), deres Sky for at ud-

tale Djævelens Navn***) eller paa nogen Maade udtale sig for-

nærmeligt mod „Morkels Fyrste", og deres dualistiske med Per-

sernes Forestillinger om Ahriman beslægtede Tro — giver den

Mening stor Sandsynlighed, at i disse Yezideer have de gamle

Manichæer forplantet sig.

Reisen gik videre over Amadiah, hvor Tyrkerne have en

Garnison og ikke tillade de Kurdiske Hovdinge nogen Adgang

*) Man see f. Ex. den forste europæiske Skribent, der omtaler Yezideerne,

Hyde, Historia Religionis Veterum Persaruin. Append. p. 549.

**) De knæle for den opgaaende Sol og kysse de forste Straaler, som be-

skinne en Væg eller anden Gjenstand i deres Nærbed; de ville ikke puste

et Lys ud med deres Aande eller spytte paa Ilden, for ikke at besmitte

det hellige Element. Grant S. 29. Sig. Layard Vol. I. ch. IX. Fletcher

I. 225 ir.

* '*) Layards Besog hos Yezideerne traf sammen med et Barns Fodsel i Høvdin-

gen Hussein Beys Huus. I den almindelige Glæde derover beviste man

Layard den Ære, at han skulde give Barnet Navn. Layard befandt sig i

nogen Forlegenhed, da han ikke vidste, hvad Ansvarlighed han kunde

overtage in standing godfather to a devil-worshipping baby; men, efter

noierc Underretning om at Navngivelsen ikke faldt sammen med Daabscc-

remonien, gjorde han med en Compliment til sin Vært og hans Folk det

Forslag, at Drengen skolde bære sin Bedstefaders Navn. Under Festlig-

lighederne sad Layard, omringet af Yezideer i Skyggen af nogle Træer,

paa hvis Grene blandt andet en ung Dreng klavrede saa yderlig, at Layard

ved at see det udbrod: „Dersom den Satans Dreng " I samme Oie-

blik erindrede han sig med Fortrydelse, hvilket Anstod han gav Forsam-

lingen; men det var for sildigt, og tørst efter en rum Tid kunde man til-

give den Fremmede en Uforsigtighed, over hvilken han bevidnede dem

sin Beklagelse (p. 287 f).



118

til Fortet; allerede denne Indskrænkning af Kurdernes Magt syn-

tes Grant en Fordeel, fordi den sikkrede Coinmunicationen med

de uafhængige Aestorianer hiinsides Bjergene. Staden selv var

forresten for en stor Deel odelagt efter et Overfald af Raven-

duz-Kurderne, og alle Beboerne led af Sygdomme, foranledi-

gede ved det usunde Klima og ved den Smuds og Elendighed,

hvori hele Byen befandt sig. Paafaldende var det for Grant

at finde en saa stor Lighed mellem denne Stads jodiske og ne-

storianske Beboere, al han og hans Ledsagere ikke kunde ad-

skille dem efter deres Udseende og Sprog. De Reisende horle

slemme Rygter om hvorledes Papisterne ved List og Vold soge

at bringe Nestorianerne til at underkaste sig Paven*) Disse

v
) Hvorledes det forholder sig med disse Omvendelser kan Folgende tjene til

at oplyse. Da Layard kom (1846) til Bebosi, en Landsby S. for Amadiah,

fandt han, at Beboerne nylig vare gaaede over til den romersk- katholske

Kirke. Han saae i Landsbyens hirke nogle faa jammerlige Kobberstik,

overdragne med grælle rode, gule og blaac Farver, forestillende Miracler,

som Helgene og Jomfru Maria skulde have bevirket. Stykkerne vare ikke

for længe siden stukne op paa de bare Vægge. „Kunne I forslaae disse

Billeder?" spurgte Layard. ,.Nei", var Svaret
;

„vi have ikke sat dem
her. .Vlen da vor Præst (en Nestoi ianer) var dod for kort Tid siden, kom
Mutian Jusuph. den katholske Biskop, til os. Han stillede disse Malerier

op og fortalte os, at vi skulde tilbede dem. Vi reve dem ned igjen.

Men for denne Gjcrnings Skyld fik vore Kiajahs < Landsbyens Overhove-

der) Bastonnade af Mahmud Agha, Hovding for Missouri, og vi nogle

Huller i Hovedet. Derfor lade vi dem nu være, hvor de ere. Og da Kur-

derne ere blevne bestukne til ikke at lade nogen Nestoriansk Præst komme
til Landsbyen, saa ere vi nodte til at hore den katholske Præst, som Mu-

tian Jusuph har sendt os". Paa Alteret og Læsebordet laae nogle faa

Boger — Bonneformlcr, Ritual og de hos Nestorianerne brugelige Skrifter.

De vare ikke blevne forandrede, med Undtagelse af at Nestorius's Havn
var omhyggelig bleven udslettet med en Pen. Sondags- Gudstjenesten

\ar som sædvanlig, kun at der var tilfoiet nogle Knæboininger for de mu-

lede Billeder. {Layard I, 155.). Ogsaa SuiKhgate (II, 227 ff.) bemær-

ker, at den Forandring som iN'estorianernes Kirkevæsen har undergaaet

ved at erkjende Paven, mere er formel og afsavn, end virkelig. De have

beholdt deres gamle Liturgie og kirkelige Boger, og hvad Forandringen

af enkelte Bitas angaaer, er det den betydeligste, al Nadveren uddeles sub

una specie, dog uden den latinske Kirkes mangfoldige Messecercmonier.

Geistlighedens almindelige Colibat o. m. andre den latinske Kirkes Insti-

tutioner var det endnu ikke lykkedes at indfore. Dog ville neppc de ro-
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vilde derfor ved Indgangen til Bjergene ikke tillade Grant at

trænge videre frem, forend han havde erklæret, at han ikke

var Katholik.

Ved Ankomsten (15de Octbr. 1839) til de uafhængige

Nestorianers District, tog den tyrkiske Cavass Afsked, af Frygt

for al falde i Hænderne paa et Folk, hvis strænge Hævn over

tilfoiede Uretfærdigheder Tyrker og Kurder havde flere Gange

lært at kjende*). „Til Grændserne af disse Vantroes District"

— sagde Paschaen af Mosul til Grant ved hans Afreise — „vil

jeg være ansvarlig for Eders Sikkerhed. I kan lægge Guld paa

Eders Hoved, og I behover ikke at frygte Noget. Men længere

kan jeg ikke beskytte Eder. Disse Bjergboere anerkjende

hverken Pashaer eller Konger, men fra umindelig Tid har en-

hver Mand været sin egen Konge".

Ved hvert Pas, som Grant og hans Ledsagere kom igjen-

nem, bleve de tilraabte af stærke og alvorlige Stemmer paa

Syrisk: „Hvo ere I? Hvorfra komme I? Hvad mangler Eder?"

Ved at blive nærmere underrettede om Hensigten af Grants Reise

og ved at erfare, at han var Læge viste Beboerne megen Glæde

og lagde en Venlighed og Opmærksomhed for Dagen, som var

meget forskjellig fra den hykkelske og smigerfulde Hoflighed,

der ellers er almindelig blandt Christne, som ere underkastede

tyrkisk og persisk Herredomme. Denne Opforsel bevægede

ogsaa Grant til at opgive den Forsigtighedsregel , som man i

Mosul havde anbefalet ham, ikke at begive sig dybere ind i

mersk-katholske Missionairei opgive deres Bestræbelser for efteihaanden

al faae flere og flere Forandringer satte i Værk.

*) „This hardy race — siger Sontbgatc II, 241 — wliose name is a terror

even to tlie Kurds". . . . Layard fortæller (S. 364) om de Vanskeligheder,

han ofte havde med at holde Fred mellem sine Arbeidsmænd ved Udgrav-

ningen. iMusselmændene vare altid strax rede til paa deres sædvanlige

Viig at udskjelde de Christne ; men de nestorianske Bjergboere optog

denne Behandling meget forskjelligen fra de ydmyge Rajaher paa Sletten

og replicerede med Kpitheta, der lode ilde nok i Muhamedanernes Oren.

Nu blev der grebet til Sabler og Geværer, indtil Layard fik lagt sig der-

imellem.
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Bjergegnene, uden forst at have erholdt en Eskorte fra Palri-

archen. Efter en gammel nestoriansk Biskops Opfordring lod

han sig noie med at modtage en ung Nestorianer til Ledsager

videre frem; og, udrustet med el Par af Biskoppens Haarreebs-

Sandaler, som han ombyttede for sine tyrkiske Stovler, klat-

trede Grant med stor Besværlighed op ad de stedse steilere og

vanskeligere Fjelde, indtil han naaede et Punkt, hvor en vid

Udsigt aabncde sig for hans Blik ud over det Land , i hvis

Klofter Korset var blevet reist og hævdet i Aarhundreder, me-

dens Krig og Forfolgelse havde fortrængt det paa saa mange

andre Steder i Osten. Med Tak til Gud, som havde fort ham

uskadt saa nær til sin Reises Maal, og med oplivet Haab om at

see de fromme Onsker opfyldte, som havde foranlediget hans

Reise, forlroede han sig trostigen til sine nye Omgivelser, hos

hvilke det ikke var ham nogen ringe Anbefaling, at en ung

Nestorianer, som han tidligere havde i Urmiah været saa hel-

dig at befrie fra en næsten fuldkommen Blindhed, sluttede sig

til ham og gjorde ham bekjendt for sine Landsmænd. Grant

var Vidne til deres simple og hoitidelige Gudstjeneste og deel-

tog med dem i Nadverens Sacramente, der forvaltedes med

Brod og Viin, og efter hvis Nydelse enhver af de Deeltagende

ved Kirkedorren modtog en tynd Skive Brod, rullet om noget

Kjodmad, som var indesluttet deri. Hjemme i Huset blev der-

efter holdt ordentligt Maaltid; men hele Sondagen blev hoitide-

ligholdt i en Stilhed, som man ikke let finder andensteds. Om
Aftenen samledes Folk alter i Kirken, hvor der ligeledes hele

Ugen igjennem Aften og Morgen pleier at holdes Bon*); dog

holdt ogsaa Mange deres Andagt hjemme i deres Boliger foran

*) Sig. Fletcher, Notes from Nineveh S. 262: „de fleste Neslorianske Skri-

benter anerkjende, efter Skriftens Autoritet, som de sige, tre kanoniske

Tider daglig: Morgen- og Aftenbonncn, medens Davids Ord: „Om Midnat

vil jeg reise mig for at takke Dig" anføres som Autoritet for en Gudstje-

neste ved Nattetid. Men de senere Nestorianer iagttage, hvad Lægfolk

angaacr, kun Morgen - og Aftengiidsljencsten. Gejstligheden holder der-

imod endnu Nattetjenesle, hvor l'salmerne oplæses.
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et Trækors, som de kysse, uden dog at betragte dette Symbol

som Gjenstand for nogen Tilbedelse. Under Reisens Fortsæt-

telse kom Grant blandt Andet til en By, med omtrent et hun-

drede Huse, hvor det blev fremhævet som en Mærkelighed, at

iblandt denne Befolkning vare ikke mindre end fyrretyve Mænd,

der kunde læse. Alle deres skriftlige Monumenter ere affattede

i det gammelsyriske Sprog.

I Byen Asheeta gjorde Grant Bekjendtskab med een af

Nestorianernes lærdeste Mænd , Præsten Abraham (Auraham),

som i tyve Aar havde sysselsat sig med at læse og skrive

Boger og nu til sin hoieste Forundring horte Grant for-

klare ham den Hjælp, som Bogtrykkerpressen allerede saa

længe havde været istand til at yde til skriftlige Mindesmær-

kers Udbredelse og Forplantelse. Der slraalede en ny Ild i

hans Orne, da han horte om Muligheden af at see en saadan

Anstalt bragt tilveie i hans Land. Paa Grund af den hidtil

brugte Afskrivning besad JNestorianerne kun Stykker af Bibelen,

Een Evangelierne, en Anden Epistlerne, Psalmerne, Pentateu-

chen. En heel Bibel var dengang kun Patriarchen i Besiddelse

af, og den var i et halvt Dusin forskjellige Bind. Johannis

Aabenbaring og nogle af de mindre apostoliske Breve lærte de

forst al kjende ved den nordamericanske Missions Gaver. Dog

vare Nestorianerne ikke uvillige til at antage disse Skrifter som

bibelske, paa de andre Christnes Anbefaling. De synes ikke

at have hort til Kanon, da en saadan blev fastsat hos dem*).

Grant lærte at kjende Landels Frugtbarhed, Indvaanernes

Levemaade, deres Industri og Husliv. Medens Sneen bliver

stedse liggende paa Fjeldtoppene, dyrkes Korn af forskjellig

Slags lavere nede; i Dalene voxe Vindruer, Valnodder, Granat-

æbler og lignende Frugter. Dog er Qvægavl Indvaanernes for-

*) Den gamleSyriskc Oversættelse al' N. T., Peschito kaldet, fra- Sletningen af

andet eller Begyndelsen af tredie Aarhundrede, indeholdt i sin oprinde-

lige Skikkelse kun de fire Evangelier, A\>. Gg. , de paulinske Breve,

1ste Petri, 1ste Johannis og .lacobi Brev.
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nemste Indtægtskilde; Landet flyder af Melk og Honning. Per

findes Jern, Bly og Kobberaarer i Bjergene, ligeledes Svovl;

og enhver Mand laver sig selv Krudt og Yaaben. Den storar-

tede, romantiske j\atur: de hoie, sneebedækkede Bjerge, de

uhyre Kloftcr, med rivende Stromme, der bryde sig paa Klippe-

stykker og danne skumhvide Vandfald, gjorde ikke mindre end

disse Bjergboeres ædle Mine. stolte Holdning og hoie Æres-

følelse dybt Indtryk paa Grant. Ligesom Mændene, vare Qvin-

derne arbeidsomnie , tarvelige , lærvillige og node ogsaa en

friere oo- værdigere Behandling, end sædvanlig Qvinderne i

Orienten. I Spidsen for den store Tiytiris- Stamme, som netop

var den, hvilken Grant nærmest besogte, stod ligesom hos de

andre Stammer en Hovding, der forte Titelen Malek, der ovede

en stor, dog mere faderlig og patriarchalsk end dommende og

straffende Myndighed. Som den luneste Ovrighed baade i geistlig

og verdslig Henseende blev Patriarchen æret, hvis hele Stilling

bavde stor Lighed med den hebraiske Ypperstepræsts i den jo-

diske Stat. Udelukkelse ikke blot af Kirken , men af det bor-

gerlige Samfund var en Form af stræng Straf, som Patriarchen

lilkjendte for storre Overtrædelser, og denne Bansættelse blev

frygtet meget af Folket. Med stor Interesse borte Alle paa

Grants Beretninger om de europæiske Opfindelser, Dampmaski-

ner, Balloner o. m. a. Gjenstande, hvorom de havde ingen eller

meget forvirrede og phantastiske Forestillinger. De glædede

sig ved den Udsigt, der blev dem given til at faae Skoler og

Boger til deres Underviisning. Blandt dem, der navnlig i hoi

Grad interesserede sig for Grants Planer til Folkets storre Op-

lysning og Dannelse, var en Præst i en af Byerne, der forte

el meget helligt Liv og havde gjort et Slags Lofte i Lighed

med Naziræals -Loftet hos Joderne. Han nod ikke Kjodmad

eller nogen animalsk Fode. heller ikke Olie eller Melk. Saa-

danne Lgfler skulle dog være sjældne. Colibatsloftet synes al

være en Levning fra el Par Klostre, som eengang have exisle-

rel blandt dette Folk. Del skal stundom blive aflagt af Qvin-



123

der; men disse Tilfælde ere sjældne *•). Nonneklostre ere al-

deles ukjendte.

Den 26de October 1839 ankom Grant til Patriarchens

Residens, Julamerik, beliggende N.O. for Asheeta i en vanske-

lige!) tilgjængelig Bjergegn. Patriarchen , Mar Shimon eller

Simon (Shamoun) , et fælleds Navn for alle Geistlige i denne

Stilling, modtog vor Reisende med særdeles Forekommenhed og

bevidnede, hvor stor Længsel han havde havt efter at see

Loftet om Ankomsten af Udsendinge fra de nordamoricanske

Brodre opfyldt. Han var en Mand — siger Grant — paa

38 Aar, af Middelhoide, med et behageligt, udtryksfuldt og

forstandigt Ansigt, hvis folderige Klæder, kurdiske Turban

og hvide Skjæg gav ham et patriarchalsk og værdigt Udseende.

Hvis der ikke havde været en saa ungdommelig Ild i hans

Oine og saamegen Livlighed i hans Bevægelser, vilde Grant

have antaget ham at være nærmere 50 end 40 Aar. Patriar-

chens hvide Haar og Skjæg vare — efter hans Venners For-

klaring — ikke heller en Virkning af hans Alder , men af

mange Slags Sorger**)- Virkelig kræver Patriarchens Embede

som Folkets gejstlige og verdslige Hoved, paa Grund af Kur-

dernes fjendtlige Stilling til Nestorianerne og de nestorianske

Stammers indbyrdes Forhold, al en Statsmands Viisdom og Taal-

modighed. Eet Exempel blandt flere kan oplyse dette. To

*) Paa sin Reise-i Bjergene traf Layard kun en eneste gammel og vanskabt

Nonne, om hvem han mener, at hendes Hæslighed allerede maatte have

udelukket hende fra Haabet, om at blive gift. Nitieveh I, p. 202.

**) Fletcher (Notes from Nineveh I, \t, 330 f), der saae Mar Shimon henved

lire Aar sildigere, angiver Patriarchens Alder til 30 Aar, skjflndt ogsaa han

omtaler hans melancholske Træk og tidlig graanede Haar. Mar Shimon

viste sig dengang under meget forandrede Omstændigheder. Han kom

nemlig, efter Tiyaris-Nestoriancrnes grusomme Nederlag, ledsaget af Præ-

sten Abraham, som Flygtning til Mosul. Fletcher saae ham i lange Skar-

lagens Pantalons med en kort Troie — „en Dragt, som lidet stemmede

med Forestillingen om en orientalsk Calholicos". Han lignede i Fletcher.

Oie mere en Soldat end en Geistlig; dog roser ogsaa denne Reisende Mar

Shimons skjonne Holdning og værdige Manerer.

9
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Kurder fra en Stamme, som nylig havde dræbt to Nestorianer,

bleve tagne til Fange af disse. Hos disse Folkeslag gjælder

endnu Blod for Blod som Lov, og en Stamme ansees ansvarlig

for hvad eet af dens Medlemmer har begaaet. Her var derfor

ikke Tale om, hvorvidt de Fangne selv havde havt Deel i de

dræbte Nestorianers Dod. Patriarchen var imidlertid tilboielig

til Naade, medens hans Folk fordrede Retfærdighed efter sine

Begreber. Efter noie Overlæg gav han endelig den Kjendelse,

at, da Folket havde bragt de fangne Kurder ind i sine egne

Huse, vare de paa en Maade at betragte som Gjæster, og fol-

gelig maatte deres Liv spares; men der skulde fordres Lose-

penge fra Kurderne; — og saaledes blev denne Sag afgjort.

Patriarchen, der ikke maa gifte sig, levede med to Brodre og

en yngre Soster paa to og lyve Aar, som forte hans Hus-

holdning , hvis hele Tjenerskab , baade mandligt og qvindeligl,

bestod af fem til sex Personer. — I fem Uger, som Grant til-

bragte hos Patriarchen i Julamerik , havde han Lejlighed til al

indhente alle de Oplysninger, han onskede, hos de meest an-

seete og forstandige Nestorianer fra alle Kanter i Bjergegnene.

Han erfarede saaledes , at flere af de nestorianske Stammer

sogle ved en liden Sum til den uafhængige Hakkari -Hovding

at befric sig fra Rov og Undertrykkelse , men at de paa ingen

Maade vilde have dette betragtet anderledes end en frivillig
I

Foræring.

Grant besluttede at gjore Reisen tilbage til Urmiah gjen-

nem Hakkari- Kurdernes District, netop den Route, som han

tidligere var bleven forhinbret fra at tage, da han fra Urmiah

overtog Bcsoget til de nestorianske Christne i Bjergene. Dette

kunde imidlertid ikke udfores uden at aflægge Besog hos den

frygtede Kurde - Hovding Nur-Allah-Bey (Nurlah Bey), som

havde ladet den ulykkelige Schultz myrde. For et saadant Be-

sog, hvoraf Grant i lykkeligt Tilfælde lovede sig at kunne be-

virke fri Communication mellem Missionsanstalten i Urmiah og

Nesiorianerne i Bjergene, havde vor Reisende udrustet sig
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med Breve fra de tyrkiske og persiske Autoriteter. Patriarchen

tilbod at lade een af sine Brodre folge med som Ledsagen1

Advaret ved Schulz's Exempel, der bavde vakt Kurdernes Rov-

gjerrighed ved at omgive sig med en vis Glands af Rigdom*),

indskrænkede Grant sin Bagage til det Allernødvendigste, hvor-

iblandt Lægemidler, af hvilke han ventede at komme til at gjore

Brug, og gjemte sin Smule Guldmynt i en Rolle Flueplaster.

Ved Afreisen fra Julamerik forærede Patriarchen ham en Af-

skrift af det N.T. skrevet for 740 Aar siden paa Pergament, i

Estrangelo. Patriarchens Soster forærede Grant et Par Gede-

haars Vanter, som hun selv havde forfærdiget. — Omtrent to

Dages Reise fra Julamerik havde Nurlah Bey opslaaet sin Re-

sidents i Fortet Basch-Kalleh, hvor Grant fandt ham sengelig-

gende og angreben af en stærk Feber. Grant var saa heldig

at kurere ham ved et Vomitiv , vandt hans Yndest og Beyen

skjænkede ham ved hans Afreise en Hest som et Beviis paa

sin Erkjendtlighed. — Endelig ankom Grant lykkelig over Sal-

inas til Urmiah d. 7de Decbr.

I Vinterens Forlob kom to af Patriarchens Brodre, af hvilke

den ene var bestemt til hans Efterfolger, og aflagde Besog hos

Missionairerne. De medbragte Brev fra Patriarchen, som ind-

stændigen bad Grant om at gjentage sit Besog i Julamerik til

Foraaret. Dette skete ogsaa, da Grant 7de Mai 1840, ledsaget

af sin lille fireaarige Son tilligemed de to Biskopper Mar Jo-

hannan og Mar Jusuph, der havde sluttet sig til Missionen som

*) Soulhgate , Narrative etc. I, 260 fortæller, at Paschaen i Van gav ham
noiagtig Underretning om Schultz's Skjæbne. Denne reistegjennem disse

Egne i fornem Sti il og gjorde prægtige Foræringer. Han var ledsaget af

en Tolk, forskjelligc Betjente og forte ikke mindre end syv Pragtheste med
sig. Paa denne Mande kom han til Kurdistan, hvor uden Tvivl det, han

havde ansect for et Middel til sin Sikkerhed , blev Aarsag i hans Dod.

Synet af hans Eiendom vakte den Kurdiske Heys Uegj ærlighed, som var

hans Vært. Ved Afreisen lod denne ham som for Ærens Skyld ledsage

af en stærk Eskorte, men gav heinmeligen Ordre til at dræbe og plyndre

ham, hvilket ogsaa blev udfort paa den anden Dag af Reisen, da man

havde faael ham afsides, u rider l'aaskuil af at vise ham nogle Ruiner.

9*
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dens Medhjælpere, reiste over Salmas og Basch Kalleh, hvor

dog Nurlah Bey denne Gang ikke var tilstede, til Julamerik.

Efterat have nydt den samme forbindtlige Opmærksomhed som

under det forsle Besog i denne By, reiste Grant, som forgjæ-

ves onskede at kunne have besogt Stammerne Jelu , Bas og

Tklioma, over Van og Erzerum til Constantinopel. I Van traf

han atter sammen med Nurlah Bey, der viste sig meget ven-

lig, og som herefter — saa meente Grant — vilde blive saa-

meget mindre frygtelig for den Reisende, som han imod en

Slags Gage fra Paschaen i Ærzerum havde afstaaet sin hidtil

havte Uafhængighed. Det er mærkeligt, at Grant, der y lirer

sig om, „al man forst maatte bie og see, hvor stort Værd de

Venskabsfølelser havde, som Beyen i sine Ord bevidnede ham"

(S. 97), dog lilsidst skulde blive et i det Mindste middelbart

Offer for den ryggesløse Hovdings Grusomhed , efterat han

havde været Vidne til en Række Lidelser og Ulykker, som

maalte lade ham beklage, at Nur- Allahs Liv ikke var blevet

endt ved den Feber, fra hvilken hau tidligere blev ved Grants

Kunst helbredet. Dog, vi skulle senere komme til at meddele

nærmere Efterretninger herom og om Nestorianernes Historie

efter Grants Besog. Vi ville nu forst henvende Opmærksom-

heden til de Iagttagelser og Bemærkninger, paa hvilke Grant

har stoltet den Paasland, til hvis Udvikling han har helliget

anden Deel af sit Værk; nemlig at de saakaldte nestorianske

Christne i Kurdistans Bjergegne ere Efterkommere af de ti

ved assyriske Erobrere bortførte israelitiske Stammer.

2.

„I Hoseæ niende Aar indtog Kongen af Assyrien Samaria

og forte Israel bort til Assyrien, og han gav dem Bolig i Ha-

lah, ved Habor, Gosans Strom , og i de Meders Stæder"*).

*) I den Hebraiske Text staaei bande her og 2. Kong. 18, 11. "HD ,-
IJJ
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Saaledes berettes der 2 Kong. 17, 6 sig. 18, 11. — „Jehovah

tog Israel bort fra sit Ansigt, saasom han havde forkyndt ved

alle sine Tjenere, Propheterne, og Israel blev bortfort fra sit

Land til Assyrien indtil denne Dag". 2 Kong. 17, 23.

Fra den Tid hores der ikke mere Noget om de 10 Stam-

mer, om hvis Efterkommere man har havt saa ringe Kundskab,

al man paa Grund af ganske enkelte, fjerne og tilfældige Lig-

heder har med lige stor Ret eller rigtigere med lige stor Uret

troet at have opdaget dem i de forskjelligste Egne af Verden:

i det sydlige Arabien, i Afghanistan, i Ostindien, China, Nord-

america*). At de skulde aldeles være blevne sammensmeltede

med de Nationer, blandt hvilke der anvistes dem Bolig, og der-

ved sporlost forsvundne, er imod al Analogie af Jodernes Hi-

storie i den ovrige Verden. Men ogsaa Antagelsen af, at de

skulde have forenet sig med de to andre jodiske Stammer,

finder Grant i Modsigelse med Historien og med Propheternes

Udsagn. Istedetfor langt borte, i Egne, hvor ingen historiske

Vidnesbyrd fore hen , troer han , at sikkre Kjendsgjerninger

tale for, at Efterkommere af de ti Stammer ere at soge netop

der, hvor der anvistes disse Opholdssted af deres Overvindere.

Imod Grants Paasland i den strænge Begrændsning, hvori han

selv har fremstillet den, kan der vistnok opstilles Tvivl, men

at det eiendommelige christne Folkefærd, med hvilket vi ved

deri nyeste Tids Reisende ere blevne bekjendte, virkelig ned-

stammer fra de exilerede Joder, der upaatvivleligen have anta-

get Christendommen i de forsle Tider af denne Rrligions

Udbredelse, maa ansees for et Resultat, der< ved flere og

Mediens Stæder, men I.XX oveisætte 6^»; MqdW, Medernes Bj e rge ,

hvilket turde være en rigtigere Betegnelse af Stedet, hvorhen Israeliterne

hlevc bortforte, da Mederne, under de daværende Omstændigheder, vel

neppc havde tilladt Assyrerne at paanode deres Stæder en fremmed Be-

folkning.

*) Adair, llistory of thc Anicrii-. Indiana. London 1775. — Noah, Beweis,

dass die arner. Indianer die Abkornml. der verlorucn Stamme Isr. sind.

A. d. Engl. Altona 1838 etC.
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forkjellige Reisendes Iagttagelse stedse bestyrkes mere og

mere*).

I denne Henseende er det nu forst en mærkelig Omstæn-

dighed, at den Tradition er almindeligen udbredt hos Nesto-

rianerne i Assyrien og Medien, at de nedstamme fra de ti is-

raelitiske Stammer. Allerede for Grant have Smith og Dicight

(Researches in Armenia Vol. Il) forundret sig over at hore

Nestorianerne gjore Paastand paa en saadan Herkomst. Hadet

mellem Joder og Nestorianer forbyder allerede at tænke paa

nogen Opdigtelse af denne Nestorianernes hebraiske Herkomst.

Joderne ere i disse Egne yderst forhadte og foragtede, saa at

mange Nestorianer, langt fra at bryste sig af samme Nedslam-

melse som Joderne , undveg at give Grant Svar paa hans

Sporgsmaal efter deres Forfædre. Heller ikke kan man for-

klare sig en saadan Traditions Oprindelse deraf, at Folkets Re-

ligionslærere skulde have foranlediget den ved en Udlægning af

del G.Ts prophetiske Boger, som gik ud paa en Tilegnelse af

de store timelige Velsignelser , der ere forjættede Joderne.

Thi netop Propheternes Skrifter ere kun lidet læste af dem,

og Fortolkningen af dem gaaer ikke ud i nogen saadan Ret-

ning. Fremmede kunne ikke heller antages at have bibragt

Nestorianerne ovennævnte Forestilling om deres Herkomst; thi

medens Landets isoleerte Beliggenhed har udelukket dem til-

deels ganske fra Berorelse med Udlændinge, have endog N6*gle

af dem selv, som Grant fortæller, gjort den Bemærkning, at

„naar ikke hiin Tradition havde været udbredt fra umindelige

Tider iblandt dem, vilde den ikke kunne være bleven saa her-

skende hos alle Klasser af Folket". QGrant S. 112). — Be-

*) Layard selv synes ikke at dele Grants Anskuelse om de nestorianské

Christnes Ncdslammelse fra de ti Stammer. I det Mindste omtaler han

slet ikke en saadan Sammenhæng, men bliver staaende ved at der er

good reason to presume, that te present inhabitants of the country are

descendants ol the ancient Assyrians (Prefacc X) ; og at de ere remnant

of onc of the earlicst Christian sects (Vol. I, 258).
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slægtet med hiin Tradition, at Nestorianerne virkelig ere „Beni

Israel", Israels Born , er en anden, nemlig at deres Forfædre

tidligere endnu end Christendommens Udbredelse ere komne til

det af dem nu beboede Land fra Palæstina. Endnu mærke-

ligere er det, at ogsaa Joderne, som leve iblandt dem, aner-

kjende dette Slægtskab. Adspredte i tusendeviis omkring Ne-

storianerne, paastaae disse Joder selv at nedstamme fra de ti

Stammer, og dog erkjende de mere eller mindre aabenhjertigf,

at Nestorianerne ere deres „Brodre", men „frafaldne". Mellem

Joder og Nestorianer hersker der iovrigt samme Forhold som

mellem hine og Samaritanerne.

En anden Omstændighed, som her kommer i Betragtning, er,

at de Egne, hvortil de ti Stammer bleve bortforte, netop ere

de, som de uafhængige Nestorianer nu beboe. Allerede fem-

ten til sexten Aar for Salmanasser forte Thilaght-pileser Israeli-

terne af Rubens, Gads og den halve Manasses Stamme til Halah

og Habor og Hara og til Gosans Flod, 2 Kong. 15,29.1 Chron.

5, 26 ; — altsaa til de samme Egne, som angives at være an-

viste til Opholdssted for de ovrige ved Salmanassar bortforte

Stammer 2 Kong. 17, 6. Med et almindeligere Navn betegnes

Stedet for deres Exil som Assyrien 2 Kong. 15, 29. Assyrien

grændsede, ifolge Ptolemæus, mod Nord til Armenien, mod Vest

til Tigris, mod Syd til Susiana, mod Ost til Medien. Landet

indenfor disse Grændser kaldes ogsaa hos Nogle af de Gamle

Adiabene (eller rettere , Adiabene var indsluttet i Assyrien

Plin. Hist. Nat. V. 12), og hos Andre Aturia eller Attyria.

Assyrien kaldes nu Kurdistan , elter Descendenterne af de

gamle Karduchi , som indtoge den nordlige Deel. Det ligger

mellem Medien, Armenien, Mesopotamien og Babylon. I sin

storste Magt udstrakte det assyriske Rige sig ud over disse

Grændser, men dengang de ti Stammer bleve bortforte, havde

Mederne gjort Opror, og Babylon dannede et eget Kongerige.

Halah eller Chalah anviser Grant efter ældre Skribenter den

Plads, som nu indlages af llallarah, en Dags Reiso NV. for Ninivcs
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Ruiner. Habor eller Chabor kaldes endnu en Flod, som

strominer ud i Tigris. Gozan betyder Græsgang, i Lighed med

Navnet Zozan, hvormed Nestorianerne betegne alle Hoilande i

Assyrien, som frembyde Næring for deres Hjorder. Adiabene

skal ifolge Ammianus Manellinus (XXIII, 20) have faael sit

Navn af to Floder, mellem hvilke det er indslutlet, Diaba og

Adiaba, hvilke Grant antager for identiske med Store Zab og

Lille Zab. der bekræftes ved det arabiske Navn for Adiabene:

Zawabiah. - I det egentlige Adiabene findes - ifolge Grant —
henved et hundrede lusende Nestorianer, medens der kun fin-

des meget faa Joder. I Medien er der omtrent tyvelusende

Nestorianer, og Joderne udgjore derimod kun en tiende Deel af

dette Tal. Antallet af Nestorianerne Vest for Habor er ube-

kjendt, men skal være betydeligt. Tilsammen angiver Grant den

neslorianske Befolkning i Medien og Assyrien til tohundrede-

tusende , Jodernes derimod i de samme Egne kun til tyvelu-

sende Sjæle. Man vil neppe finde det rimeligt, at kun disse

lyve Tusende skulde være de eneste Levninger af de ti

Stammer.

Et væsentligt Vidnesbyrd om Nestorianernes Herkomst fra

de ti Stammer er deres Sprog, ikke som om de tale Hebraisk,

hvilket Joderne i disse Egne heller ikke gjore; men de tale en

syrisk Dialect*) — som netop er ejendommelig for disse Egnes

Joder og er forskjelligfra det Sprog, som deres Brodre andensteds

i Verden tale — med saa ringe Afvigelse fra Joderne. at Nesto-

rianer fra Urmiah kunne tale med Joder fra Amadiah, uden

al kjende af deres Sprog, at de ere Joder. Denne Lighed be-

kræftes ogsaa af Holladay, Stocking, Robinson o. A. paa hvilke

Grant har beraabt sig (S. 142—44). Nestorianerne kunne ikke have

lært delle Sprog af Joderne. thi de omgaaes ikke med hverandre.

*) Sig. Layard I, 267: The language of the fhaldæans is a Shemilic (Haleci

allird to the Hebrew, the Arabic and the Syriac, and still bears the Dame
of Chaldee. .Most uf their churcfa books are wiitten in Syriac.
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En Nestorianer vil ikke spise med en Jode, og de gaae sjel-

den ind i hinandens Boliger. Dette Sprog var heller ingen-

sinde Modersmaal for noget Folk Ost for Euphrat; det maa

være bragt ind fra Vesten. Der vare flere Omstændigheder,

som maatte bringe de ti Stammer inden deres Bortforelse til at

kjende og bruge det Syriske Sprog, medens Joderne fra Juda

Rige fastholdt det Hebraiske og i Exilel lærte Chaldaisk. Hos

enkelte christne Kirker i Asien er Kirkesprogel Syrisk - lige-

som Latin i den romersk -katholske Kirke i Vesten -
; men

kun hos Nestorianerne er det Syriske forstaaeligt hos selve

Folket og de Ulærde*).

Endvidere tyder Neslorianernes Benævnelse af deres egen

Folkestamme tilligemed de hos dem brugelige Egennavne paa

deres' israelitiske Herkomst. Foruden Beni Israel kalde de sig

ogsaa og kaldes af Andre Nazaræer*). Som bekjendt var

„Nazarceer" det ældste Navn for de Christne i Palæstina (Ap.

G. 24, 5) og vedblev at være Benævnelse paa de Troende af

Israel, som overholdt Moseloven, i Modsætning til de Troende

af Hedendommen, som kaldes Christne CAp. G. 11, 26). Hvor-

ledes skulde nu Nestorianerne have tilegnet sig hiint Navn,

Nazaræer, naar deres Forfædre ikke oprindeligen havde været

Troende af Jødedommen? — Ogsaa de Syriske Christne eller

*) Dette maa dog ikke tages i al for omfattende Betydning. Fletcher, som

fortæller, at Bjerg- Nestoriancrnes Sprog skal nærme sig Skriftspro-

get langt mecr end det, som tales af Clialdæerne paa Sletterne, siger dog

ved samme Ledighed (Notes from Nincveh I, '255), at ikke engang alle

nestorianske Geistlige crc saa fortrolige med Skriftsproget som med den

almindelige Dialect i daglig Tale, og S. 359 taler han om, at Q vinderne

hrskyldes for Uopmærksomhed under Gudstjenesten, „som holdes i et for

dem ubckjendtSpfog".

) Qranl paastaacr ved denne Ledighed (S. 153) at Benævnelsen Nazaræer

er specifik i sin Anvendelse paa Nestorianerne og anvendes aldrig paa

Armeniancrnc eller paa andre Christne Secter; men Layurd (1,261), som

siger, at Nestorianerne kalde sig selv Chaldani, med mindre de ville sær-

skilt helegne en enkelt Stamme, lilfoicr: tha! Ilic Miissclmann appl\ to

thein the common cpilhcl of „Nusara".
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Thomaschristne i Travancor i Indien fore Navnet Nazaraner

eller Nazaræer, formodentlig fordi de ere en Green af Nesto-

rianer, som flygtede til Indien under de blodige Forfolgelser i

det fjerde og syvende Aarhundrede.

Navnet Syrer eller Syriske Chrisfne anvendes paa Nesto-

rianerne med Hensyn paa Brugen af den Syriske Lilurgie og

fra den Omstændighed, at de have været, en Green af Kirken

i Antiochien.

Chaldæer er det Navn , som sædvanlig anvendes paa de

papistiske Nestorianer*).

Nestorianer er et Navn, hvormed Folket selv ikke ynder

at betegnes. De anvende det sjelden paa sig selv og de af-

skye det i dets sædvanlige Anvendelse af Andre, for at de ikke

skulde synes at dele Nestorii Hæresie, som blev excommunice-

ret fra den almindelige Kirke i A. 431. De ære ham som den,

der oploftede sin Stemme mod Billeddyrkelsen og imod Be-

nævnelsen af Maria som „Guds Moder", (idet de ikke kalde

Maria anderledes end „Christi Moder", uagtet de troe paa

Christi dobbelte, guddommelige og menneskelige, Natur); men

de forundre sig over, hvorfor de skulde kaldes efter en Biskop,

med hvem de ikke have anden Forbindelse, end at de ansee

ham for en uretfærdigen forfulgt Mand, hvorfor hans Fiender

ogsaa have sogt at krænke hans Venner ved at give dem Navn

efter ham.

Endelig findes der hos Neslorianerne i Kurdistan en Mængde

religiose Skikke, som aabenbart tyde paa deres Udspring fra

israelitiske Forfædre. Hoist mærkeligt i flere Henseender er

det, som Grant (S. 165 fl.) fortæller om en Slags Offring, som

er brugelig hos dem. Det er nemlig Skik hos dem, at, naar

*) Grant siger, at i sin Anvendelse paa Neslorianerne betegner det kun

deres Relation til Abraham, som tftf fra „Ur i Chaldæa" ; og han anseer

overhovedet Navnet Chaldæer for at være fra en nyere Tid Ander-

ledes og med stime Ket har Layard erklæret Chaldæer for de ehrislne

Kurders egentlige Navn ; s. Anm.
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de ville takke Gud for Velgjerninger eller udbede sig hans

Naade og Velsignelse i Anledning f. Ex. af egne eller Venners

Sygdom, Helbredelse eller desl., da slagte de et Dyr foran

Kirkedorren og stryge lidt af Blodet paa Dorren eller Dorkar-

men (upon the door or linteis). Den hoire Skulder og Bryst

tilhorer den fungerende Præst ved Kirken, som dog, navnlig

for at undgaae Mistanke om Egennytte , ikke altid modtager

denne Gave. Ogsaa Skindet bliver givet til Præsten (saaledes

som det var anordnet ved det levitiske Brændoffer 3 Mos. 7, 8.).

Ofte betragtes dette Offer som en Kjærlighedshandling, idet alle

Nærværende tage Deel i at spise det; men ofte nydes det blot

af den Offrende og af hans Venner. Det bliver alligevel an-

seet som et Gud velbehageligt Offer. I enkelte Tilfælde, især

naar det har Hensyn til Opfyldelse af noget particulairt Lofte,

slagtes Dyret foran den Offrendes egen Dor. Kjodet bliver al-

mindeligen spiist den samme Dag, som Dyret er slagtet; men

Grant saae f. Ex. i Patriarchens Huus et Exempel paa, at det

endnu ikke var fortæret den anden Dags Aften; men da maatte

det ogsaa, efter hvad der blev sagt, nodvendigen spises. Unæg-

teligen finder man i dette stor Lighed med Forskrifterne i Mo-

seloven om de saakaldte Takoffer og Fredsoffer (D1PW )• Og-

saa disse bleve bragte frivilligen , altsom de enkelte Israeliter

folte sig opfordrede til at bevidne Gud deres Tak eller deres

Onske paa en saadan Maade. Dyret kunde være saavel af Han-

som af Hunkjonnet, og intet Hensyn toges til dets Alder, 3 Mos. 3,

i fT. Den, som bragte det, kom til Tabernaklets Dor, lagde

Haanden paa Offerdyrets Hoved og slagtede det. Hvad der blev

levnet af OfTerets Kjod, skulde spises paa den forste og den

anden Dag, men dersom endda blev noget tilbage, skulde det

opbrændes og maatte ikke nydes 3 Mos. 7, 16—18. — Nesto-

rianerne og selv Joderne betragte — ifolge Grant (S. 166) —
hine Offire som Levning fra tidligere israelitisk Skik. Men naar

Grant ved denne Leilighed , i Anledning af, at Nestorianerne

ikke, som fordum var Skik med Takoffre hos Joderne, stænke

.
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Blodet paa Alteret og opbrænde en Deel af Offeret, bemærker,

„at he!ler ikke Joderne i Urniiah og paa andre Steder altid

strængt iagttage delte", da rober han derved Forestillinger,

som ere aldeles urigtige. Thi han synes derved at antage, at

Joderne endnu vedblive at offre efter Moselovens Forskrifter,

endskjondl den hele Offertjeneste maatte ved det Jerusalemske

Tempels Forstyrrelse ophore. Granls Yttringer vare Forfat-

teren al nærværende Artikel saameget mere paafaldende som

der virkelig i den nyeste Tid er af flere Theologer blevet paa-

slaaet, at endnu efter det jodiske Tempels Forstyrrelse havde

Joderne foretaget Offerhandlinger deels privat i deres Huse

(Semisch, Justin der Martyrer I, 175) deels enten overhovedel

i Jerusalem {Schwegler . Nachapost. Zeitaller S. 308—9) eller

paa Templets Ruiner (Jabez, Creuzenach, Chajes, s. Theol.

Jahrb. von Baur und Zeller 7r Bd. S. 340—41) — en Mening,

hvilken Prudentius Maranus i sin Udgave af de christelige

Apologeter (XXXV. s ig. jus t. Dial. c. Tr. p. 141 : pulsi Jero-

solymis Judæi jacturam sacrificii variis modis sarcire tentabant)

synes at have været lilboielig til at give Medhold, lige i Mod-

sætning til den sædvanlige Forestilling om Ophævelsen af J6-

dernes Offervæsen ved Jerusalems Odelæggelse af Titus. De

Grunde, hvorpaa man har villet slotte Paastanden om en fortsat

Offercullus hos Joderne efter denne Tid, have imidlertid Bern-

hard Friedmann („Cand. der jiidischen Theol.") og Dr. H. Graetz

i en lærd og grundig Afhandling*) underkastet en noiere Kri-

tik, hvis Resultat er, at med Templets Forstyrrelse under Titus

har det jodiske Offervæsen fuldkommen ophort, saa at der sil-

digere ikke er blevet offret, hverken i eller udenfor Jerusalem,

hverken paa Ruinerne af Alteret eller ellers nogensteds; at ikke

engang noget Surrogat for Offcrel med nogen offerlignende

Charakleer har fundet Sted; at derimod Offeret er blevet fuld—

*) Die angebliche Fortdauer des jiidischen Opfercullus nnch der Zersldrung

des ueeilen Tempels.
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kommen fortrængt og gjort undværligt ved Bon og Studering i

Loven som et Slags Æqvivalent for Offret. med tilsyneladende

Accommodation til Offervæsenet; og at ikkun en eneste Remini-

scenz — at spise stegt L'ammekjod paa Paaskeaften — har ved-

ligeholdt sig indtil den Dag idag, men med den omhyggeligste

ængstelige Bortfjernelse af ethvert Spor , som kunde ligne

Offring (Zellers og Baurs Theol. Jahrb. 1848. S. 338-371). --

Man havde derfor maaltet onske, at Grant havde meddeelt

noiere Efterretning om sine Iagttagelser ved de Skikke, han

synes at have antaget for Offring hos Joderne i Asien. Ved den

samme Leilighed taler han om, at. „skjondt Offringer ere al-

mindelige baade blandt hedenske Folk og blandt Muhamedaner

og Armenier, findes der dog ikke som hos Nestorianerne noget

Spor til, al disse Offringer skulle være af hebraisk Oprindelse".

Herved er nu dog atter at mærke , at ogsaa hos Muhameda-

nerne er Offring i sædvanlig Betydning afskaffet , med Undta-

gelse af eet saakaldet Offer, der er sat i Forbindelse med Ko-

ranens Forskrift om Pillegrimsreisen til Mecca: eet eller flere

Faar blive slagtede, og det fra Maaltidet tiloversblevne Kjod

givet til de Fattige*)- Hvad Armenianerne angaaer, fortæller

Grant selv (S. 167), at efter disses egen Beretning, havde de

ved Gregorius llluminalor fra Hedendommen omvendte armeni-

ske Præster henvendt sig til denne Armeniens Apostel med Bon

om, at han vilde anvise dem nogen Underholdning istedetfor de

Offre, hvoraf de forhen huvde levet , men som nu vare blevne

afskaffede. Gregorius skal da have anordnet Tiende af Mar-

kens Frembringelser og befalet, at Folket istedetfor Offre til

Afguderne, skulde bringe Offre til Gud i Dodens Navn (the

people should offer sacrifiees to God in the narne of the dead).

Saadanne Dodningeoffre — siger Grant (S. 166) frembæres

ogsaa af Nestorianerne i Anledning af een eller anden udmærket

*) Offerdyret kan ogsaa være en liameel. S. Ersch u. Grubers Reallexicon,

Art. Opfer.
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Persons Dod, og de beraabe sig i denne Henseende paa 2 Macc.

12, 43. »ligesom de foretage deres andre Offre med Hensyn til

det Mosaiske Ritual og deres Forfædres Skik".

Om nu imidlertid ogsaa Grant har befundet sig i Vildfa-

relse med Hensyn til Jodernes Offervæsen, blive dog de an-

forte Skikke hos Nestorianerne alligevel meget betydnings-

fulde. Netop hos Joder, som vare blevne omvendte til Chri-

stendommen, lod det sig tænke, at den dette Folk ejendomme-

lige Vedhængenhed ved de levitiske Forskrifter, i Forbindelse

med de friere og hoiere Anskuelser , som Evangeliet havde

fremkaldt , kunde have foranlediget Bevarelsen af Skikke , hvis

Iagttagelse ikke længere blev anseet tilladelig for Joderne. Me-

dens disse tillagde den mosaiske Lovs enkelte Bud en bogsta-

velig Gyldighed, havde de til Christendommen omvendte Joder lært

at betragte dem i deres blot symbolske og typiske Betydning

og kunde folgelig tillade sig en langt friere Behandling deraf,

hvorved de fjernede det. som ikke længer svarede til den

christelige Bevidsthed, og modificerede det, som de beholdt af

Lovens Forskrifter, paa eiendommelig Maade*). Det tor vel an-

sees for meer end sandsynligt, at de allerforste Medlemmer af

den christtie Menighed, foruden deres allerede ved Ap. G. og

ved det NT. overhovedet noksom constaterede Deeltagelse i den

levitiske Gudstjeneste, ogsaa deeltog i Jodernes forskjellige Of-

ferhandlinger **). Forst nodtvungne synes nemlig de ældste

Jode-Christne at have opgivet Samfundet med deres forrige

Troesfæller; og netop ved Jodernes egen Uforsonlighed***) blev

*) Deraf lod det sig ogsaa forklare, hvorfor den Hebreidelse til en senere

Tid fra modsat Side blev rettet mod dem . Dum volunt et Judæi esse et

Christiani, nec Judæi sunt nec Christiani (s. Hieronymi ep. 89 ad Au-

gustin).

"*) S. Lechler , Das apostolisrhe und nachapostolische Zeitalter. Haarlem

1851. 4. S. 283. P. Schaff Gescliichte der chiistliclien Kirclie. Mercers-

burg in Pennsylvanien 1851, 1 B. S. 470.

**i Dette har Thiersch ypperligen stillet i Lya ved sin Udvikling af Hebræer-

brevet som en Troslskrivelse td de troende Joder, der truedes med Ude-
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maaskce forst det Syn aabnel hos de jodiske Christne for de Ie-

vitiske Institutioners Betydning , som ved Apostlen Paulus alle-

rede tidligere og af naturlige Grunde langt lettere var opgaaet

for de Christne af Hedendommen. Oflring i egentlig Forstand kunde

Jode- Christne saalidt som Joder fuldbyrde udenfor Jerusalem

og uden Tempel, men medens de sidstnævnte ængsteligen skyede

at forelage Handlinger, som kunde have Lighed med Offre, har

der tidlig hos alle Christne — man lænke blandt Andet paa

den romersk- katholske Messe — viist sig en Tilboielighed til

at sammenligne deres Ritus og Symboler med den israelitiske

Offercultus, en Sammenligning, som siden har havl Indflydelse

paa selve Anordningen og Formen af hine. Saameget lettere

maatte denne Indflydelse gjore sig gjældende hos Christne af

israelitisk Herkomst.

Ogsaa Lofter aflægges af Nestorianerne, i Lighed med

Israeliternes, Domm. XI. 4 Mos. XXX. 1 Sam. I, 11. Delove

saaledes at hellige f. Ex. en Son til Herrens Tjeneste alle hans

Livs Dage, d. v. s. at opdrage ham for Kirken; delove at give

deres Datlers Medgift til Herren, eller, hvad der er sjeldnere,

de love, at hun skal forblive ugift. I Tilfælde af, at Pigen ikke

selv samtykker deri, maa hendes Medgift, naar hun gifter sig,

skjænkes som en Losningssum.

Ligeledes frembære de Forstegroden af deres Marker,

Hauger , Viingaarde , forend Hosten indsamles; Melk , Smor,

Ost frembæres til den nærmeste Kirke og gives til Herrens

Tjeneste. Dog ere disse Slags Gaver ophorle i nogle Egne,

paa Grund af Beboernes Fattigdom og Undertrykkelse, hvilket

ogsaa gjælder om Tiender.

Sabbathen o: Sondagen holde Nestorianerne saa hellig, at

der blev forlall navnlig om Bjergbeboerne, at de vilde paa Ste-

det dræbe en Mand , som reisle eller arbeidede om Sondagen.

lukkelse fra den mosaiske Cultus. S. Die Kirche im apostolischen Zeil-

aller. Frank f. ii. Erlangen 1852. S. 189-97.
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Iblandt Tiyaris-Nestorianerne ere der dem, som ikke ville an-

tænde Ild om Sondagen til at koge deres Mad. Ogsaa have

Nestorianerne en Forberedelse for Sabbathen, navnlig Loverdag

Eftermiddag tre Timer for Solnedgang, da alt Arbeide opho-

rer *). Dog ogsaa i denne Henseende har ældre Tiders strænge

Skik aftaget.

Deres Kirkebygning betragte Nestorianerne med samme

Ærefrygt som Joderne fordum deres Tempel og Tabernakel

Den er deelt i tre Afdelinger, af hvilke den ene kun kan be-

trædes af indviede Geistlige, naar de have fastet og afholdt sig

fra levilisk Ureenhed, navnlig fra Omgang med Qvinder (Exod

XIX, 15). Der anvendes stor Omhu for atter at hellige Kirken,

naar den er bleven besmittet ved en vanhellig Person. Det

Allerhelligste, som er betegnet med et Kors, er tomt, og Ingen

kommer derind. Andre Dele af Kirken bære Navn af de tilsva-

rende i det jodiske Tempel. Disse Indretninger og den sær-

egne Ærbodighed for Kirkebygningen findes ikke hos andre

Chrislne i Osten, Armenianer, Græker, Jakobiter. Stedet i Kirken,

hvor Menigheden samles, kaldes Hekla (b?1«!). Ogsaa for Ind-

trædelsen hertil er Afholdenhed fra forskjellig Slags levitisk

Besmiltelsa en Betingelse.

Paa den ottende Dag bliver et Barn ddbt ; thi Daaben er

traadt i Omskjærelsens Sted**). Moderen maa forst fyrretyve

Dage efter hendes Renselse — thi i syv Dage efter Fodselen

ansees hun for ureen og maa ikke rore ved nogen Fode eller

noget Kar, som bruges af Andre — indtræde i Kirken, og,

dersom hun har fodt en Pige, er Terminen udstrakt til 60 Dage

(en Forskjel, som dog paa sine Steder ikke længer iagttages).

*J Grant 171. Layartl I, 266. Sig. Fletcher 1,203: On the Saturday neight,

wliicli tliey dcsignate by tlic .lewish title of „Ihe Preparation" tlicy read

half tlie Psaltcr, an sonie times tlie wliole on solcmn occasions.

**) De ældre Nestorianer skulle — ifolge Assemun de Syris Nestorianis have

forenet Omskjæielse med den eliristelige Daabs Sacrament. Fletcher

I, 260.
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Istedetfor det Offer, som den hebraiske Moder skulde frembære,

ligesom istedelfor Syndoffer og Forsoningsoffer overhovedet,

har Herrens Nadvere laget Plads. Ogsaa ved Paaskefesten er

istedetfor Spiisning af Paaskelammet traadt Deeltagelse i Nad-

veren. Svinekjod blev for betragtet med samme Afsky som

hos Joderne; dog have mange Nestorianere frigjort sig fra Me-

ningen om, at dels Nydelse skulde gjeire Mennesket ureent, og

saadanne beraabe sig paa Christi Ord. Matlh." XV, U. sig. Ap.

G. X, 10—16.

Nestorianerne faste to Gange om Ugci\ ligesom Phari-

sæerne fordum. Forresten lod en af deres Præster i Anled-

ning af, at der var Tale om Neslorianernes hyppige Faste*)

og Iagttagelse af lignende jodiske Skikke folgende mærkelige

Yllring falde: „Vi vare tidligere Joder og derfor holde vi

Faste, men 1" — nemlig de protestantiske Missionairer , til

hvilke han henvendte Ordet — „ere Cluistne fra Hedendom-

men, som ikke behove at antage vore Skikke.". Ganske saa-

ledes lod jo ogsaa Nazaræernes Svar i Chrislendoinmens forsle

Dage paa det af ivrige Jodechrislne saa stærkt debatterede

Sporgsmaal om de hedenske Chrislnes Forhold til Moseloven.

Paafaldende er — ifolge Grants og Andres Vidnesbyrd —
Neslorianernes jodiske Physiognomie **). Ligeledes ere deres

Navne næslen alle jodiske : af fem og fyrretyve, som hotte til

Missionsseminariet havde 32 jodisk- bibelske Navne: Abraham,

Zadok, Absalon, Jochannan, Benjamin, Isaak, Nephtali, Na-

thaniel , Urias , Phinehas &c. Nestorianske Qvindenavne ere:

*) „Chaldæcrncs Fastedage ere talrige og blive iagttagne med stor Stræng-

Iied; selv Fisk bliver ikke spiist. Der ere 152 Dage i Aarct, hvor Afhol-

delse fra aniinal.sk Fode er foreskrevet". Layard I, 266. (Layard skaf-

fede oftere sine nestorianske Arbcidsfolk en Dispensation fra Patriarchcii,

men uden saadan vilde de ikke selv give sig denne Frihed).

••) Andre Reisende have fremhævet den Lighed i Ansigtstræk, som findes

mellem Nestorianerne og de paa de opgravne Skulpturer afbildede gam-

melassyriske Konger, Præster og Stridsmænd. S. Fletcher, Noles from

iSineveh I, 348.

10



Mirjam ) Martha, Sarah. Rebecca, Rachel, Hanna, Elisabeth,

Susanna &c.

Medens Neslorianerne tilslaae ikke at kunne i Almindelig-

hed forfolge deres Oprindelse fra de enkelte Israels Stammer,

gjor dog f. Ex. Patriarchen og hans Familie — Patriarchens

Værdiglied er arvelig ligesom fordum Ypperstepræstens hos

Joderne — Paastand paa at kunne godtgjore sin Nedstainmelsc

fra Nephtali. Dersom en saadan Paastand kun grundede sig

paa Fiction, hvorfra skulde man da have valgt Navnet af en

saa lidet bekjendt Stamme og ikke snarere hævdet Slægtskab

med andre, af storre Beromlhed ?

Nestorianernes Inddeling i forskjelligc Stammer, der forresten

dog slet ikke have noget Hensyn til de ti israelitiske Stammers Tal

eller Navn, deres Overhoveders (Malek) patriarchalske Stilling,

deres Forestilling om Blodhævns Retfærdighed og den der-

med forbundne, Kirkerne tillagte Asylret, deres Dragt, Hilse-

maade, Gjæslfrihed, huslige Indretninger og meget Andet frem-

byder Grant en Mængde Tilknyttelsespunkter for Hypolhesen

om delte Folks Nedstammeise fra de ved Assyrerne bortforte

Joder. Medens ogsaa andre Reisendes Iagttagelser, hvilke have

meddeelt os Efterretninger om hiinl Folk, bekræfte Antagelsen

af dets noiere Forbindelse med og Herkomst fra Israeliterne,

vil dog Grant ikke blive staaende ved delte almindeligere For-

hold imellem de kurdiske Chrislne og Israeliterne, men paa-

staaer. at de udgjorde et særegent Folk, en ublandet Race,

hvis Udspring netop er udelukkende at soge fra de bortforte ti

israelitiske Stammer, hvilke af deres Overvindere blev anviist

Bolig i de Egne, som Neslorianerne uu beboe, og hvorfra de

aldrig ere blevne forflyttede som Nation, om endogsaa mange

Enkelte og meer eller mindre talrige Hobe af dem kunne navn-

lig ved Forfølgelser være blevne bevægede til at soge Opholds-

sted videre mod Oslen og Syden, i Arabien, Ostindien, China.

Omringede af Perser, Tyrker, Kurder, Arabere, Armenier, Joder

og Yezider, have Neslorianerne eller de kurdiske Christne i
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Bjergegnene skarpt bevaret deres Ejendommelighed, og, under-

støttede af Landets Beliggenhed, hævdet en Stilling og Uafhæn-

gighed, som ikke er forundt de Chritsne noget andet Sted i

Asien*).

Granls Paastand skal blandt Andre have fundet en Mod-

stander i E. Robinson, hvis Rewiew on Ihe Neslorians or the

lost tribes, Newyork 1841 jeg ikke har kunnet erholde, men

kun kjender efter det Udtog, som Ritter har nieddeelt deraf i

sin „Erdkunde, X, 245 ff." Endeel af Robinsons Bemærkninger

angaae de geographiske Bestemmelser, hvilke Grant har gjort

gjældende for sin Hypothcse. Han mener saaledes, at Chabor

ikke er den Flod, hvilken Grant antager at være meent paa de

ovenfor anforte Steder af det G. T. Der er nemlig foruden

den af Grant betegnede Flod endnu to andre af dette Navn,

af hvilke dog den ene (Kisil Osen), som flyder i det caspiske

Hav, ikke kommer her i Betragtning, men vel den anden, der

ikke (som Grants Chabor) flyder i Tigris, men, udsprungen i

Nærheden af Nisibis, flyder gjennem Mesopotamien ud i Eu-

phrat. Denne skal være den bekjendteste i Alderdommen

CAfivoyac hos Slrabo og Procopius, XctfiwQctg hos Ptolemæus).

Ghosan skal være Landet Ghausanilis , nu Chauschan, som

gjennemslrommes af den sidstnævnte Chabor**). Robinson

mener fremdeles, at ogsaa Judæ Riges Indvaanere bleve bort-

forte til de samme Egne af Nebucadnezar, og henviser til 2

Kong. 24, 14. 25, H. Jerem. 52, 10 IT. Ezech. 1, 2. 10, 15.

22. Uden at ville her gaae videre ind paa denne i flere

Henseender vanskelige og indviklede Undersogelse, hvilket vilde

*) Ogsaa Jøderne bemærkede, at Nestoriancrne vare ligesaa utilboielige som

de selv til at indgaae Forbindelse med Fremmede. Grant beraaber

sig (S. 189) paa Stocking som Hjemmel for følgende Beretning: En af de

fornemste Armeniancre i en By begjérede en nestoriansk Pige til Hustru

for sin Son; men Biskoppen, hvis Samtykke man begjercde, afslog det

l>na det Bestemteste og erklærede, at ban i denne Henseende kan blev det

Princip tro, som ban i lignende Tilfælde havde fulgt.

**) S. dog Winers Bibi. Real- Wbrlerbueh, Art. Gosan.

10*
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blive for trættende, dersom det skulde skce paa en tilfredsstil-

lende Maade, vil jeg kun tillade mig den Bemærkning, at den

staaende Betegnelse for de 10 Stammers Borlforclsc til „Assy-

rien" (2 Kong. 17, 23) og de to andre Stammers Bortforelse

til „Babylon" (2 Kong. 24", 15. 16. 25, 13 sig. 2 Chron. 36,

10. 20), tilligemed den Betragtning, at Kebucadnezar, der an-

saae det politisk rigtigt at borlforc Juda Riges Beboere fra

deres Hjem, dog vel neppe vilde bringe de Bortforte i umid-

delbar og derved for Sejrherrerne farlig Berorelse med deres

tidligere bortforle Brodre, gjor mig tilboiclig til at tiltræde

Grants Mening.

Et andet Punkt, hvorpaa Grant lægger megen Vægt, er,

at, medens der ingensomhelst Efterretning haves om, at de 10

Stammer skulde være blevne forflyttede til et andet Op-

holdssted end det, som blev dem anviist af Salmanassa, be-

sidde vi Vidnesbyrd, som lyde meget bestemt paa, at de ikke

vendte tilbage, da Cyrus gav samtlige bortforle Joder (Esr.

1,3) Tilladelse til alter at tage Bolig i deres Hjem i Palæ-

stina. Enkelte Mænd — mener Grant — kunne vel have led-

saget deres hjemdragende Stammefæller , men som Nation,

som el heelt Folk kan det ikke siges, at de ti Stammer vendte

tilbage med Joderne fra det Babyloniske Fangenskab. Omtrent

50,000 benyttede den af Perserkongen givne Tilladelse, og

disse vare „de, hvilke Nebucadnezar, Kongen af Babylon, havde

fort til Babel", Esr. II, 1. Dengang Esra henved 79 Aar se-

nere under Kong Arlaxerxes drog fra Babylon til Jerusalem,

belob Antallet af de Joder, som fulgte med ham, sig ikke fuldt

til 2000 Mand, blandt hvilke vare faa af de li Stammer. Eflerat

have fortalt om den sidstnævnte persiske Konges Brev, hvorved

han understøttede Esræ Foretagende, tilfoier Josephus*~), al Esra

scndle Afskrifter af dette Brev, som han lod læse for Joderne

i Babylon, lil alle de Joder, der boede i Medien, hvilke vel

*J Anti.j. XI, 5.
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bleve meget glade over Kongens Naade, men dog ikke gjorde

nogen udstrakt Brug deraf; „thi det er kun de to Stammer 1
' —

siger den jodiske Historieskriver — „som nu staae under Ro-

mernes Herredomme, medens de ti andre Stammer erc indtil

denne Dag forblevne paa hiin Side af Euphrat*), og have for-

meret sig i saa stort Antal, at de ikke kunne tælles". Et andet

Vidnesbyrd finder Grant i (den yngre) Kong Agrippas Tale

hos Josephus de bello Jud. II 16, hvorved han soger at

fraraade sine Landsmænd fra at sætte sig op mod Romerne, og

hvori han blandt Andet yttrer: „Hos hvem vente I at faae

Hjælpetropper, da alle Folk i Verden ere Romerne underkastede?

Mon Nogen af Eder udstrækker sit Haab hiinsides Euphrat og

mener at kunne væbne Stammefællerne i Adiabene? Værer

visse paa, at de ikke ubesindigen ville indvikle sig i en saadan

Krig, og, om de end modtage saa slet et Raad, vil Partneren

ingenlunde tillade det, thi han bærer stor Omsorg for at bevare

Fred med Romerne og vil ansee det for et Fredsbrud, naar

Nogen, som er ham undergiven, vil drage mod Romerne."

Endelig vidner endnu Kirkefaderen Hieronymus i femle Aar-

hundrede, at „indtil denne Dag ere de ti Stammer Kongerne

af Persien underdanige og ere ikke loste fra deres Exil" (Conir

ment. in Hos. lom. VI p. 7), og paa et andet Sted (tom. VI

p. 80): „De ti Stammer beboe indtil denne Dag Byerne og

Bjergene i Medien." — Imod det sidste Vidnesbyrd gjor Ro-

binson gjældende, at Hieronymus, som vel nærmest har hentet

det fra Josephus Antiq. XI. 5. 2., er bleven bestyrket i sin

Forestilling ved sine jodiske Lærere i Tiberias; thi disse vare

lilboielige til at lillægge sig selv og deres Skole en lioiere

Rang fremfor de med dem rivaliserende Rabbiner hos Jbderne

i Osten, medens dog — efter R.'s Mening — Sagen forholdt

*) 'O JV n«; litot luiv I<J(>(criktfuji> xaru /ojQ(tf Iftftye. - - - al <fi åtxa

ifv).ai Tiiqau iialv Kv'fQi'tTov hos d'tii(>o, fivQidtfts anitQoi xal ttM&ftip
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sig saaledes, at i Exilet gik netop den hele Stammeforskjellig-

hed tabt, og Hebræernes Eenhed blev restitueret. Hvad Agrip-

pas Tale angaaer hos Josephus de Bello Jud. II, 16, da mener

Robinson , at ved „Brodrene hiinsides Euphrat" sigtes der til

det ved den Tid til Jodedommen overtraadte Kongehuus i Adia-

bien, Kong Izales , hans Broder Monobazes og deres Moder

Helena; thi Josephus selv er ved sit Vidnesbyrd om de ti Stam-

mers Forblivende hiinsides Euphrat som ved flere andre Lei-

ligheder i Modsigelse med sig selv. Denne Bebrejdelse er og-

saa af Andre end Robinson bleven reist mod Josephi Beretning

paa det anfbrte Sted. Nu er det vel saa, at i 1 Chron. 9, 3

læses der, hvorledes efter Exilet Efterkommere „af Judas og

Benjamins, af Ephraims og Manasses Stamme boede i Jeru-

salem". Ligeledes læse vi Esr. VI, 17, at der ved det nye

Tempels Indvielse blev offret for alle tolv Stammer. I Luc. 2,

36 finde vi Prophetinden Anna, Phanuels Datter, angivet at

være „af Assers Stamme*'. Paulus taler Ap. G. 26, 7 om det

Haab, som alle Joder nære, idet han bruger Udtrykket sig ijv

ro åwåsdacfv/.ov r^tav .

.

. . ikm&i ; og Jacobus skriver sit

Brev til tale åoiåsxa ipvXaTq rmc év rjj dtuanoQcc Jac. 1, 1.

Men af alt delte fiilger dog kun. at man ikke bor udtrykke sig

saa bestemt, som den lærde og ellers saa kritiske Winer gjor,

naar han i Artiklen Exil, Bibi. Reallex. I S. 359 siger: „Af

Tilladelsen til at vende tilbage til Palæstina, som Cyrus med-

deelte det hele Folk, gjorde kun Judceer Brug (Esr. 2. Nehem.

7. Joseph. Ant. II, 5. 2); thi at ogsaa Israeliter have slut-

tet sig til de Tilbagevendende, kan man ikke bevise, om man

endog ikke vil lægge synderlig Vægt paa 1 Chron. 5 , 26 om

deres almindelige Forbliven i Ostasien „„indtil denne Dag"".

Saaledes har imidlertid heller ikke Josephus fremstillet Sagen,

trods hans Ord: o ås nac Xaog r«y IdoatjXtrooi 1 xarå xmqccv

sfttira; thi nogle Linier ovenfor siger han, at mange af Israe-

lilerne i Mcdien fulgte Opfordringen og droge med deres Gods

til Babylon, for at rcisc med Esra til Jerusalem, Uagtet det



145

nu forsaavidt er mindre rigtigt udtrykt, forst at sige, at „mange"

af Israeliterne sluttede sig til de med Esra Bortdragende, og

dog strax efter at sige: „hele Israels Folk" blev tilbage, sees

det dog, at Josephi Mening har været den samme, som ogsaa

Grant har fremsat (see ovenfor), at nemlig mange Individuer

af de ti Stammer droge tilbage til Palæstina, skjondt disse som

heelt Folk vedbleve at beboe det dem engang anviste Land*).

3.

Ikke alle Grunde, hvormed Grant har understøttet sin Paa-

stand om, at de christne Stammer i Kurdistans Bjergegne ere

ublandede Ætlinge af de ti forsvundne israelitiske Stammer,

have lige stor Betydning eller overbevisende Kraft**}.

Dog, hvorledes det nu end hermed kan forholde sig, er det vist,

at de nestoria.nske Christne, endog aldeles uden Hensyn til den af

Grant opstillede Paastand om deres Oprindelse, frembyde en hoist

interessant Gjenstand for den christelige Betragter. Hvad Grant

maaskee noget for udelukkende indskrænker til de nestorianske

Bjergboere i Kurdistan: den hele hebraiske Typus og Charac-

teer i Gudstjeneste og Lilurgie, er en Gjenstand for alle de

*) Winer (a. St), der i Anledning af de forskjellige Hypotbeser om, hvor

de ti Stammer ere komne hen , med stor Forsigtighed characteriserer

Grants Mening som „wenigcr abenteuerlich", giver i folgende Yttring paa

engang Grants Paastand Medhold, men modificerer den tillige: „Die Nach-

kommen der 10 Stamme sind in jenen Låndern nicht vertilgt worden,

sondern bildeten wohl den Kern der (durch spåtcren Einwandcrungcn aus

Vorderasien vergrosserten) zahlreichen Judencolonien der medisch-baby-

loniscben Provinzen."

**) Ved nogle af hans Meddelelser paatrænger der sig den Mistanke, som er

bleven vakt i Anledning af de Forhandlinger, hvilke europæiske Lærde i

sin Tid indledede med Samaritanerne i Naplus angaaendc disses rcligiosc

Forestillinger og navnlig angaaende deres Forestillinger om Messias (s.

min Afhandling Samaritanernes messianshe Forventninger, i Theol. Tidsskr.

1847, S. 155—230), nemlig at de Sporgsmaal , som bleve forelagde Ved-

kommende, have været vel meget Suggestionssporgsmaal o: saadanne,

hvorved man udlokkcde nctop'dcn Besvarelse, som man onskede.



14t>

de Reisendes Opmærksomhed, som i nyere Tid have besogt de

Christne i Osten *). Grant har imidlertid Ret i at fremhæve

netop hos de ommeldte Stammer saavel hiin Ejendommelighed

som de Fortrin, hvorved de osterlandske Christne overhovedet

udmærke sig fremfor den romersk -kalholske Kirkes Tilhæn-

gere. Jo mere den sidstnævnte Kirke allerede i meget lang

Tid har bestræbt sig for at drage Ostens Christne over i sit

Skjod, og jo heldigere den har været, ofte ved temmelig hen-

synslos Anvendelse af alle Midler til delte Oiemeds Opnaaelse,

desto mere naturligt er det, at kun de ved deres fjerne og af-

sluttede Opholdssted mere beskyttede Bjergboere have kunnet

bevare deres religiose og kirkelige Ejendommelighed mod de

Forandringer**), som romersk- katholske Missionairer med mere

eller mindre Held have bevirket andensteds i disse Egne.

Der er al Sandsynlighed for, at Christendommen allerede

i de forsle Tider af dens Udbredelse er bleven prædiket ved

selve Apostle og Apostcldisciple for Joderne Osten for Euphrat.

*) „The first impression tbat the inquirer into the state of Eastcrn Chrislcti-

dom, would probably en'.crtain, wlten he caine to reflect on the objects of his

sur'véy, wonld be tliat ihe services, rites and liturgies of the Oricntals were,

ra their construction , the models of a pure llcbrew type. The form of

their edifices and the aspect, dress, and general appearancc of their

pricsts would almost recall the days of the templc worship, and the

strangcr vvho inhaled the odours of the incensc, listened to Ihe Chaldean

or Syriac tones, and marked the sacrificial bearing of the whole service,

might almost iinagine hiniself an assistant at one of the symbolical obla-

tions of the Levitical law. As his eiujniries penetrated still (leeper, he

would mcet vvitli slrongcr trails of rcsemblancn."

Fletcher, Noles from Nineveh, I p. 351.

**) „Their ignorance of the superstitions of the church of Ronie, and their

more simple observances and ceremonies may be clearly Iraced to a pri-

mitive for hi of Christianity rcceived by them before its corruptions. Iso-

laled amongst the rcmote vallcys of Kurdistan and cut olf from all in-

tercourse with olhcr Christian communitics, they have preserved, almost

in ils original purity, their ancient faith Corruptions may have crept in,

and ignorance may have led lo the neglect of doclrines and ceremonies;

but on the whole, it is a matter of wondcr, that afler the lapse of nearly

seventeen centnries, the Chaldæans should be what they are.

Layrtrd l, 268.
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Blandt de mange Joder og jodiske Proselyter, som vare Vidner

til Pintsefestens Under, Ap. G. 2, 1 ff. , fandtes ogsaa „Parther

og Meder og Elamiter" (V. 9)*).

Intet var naturligere, end at Jesu Apostle og umiddelbare

Disciple forst henvendte sig med Evangeliets Prædiken til „de

fortabte Faar af Israels Huus", til dem, „hvilke Pagten og For-

jættelserne vare givne," saameget mere, som det jo forst ved

særegne guddommelige Tilskikkelser blev dem klart, at „Gud

ogsaa havde givet Hedningerne" — uden at antage Jodedom-

men — „Omvendelse til Livet" (Ap.G. 11, 18. 19 sig. 10, 28).

Naar allerede Philippus (Ap. G 8, 5 IF.) opsogte Samaritanerne,

skulde da ikke andre af Christendommens forsle Forkyndere

have tænkt paa Brodrene hiinsides Euphrat og Tigris, i Assy-

rien, Parlhien og Medien? Dog, vi have ogsaa udtrykkelige

Vidnesbyrd fra Kirkefædrene af, at navnlig Thomas skal have

prædiket Evangeliet i Parlhien og andre Lande i Osten, Matthæus

i Medien, Adds'us eller Aggæus, en Discipel af Thomas, i Baby-

lonien, Assyrien, Persien etc.**)- Joderne i disse Egne maalte

vel endogsaa være mere modtagelige for Evangeliet om Jesus

som Messias, end de jerusalemske og palæstinensiske Joder,

hvis trykkende Stilling under det lunge romerske Herredomme

fremfor Alt lod dem rette deres Længsel mod en politisk Frel-

ser. Vi besidde i vor Canon i det Mindste eet Skrift, Jacobi

Brev, udtrykkeligen bestemt til „de tolv Stammer i Adspredelsen",

og det er klart, at Læserne, for hvilke dette Brev blev skrevet,

allerede maae have været Christne og have havt kirkelige Indretnin-

ger i Lighed med Menighederne i Palæstina og andensteds (Jac.

*) Neatørianerae have en Tradition, at Magerne, der droge til Bcllilelicm,

skulle være komne fra Urmiah , Medernes Stad , Grant S. 206. sig.

Fletcher, Noles from Niiteveh II, p. 1 17. The threc Magi, who had becn

• niiraculotisly guided to tlie humblcstablc ol ' licthlchem , vvherc they savv

and adored thc infant saviour , arc reckoned by tlie Chaldcans amoiig

thcir carlicst missionarics ; nor does this tradition seem entirrly void ol

probahility.

•*) S. Grant S. 209 lf., hvor findes de vedkommende Citationer.
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5, 14 ff.). Af selve Joderne i Kurdistan borte Grant (S. 223)

den Forsikkring, at Nestorianerne vare blevne Christne umid-

delbart efter Frelserens Dod. Enkelte Monumenter paapeges

endnu , som f. Ex. en Steen i det nordlige Assyrien , opreist

til Minde for Apostelen Bartholomæus, eller, efter en anden

Beretning hos Syriske Skribenter, opreist af Bartholomæus selv.

I Nærheden af Urmiah-Soen findes en Kirke, der er opkaldt

efter Apostelen Thomas, som her skal have standset sidste

Gang for sin Reise til Indien; overhovedet bevares Thomas til-

ligemed hans Discipel Thaddæus i Nestorianernes særdeles hoi-

agtelsesfulde Erindring.

Det er ikke Hensigten med nærværende Meddelelser at

give en Udsigt over de chaldæiske Christnes Historie, hvorunder

horer de Christnes Skjæbne langt udenfor Grændserne af den

Landstrækning, som her tiltrækker sig vor Opmærksomhed *};

Vi ville kun erindre om, hvorledes de Christne i Osterland maalte

udstaae haarde Forfølgelser snart af de persiske Konger, snart af de

romerske Keisere, i hvis indbyrdes Krige disse Christne ofte blevc

mistænkte hos Magthaverne for at lage Modstandernes Parti.

Den christelige Religion udbredtes imidlertid til alle Sider,

og fra Chaldæernc udgik Missioner indtil Tartariet og China.

Til den Tid, da Araberne underlagde sig de store Landstræk-

ninger i Osten og overalt udbredte Islams Tro, var den chal-

dæiske Kirke en betydelig Magt, som selve Chaliferne respec-

terede, og under den Yndest og Beskyttelse, som flere af disse

Fyrster viste mange enkelte af dens Tilhængere, hvis Lærdom

og Talent havde ladet dem vinde indflydelsesrige Stillinger,

blomstrede de christne Skoler (Edessa, Nisibis, Seleucia) og

Kirker. Blandt deres Missioner har ingen naaet saa stor Navn-

kundighed som den i Turkistan og Tartariet, hvor den fabel-

agtige Præstekonge Johan skal have hersket, hvis Magt og

v
) Foruden mange andre Steder vil man finde udforlige Remarks on the cc-

clcsiastital Hislory of the Chaldcans i Fletchers Notes from Nineveh, Vol.

II Ch. VI—VIII p. 115-156.
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Rigdom de orientalske Christne, ligesom for at trodse Occiden-

lalernes Overmod, fandt lige Interesse i at udsmykke paa den

meest phantastiske Maade*). I det trettende Aarhundrede om-

styrtedes Chalifernes Herredomme ved Mongolerne. Af en

Liste over de 25 Metropolitanbiskopper, som stode under Chal-

dæcrnes Palriarch ved den Tid, da Hulaku Khan indtog Bagdad

(1258), og som Layard har meddeelt i sit Værk Nineveh and

its Remains I, p. 256— 57, vil man kunne danne sig en Fore-

stilling om Christendommens Udbredelse og den chaldæiske Pa-

triarchs Betydning i Asien. Men fra nu af blev den chaldæiske

Christenhed indskrænket meer og meer, og ved de blodige For-

følgelser af Tamerlan, Islams fanatiske Tilhænger, led den

christne Kirke i Chaldæa, Assyrien og Mesopotamien et saadant

Nederlag, at der efter A. 1413 næsten ikke omtales Christne

udenfor det bjergige Kurdistans Grændser, Patriarchens Sæde,

som fra Bagdad var bleven forflyttet til Mosul, blev atter, for

storre Sikkerheds Skyld, flyttet til det mere utilgjængelige Ju-

lamerik. De faa chaldæiske Christne, som endnu bleve tilbage

paa Sletlerne, bleve ikke blot udsatte for Musselmændenes raae

Voldsomheder, men ogsaa givne til Priis for pavelige Emis-

sariers Proselytiver. Indre Stridigheder mellem de chaldæiske eller

nestorianske Christnes Patriarchfamilier understoltede de romerske

Katholikers Planer, og uagtet — som ovenfor er blevet bemær-

ket — Foreningen med Rom forsaavidt endnu kun har viist sig

mere nominel end reel, som Folket endnu stedse bevarer den

gamle Lilurgie, de gamle Ceremonier, Fester og det gamle

Sprog i sine hellige og asketiske Boger, vil det dog blive van-

skeligt for disse Christne at modstaae de Fordringer, som

den romerske Kirke efter sit Princip maa gjore, og til hvis

Iværksættelse det har en Magt til sin Tjeneste, som er den

osllige langt overlegen.

Protestantiske Christne kunne ikke andet end betragte den chal-

•) S. Neander, Kirchengcsch. 5 B. I S. 85 ff. Sig. Gieselers Bemcrluingen

iibcr den Pricslcr Jolihnn i Theol. Slud. u. Krit. 1837, 2 II.
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dæiskc Kirke med saameget slorre Deeltagelse, som de ved at finde

denne i Overeensstcmmelse med deres egen Kirke finde en ny

Bekræftelse for dennes Lighed med og for den romerske

Kirkes Afvigelse fra den oprindelige Christenheds Lære og

Skikke*). JNaturligviis maa man ikke oversee, at i Virkelig-

heden lader sig ogsaa hos Is'estorianerne paapege mangen

Overtro og megen Raahed , som kun lidet svarer til den rene

evangeliske Tro; men det Smuds og Slov, som ved Ulykke

og ugunstige Tidsforhold har klaget sig paa det oprindelige

faste og hvide Marmor, lader sig let kjende og adskille fra

dette.

Den Troesbekjendelse, som den nestorianske Kirkes Fædre

have vedtaget, og som endnu to Gange dagligen oplæses kal-

des i deres Boger: „Den Tro, som blev fastsat af 31S hellige

Fædre, der vare forsamlede i Kicæa, en Stad i Bithynicn, i

Kong Constantin den Frommes Tid, med Hensyn paa Anus,

den Vantroe og Forbandede;" — og lyder saaledes:

„Vi troe paa een Gud, den almægtige Fader, alle synlige

og usynlige Tings Skaber;"

„Og paa een Herre Jesus Christus, Guds Son, den Een-

baarne, avlet af Faderen for alle Ting, som ikke blev skabt,

men er den sande Gud af den sande Gud, af samme Væsen som

Faderen; ved hvis Hænder Verden og alle Ting ere skabte;

som blev Menneske for vor Skyld og formedelst vor Frelse

nedsteg fra Himlen og blev Kjod ved den Hellige Aand og

blev Menneske, undfangen og fodt af Jomfru Maria, og led og

blev korsfæstet i Ponlius Pilatus's Dage, og dode og blev be-

gravet, og som opstod paa den tredie Dag overeenstemmende

med Skrifterne og steg op til Himlen og sidder ved sin Faders

*) Allerede Mosheim gav de nestorianske eller chaldæiskc Clirislnc det Vid-

nesbyrd: Laudi eeteruni linie familie est, qnod omnium Christianornm

in Oriente viventinni ma.vime a snperstitionibns plnrimis, <]næ (iræcos et

Latinos invasernnl, pnram sesc senavit. Institut. Hist. Eccl. Sæe. XVI.

Scct. III. P. I. § XV.
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og Dode;"

„Og vi troe paa een Hellig Aand, Sandhedens Aand , som

udgaaer fra Faderen, Aanden, som giver Lys;*'

„Og paa een hellig og almindelig Kirke;"

„Vi anerkjende een Daab til Syndernes Forladelse og Le-

gemets Opstandelse og det evige Liv*).

Man vil see, at dette just ikke er den Troesformel, som

blev opsat paa Conciliet i Nicæa, men man vil heller ikke finde,

at der i dens Indhold er nogen Grund til den Anklage for

Hæresie, hvilken den romerske Kirke oplofter mod Neslo-

rianerne eller de chaldæiske Chrislne, som ikke ville anerkjende

Pavens Supremat. Hvad der imidlertid nærmest skulde retfær-

diggjore hiin Beskyldning, er hine Chrislnes Billigelse af Ne-

storii Lære om Christi Person, idet de beskyldes for at statuere

ikke blot to Naturer, men to Personer i Christus. Alligevel

erklære de sig dog herom paa en Maade, der, forsaavidt man

ellers kan forslaae deres temmelig forvirrede Raisonnements

over denne Gjensland, synes at antyde, at de kun bruge Or-

det Person, i samme Betydning som vi Ordet Natur**).

Allerede i det Foregaacnde har der været Anledning til at

bemærke, at Neslorianernc vægre sig for at tillægge Jomfru

Maria de Titler og den overdrevne Hylding, som har været en

Kilde til saamangc af den romersk- og den græsk -katholske

Kirkes overtroiske Meninger og Skikke.

Af Billeddyrkelse erc de— hvorpaa deres israelitiske Her-

komst ogsaa turde have bavl en væsentlig Indflydelse — saa

¥
) Layard I, 262. Fletcher II 132 f.

*') S. Mosheim. Instit kitt. eccl. IV. Sæc. XVI, Secl. III. V.l. §15. Sig.

Layard I, 262. Fletcher II, 150 ff. (sig. 178: The surviving Nestorians

still hold in words the same creed which was promulgated by Bar Suniiis

and his folio wers, tbough il may bc doubted, wether they enter into, or

coniprehend ils subtil ties. But thc whole of both dergy and laity are

so deeply itnmersed in ignorance, that they arc scarcely capablc of defen-

ding or explaining tlicir dorti ines.)
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store Fjender, at, naar een eller anden papistisk Missionair har

foræret en Nestorianer et Crucifix, har man seet denne afrive

Chrislusfiguren og kaste den bort, medens han ærefrygtsfuld

trykkede Korset til sine Læber*)- Korset og dets Betegnelse

betragtes med saameget slorre Ærefrygt og Hengivenhed, som

det tjener disse blandt saa mange Vantroe og Fiender adspredte

Christne til Broderskabs Symbol. De forkaste Transsubstanlia-

tionslæren, men, dersom man kan slutte fra nogle af deres ældre

Skribenter, som have omhandlet denne Gjenstand, antage de en

virkelig Tilstedeværelse af Christi Legeme og Blod i Nadveren.

Baade Brodet og Vinen uddeles ved Nadverens Forvalt-

ning, og Personer af enhver Alder tage Deel i dette Sa-

crament.

Utydelig og ubestemt er deres Lære om Sacramenternes

Tal og Natur. Styktallet har vedligeholdt sig fra meget gammel

Tid indtil denne Dag; men hvilke de syv Sacramenter ere, sy-

nes Ingen at have noget bestemt Begreb om, end ikke Pa-

triarchen og Geisllige, som bleve spurgte derom af de Beisende.

Confirmation findes saa noie forbunden med Daaben, al den

synes at udgjore en væsentlig Deel af denne. Hemmeligt Skrifte-

maal blev eengang holdt for et Sacrament, men er nu kommet

af Brug, hvor ikke Underkastelsen under Paven atter har ind-

fort det. Ogsaa er det tvivlsomt, om Ægteskabet betragtes som

et Sacrament. Ikke mindre end 62 Slægtskabs-Grader opregnes

hos Ebed Jesus som Hindring for at indgaae Ægteskab. Dog

ere nu disse Bestemmelser meget mindre strængt overholdte.

Patriarchen kan udtale Skilsmissedom mellem Ægtefolk og er

den eneste Dommer over Grundenes Tilstrækkelighed.

Ordinationen er et Sacrament. De have tre Klasser Geist-

lige: Biskopper, Præster, Diaconcr med Over- og Underafde-

linger (Palriarch*), Metropolitan — Archidiaconus — Subdia-

*) Fletcher, Notes from Ninevch I p. 3")3.

**) Titelen Patriarch blev forst antaget af Ncstoiianernes Katholikos , da de

losreve sig fra den anlioehcnske Stol efter Conciliet i Epliesiis 431.



153

conus og Oplæser eller Sanger). Den tidlige Alder, som er

indrommet til Ordination, har altid været en Bebreidelse, der er

gjort den chaldæiske Kirke, og hvorved den baade fjerner sig

fra alle andre Kirker og fra sine egne Statuler. De Geisllige

af lavere Grader, Archidiaconus deri medregnet, have Tilladelse

at være gifte; i tidligere Dage var denne Tilladelse ogsaa ud-

strakt til Biskopperne ja endog til Palriarchen.

Den nestorianske Patriarch bliver valgt af een Familie, og

denne Arvelighed i Præstedommet frembyder saaledes alter

Lighed med de gamle Israeliters Institutioner. Moderen til det

Barn, der er bestemt til den nestorianske Kirkes Overhoved,

maa nogle Maaneder for dets Fodsel afholde sig fra Kjodspise

og al animalsk Fode. Palriarchen selv nyder aldrig Kjod. Ve-

gelabilier og Melk udgjore hans Næring. Han bærer altid

Navnet Shimon (Shamon) eller Simon, medens hans Rival, Pa-

triarchen for de Pavens Overherredomme anerkjendende Ne-

slorianer eller Chaldæer, altid antager Navnet Jussuf eller

Joseph.

De Geislliges Indkomster ere meget ringe; men de ere af-

holdte og ærede af deres Menighed, som fortroe sig til dem

baade i aandelige og verdslige Anliggender.

De nestorianske Munke fore et strængt tarveligt Liv, ere

tildeels meget uvidende, men fromme og arbeidsomme*').

Omstændighedernes Magt og de muhamedanske Herskeres

Charakleer har indfort mange Forandringer i de ostlige Christ-

nes og derfor ligeledes i Nestorianernes huslige Liv. Saaledes

har den Behandling, som Qvindekjonnet almindeligen er under-

*) „Under min hyppige Omgang med dem — siger Fletcher I, 355 — har jeg

aldrig kjendt nogen al' dem, som var en Hykler eller hengiven til Udsvæ-

velser i Smug, to Træk, som ellers antages uadskillelige fra Munkevæsenet.

Jeg har ofte sect disse ftla^id tage til Takke med en Fode, som den rin-

geste engelske Arbcider ikke vilde rorc. Jeg har hort dem istemme Lov-

sange til Gud paa Tider, hvor engelske Sognepræster og Vicarer laae i dyb

Sovn eller vendte hjem fra Bcsog, og jeg har scet dem grave i deres

smaae llauger, saa at Sveden strømmede ned ad dem.''
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kastet i Orienten, ogsaa ytlret sin Indflydelse hos de Sidst-

nævnte: Qvinderne, skjondt ikke i den Grad underkastede Mæn-

denes despotiske Luner som deres muhamedanske Soslre, nyde

dog langt Ira nogen omhyggeligere Opdragelse. Faa af dem

kunne læse, og ere saaledes berovede en Leilighed ttl Dan-

nelse, der har staaet Mændene aaben og været af stor Betyd-

ning, da den ostlige Kirke ikke kjender det romerske Forbud,

som lukker den hellige Skrift for Lægfolk. De kurdiske og

muhamedanske Stammers fjendtlige Angreb , Udelukkelsen fra

Samqvem med mere dannede og oplyste Chrislne, Fattigdom og

andre ugunstige Forhold have i mange Henseender bidraget til

at fortrykke og forvilde de nestorianske Christne. Hensyn

hertil, i Forening med det Onske, at sætte Grændse for de pa-

velige Emissairers Indflydelse, bevægede det protestantiske Mis-

sionsselskab i Newyork til at henvende sin Opmærksomhed paa

disse Egne. Det forhen omlaledc Seminarium i Urniiah udfol-

dede ogsaa i nogle Aar en Virksomhed, som skal have været

til stor Velsignelse, og, som vi have hort af Grants Beretning,

udstrakte sig ogsaa til Nestorianerne i Bjergegnene. De Mænd,

som overtoge denne Gjcrning, vare i Almindelighed agtede for

deres Fromhed, Bedelighed og forstandige Tænkemaade og,

medens de i deres Skoler nndervisle og opdroge Ungdommen,

sogte de ved Udbredelsen af Bibelen og nyttige Skrifter, ved

Anlæggelse af et Bogtrykkeri og ved lignende Anstalter at

virke til Oplivelse og Udbredelse af evangelisk Christendom *).

Men kun kort Tid forundtes det at fortsætte saa menncskekjær-

lige og christelige Bestræbelser, da pludselig, som om Morkels

Fyrste havde opbudt alle Havesygens, Fanatismens, Grusomhedens

værste Aander til al forstyrre den Fare, der truede hans Magt,

*) The American missionaries werc most zcalous and worlhy men; and had

thcir plans sneceeded, I have little donht Ihat the would have conferred

signal bcnefits on Ihe Nestorian Chaldæans. Layard I, 179. The Ame-
rican Missionaries have generally proved themselves men whom evcry one

must respect for thcir sinccrity and piety. Fletcher I, 363.
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et uventet Slag bragte den storste Jammer og Elendighed

over det chrislne Folk, hvis Vel havde været Gjenstanden for

dets protestantiske Brodres opoflrende Omsorg, og tilintet-

gjorde Virkningen af el Forsog, der havde lovet meget

glædelige Frugter.

4.

I Begyndelsen af Juni 1843 udbredte sig Bygter af ilde-

varslende Natur fra Tiyaris-Nestorianernes Gebeet og naaede

Mosul. Forskjellige Flygtninge, som havde undsluppet Kur-

dernes morderiske Angreb, berettede, hvorledes deres Land var

bleven en Skueplads for Vold og Blodbad. Tidenderne forvær-

redes dagligen, og der hortes endelig, at Patriarchen selv med

en Mængde Geistlige og Andre af hans Hjord, var paa Veien

til Mosul, i den Hensigt, at stille sig under de europæiske

Consulers Beskyttelse og anraabe den brittiske og franske Be-

gjerings Intcrcession hos den Osmanniske Port *).

Nordvest for Mosul i Byen Jezirah havde Beyen Beder Khan

grundet sig en ikke ringe Magt og Anseelse, saa at han kun

af Navn erkjendte Paschaen af Ærzerum som Overherre. Han

beskrives som en Mand ikke uden Talenter, men af endnu

storre Ærgjerrighed og Herskesyge, en Slags orientalsk Crom-

well, der ved sin fanatiske Iver for Koranen og sit glodeude

Had til de Christne havde vundet Indflydelse hos bigotte Kurder

og deres Mollaher, ved hvis Smigrerier det Haab blev næret

hos ham , at oprette et aldeles uafhængigt kurdisk Kongerige.

De christne Stammer i Bjergegnene vare ham imidlertid ikke

*) Saaledes Eugene Flandin i hans Artikel Voyage Archéologigue u Ninivt

i Revne des deux mondes 1845 Jan. p. 109'J. Fletcher i sine Noles from
Niniveh, II, 322 omtaler kun Englænderne og deres Vice-Consul som dem,
til hvilke Nestoriancrne henvendte sig og fik Hjælp. .Men efter Flandins

Beretning var det gjennem den Iranske Consul Botta og Ministeren Guizot,

at der blev skjænket de Ulykkelige den forste virksomme Hjælp.

11
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mindre en Hindring for delte Onskes Opnaaelse, end deres

Eiendom vare en Gjenstand for hans og andre kurdiske Høv-

dingers Havesyge og Misundelse. Beder Khan udsogte den

ovenomtalede Emir af Hakkari, Nutiah Bey , til sin Allierede,

der deelte det samme onde Sindelag mod de chrislne Nesto-

rianer; og Rygtet sagde, at Paschaen af Mosul, imod Lofte om

al dele Byttet, ligesaalidt var uvidende om de lo kurdiske Hoy-

dingers Planer, som hans Broder, Paschaen af Ærzerum, der

dog senere nægtede at have nogen Deel deri. Efterat have

aflalet deres Operalionsplan, faldt det Beder Khan og Nurlah

Bey ikke vanskeligt at finde et Paaskud i een af de hyppige

Stridigheder mellem Kurderne og Neslorianerne lil uformodent-

lig, under Paaberaabelse af en Ordre fra Paschaen i Ærzerum.

at overfalde Neslorianerne fra forskjellige Sider paa eengang^

og, da disse netop til hiin Tid ikke vare forberedte paa nogen

egentlig Krig, bleve de et let Bytte for Fiendcrne, hvilke kun

ophidsedes end mere ved den tappre Modstand, som enkelte

Mænd og adspredte Hobe stillede imod Boverne. Med en Gru-

somhed, som selv i Orienten vakte Forfærdelse, forfulgtes og

myrdedes de ulykkelige Nestorianer i hundrede og tusendeviis.

Layard (I, 173) angiver Tallet paa de dræbte Beboere i Tiyaris

Districtet til 10,000. Qvinder og Born slæbtes bort som Slaver

eller myrdedes og mishandledes paa den meest oprorende

Maade. En Mængde enkelte Træk af den Grusomhed og Tro-

loshed, hvormed denne Krig blev fort fra Kurdernes Side, til

hvilke den Tapperhed og Standhaftighed dannede en glimrende

Modsætning, som blev viist af enkelte Mænd og Qvinder blandt

Neslorianerne, vil man kunne læse adspredte hos de ovenfor

omtalede Skribenter; og disses Taushed om Afskyeligheder,

nvorom de kom lil Kundskab, vækker endnu slorre Rædsel, end

hvad de fortælle*'). Dersom Forsvaret var blevet ledet med

*) Tbere arc circumslances connectød With ihe ntasracre of the ffesWrians

most painfol lo contemplate, and which I willingty fbtbear to dwdl upon.

Layard I, 179.
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Eenhed og Forstand, vilde de modige og haardfore Bjergboere

dog neppe være blevne nodte til at vige for Overmagten; men

en Forer manglede, Patriarchen Mar Sliimon havde ikke Talent

nok til en afgive en saadan, og de nestorianske Maleks vare

som sædvanligen Hovdinger for Bjergstammer just ikke tilboie-

lige til at underordne sig nogen enkelt af deres Lige. Overalt

tændte Fjenderne Landsbyerne i Brand, odelagde Hauger og

Viingaarde, nedbrode, vanhelligede og forstyrrede Kirkerne. Med

en liden trofast Hob, som ikke vilde forlade ham, flygtede Pa-

triarchen fra eet Sted til et andet, indtil han endelig naaede

Mosul, ledsaget blandt Andre af den ovenfor omtalede Præst

Abraham og to af sine Brodre. Mar Shimons Moder og een af

hans Brodre faldt derimod i Kurdernes Hænder, som med det

vildeste og afskyeligste Barbari behandlede deres Fanger, tilsidst

huggede den gamle Kones Legeme i fire Stykker og kastede

det i Zabfloden*). Efterat Patriarchen havde forladt Tiyarisdi-

slrictet, var Tegnet givet til en almindelig Flugt fra Bjergene

ned til Sletterne. Snart var hele Omegnen ved Mosul fyldt af

Mænd, Qvinder og Born, bedækkede med Saar, udmattede af

Hunger og Træthed. De Christne i Mosul sogte at lindre de

Ulykkeliges Skjæbne, saa godt de formaaede, modtog dem i

deres Huse, fodte og klædte mange af dem; navnlig roses den

engelske Vice-Consul M. Rassam og Dr. Grant for deres men-

ncskekjærlige Iver. Den Sidste blev selv eet af Offrene for

Nurallahs og hans Bundsforvandtes Skjændselsdaad. Der udbrod

nemlig som en Folge af Flygtningernes Lidelser og Mangel paa

de f'orste Fornodenheder en smitsom Sygdom iblandt dem;

Grant blev under sin Omsorg for de Ulykkelige selv angreben

af denne Typhusfeber, som endte hans Liv i Aaret 1844*).

*) Fletcher I, 329.

*) S. Layard I, 170 siger, ;ii han overhovedet altid borte de americanske

Hiøsionairer, men fornemmelig Dr. Gcant omtalt ;il Tiyraris-Nestorianerne

i Udiryk sil den dybeste lliiiiigtel.se, sum næsten gik til Tilbedelse.

11*
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Ved denne Tid var det, at den franske Consul Botia havde

begyndt Udgravningerne ved Khorsabad, til hvis Fortsættelse

der nu tilbod sig en Mængde Arbeidere, som vare glade over

her at kunne have Udsigt til dog at erhverve deres Underhold-

ning, indtil der mulig kunde vise sig Haab om at vende tilbage

til det Hjem, hvorfra de vare blevne fordrevne, og hvor deres

Boliger og Eiendom vare blevne dem berovede. Botia og

senere Layard vare atter paa deres Sjde meget tilfredse ved

i disse Bjergboere at vinde Arbeidere, hvis Styrke og Udholden-

hed i Forbindelse med deres Ædruelighed og Lærvillighed gav

dem et stort Fortrin fremfor Arabere og Andre, af hvis Tje-

neste de ellers maatte gjore Brug, og som ingenlunde altid

afgave de dueligste Subjecter netop ved et Foretagende, som

det, hvorom der her handledes. *)

*) E. Flandin, Voyage archéologique å Ninive, Rev. d. d. m. 1845. p. 1095.

„Lorsque j'arrivai å Slosul j'y trouvai les débris des families nestoriennes

pleuinnt leurs miseres et la perte de leurs plus braves enfans. Les

aumones suffisaient å peine å leur existence et tous. påtres et laboureurs,

ne trouvaient pas å employer leurs bras dans une ville peuplée de mar-

chands et de soldats. Résignés, sans étre ébranlés dans leur foi, malgré

les douleurs dont Dieu avait permis qu'ils fussent accablés, ils attendaient

qu'il plut å la Sublime Porte de decider de leur sorte. Leur rendre justice

et chatier leurs ennemis eut été contraire aux principesduKoran, etd'ailleurs

leurs féroces adversaires s'étaient toujouvs rendus assez redoutables aux

paschas pour que le gouvernement ture n'osåt pas leur demander compte

d'une agression injusle, ni méme de massaeres qui revoltaieut l'humanité.

Reduits a gemir, les Tiaris attendaient, sans prévoir quelle fin auraient

leurs maux, quand le besoin, ou nous etions de bras laborieux, nous fit

songer å eux. Robustes, aussi sobres que dociles, ces montagnards nous

promeltaient une pepiniére d'ouvriers infatigables. IVous en primes un

grand nombre, et soulageames d 1autant leurs families qui eurent aussi de

plus grosses parts dans les charités que leur faisaient les consuls et les

Mossoulis." etc. Sig. Layard i, 329: ,,'l'he Arabs were selected to rcmove

tlie earth — tbcy were enable to dig; Ibis part of the labour required

slronger and more active men; and 1 chose for it about fiftig Nestorian

Chaldæans , who bad sougbt work for the winter in .Mosul, and maiiy of

whom, baving already been employed , bad Rcquired some experience

in excavating. Thcy went to Nimroud wilh tbeir wives and families" etc.

Sig. ogsaa de interessante Træk, som Layard fremstiller i Skildringen af

Arabernes og Restorianernes Forhold til deres Familier, S. 359 (f.
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Endelig lykkedes det dog den engelske Gesandt i Con-

stantiaopel Sir Siratford Canning at bevæge den Ottomanniske

Port til at skjænke det afskyelige Overfald paa Nestorianerne

sin Opmærksomhed. Beder Khan var just ikke Gjenstand for

nogen særdeles Yndest i Stambul, og Muhamed Pascha i Mosul

havde ved sine Udsugeiser vakt saa mange Klager, at man

tænkte paa at gjore Sultanen deelagtig i hans fyldte Skatkamre.

Imidlertid er det ikke Tyrkernes Natur at forhaste sig. Forst

langt om længe blev da endelig en Commission, hvori den

engelske Vice-Consul fik Plads, sendt til at undersoge Sammen-

hængen med de i Kurdistan forefaldne Begivenheder. Paschaen

af Mosul blev vedDoden unddragen den paatænkte Undersogelse;

hans Skatte tilkjendtes den tyrkiske Regjering, og hans Famille

fik Ordre at drage til Constantinopel, hvor der udsaltes en

ringe Pension til dens Underholdning. *) Hvorledes Forhand-

lingerne i den forste Tid bleve forte med Beder Khan og de

andre Kurdiske Hovdinger, derom meddeles ikke noget Noiere

i de ovennævnte Reisendes Beretninger. Kun maa man slutte sig

til, at Roverne bleve nodte til at losgive endeel af Fangerne,

ved hvilken Leilighed atter M. Rassam indlagde sig Fortjeneste

af Nestorianerne.

I Selskab med denne Mand og nogle andre Ledsagere var

det, at Layard i Slutningen af August og Begyndelsen af Sep-

tember 1846 foretog sit Besog ind i Bjergegnene, hvilket han

har beskrevet i Sjette og Syvende Capitel af sit Værk Nineveh

and ils Remains. Man læser denne Beskrivelse, der er udfort

med en sand Mesterhaand, som en Slags moderne Odyssee, hvis

idylliske Scener vexle med Skildringer af det Kurdiske Rovertog,

som gjore et endnu dybere Indtryk end Rædslerne i Kyklopens

Hule. Vi ville kun opholde os ved Enkeltheder, som staae i

een eller anden Forbindelse med hvad der ovenfor i denne

Artikel er blevet meddeelt.

*) Fletcher, \, 337 ff.
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I Landsbyen Kaloni eller Kalezoni blev Layard modtagen

med stor Gjeslfrihed og glædede sig over den Velstand og

Reenlighed, der udmærkede dens Beboere, hvilke horte til en

Stamme, som havde været lykkelig nok til at undgaae de Pla-

gerier og Udsugeiser af Tyrkerne, for hvilke de christne Be-

boere af Sletterne nærmest Mosul havde været udsatte. Folket

i Bebozi horte til de chaldæiske Christne, som vare blevue

underlagte Paven og om hvis Conversion vi i det Foregaaende

(S. 118) have meddeelt Layards Beretning. Under sit Ophold

her horte Layard, der anstillede sig som om han sov, en ivrig

Disput blive fort mellem en nestoriansk Christen blandt sine

Ledsagere, som i længere Tid havde opholdt sig hos Patriarchen

i Julamerik, og nogle af de til den romerske Kirke over-

traadte Christne. Efterat Fordelene ved at erkjende Pavens

Supremat vare blevne debatterede, tog Striden meer og meer

saa heftig en Vending, at den ommeldte Nestorianer udbrod:

„Paven kan være saa nyttig han vil, men hvad mig angaaer,

vil jeg ikke bytte ham for mit Asen!" —
- en Forhaanelse, der

truede med Udbrud af Fjendtligheder, som tvang Layard til at

lægge sig mellem de Stridende og at tage Afsked. Reisen gik

i Begyndelsen gjennem de samme Byer, som ovenfor ere

beskrevne i Anledning af Grants Besog hos de nestorianske

Bjergboerc. Jo dybere Layard kom ind i Tiyaris Districtet, desto

flere og sorgeligere Spor viste der sig af Kurdernes Udaad:

faa Indvaanerc vare blevne tilbage i de enkelle Hytter, som

vare blevne staaende, og, trods Spor af Landets Frugtbarhed,

saae man dog overalt Fattigdom, paa Grund af den foregaaende

Forstyrrelse. Paa Veien modtog Layard Besog af Abdul Sun-

nitbey, der havde deeltaget i Beder- Khans Forfolgelse mod de

christne Bjergboere; og, understøttet af sine Anbefalingsskrivelser

fra de tyrkiske Autoriteter i Mosul, kunde Layard vove atgjore

ham Bebrejdelser, fordi han ikke havde tidligere indfundet sig

lil at hilse paa ham. „Thi for en Kurde" — siger han — „er

man kun sikker, saalænge man kan holde ham i Troen, at han
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har sin Overmand eller sin Lige for sig". — I Asheeta bleve

Lavart! og Rassam modtagne med stor Jubel: Mænd, Qvinder

og Born omringede dem, kyssede og omfavnede dem, i taknem-

melig Henrykkelse over den Hjælp, de havde ydet de nesto-

rianske Flygtninge i Mosul; Layard traf her flere af sine for-

rige Arbeidere, som lod bringe Frugter og Spisevarer til de

ankomne Gjæster, under hvis Ophold to nestorianske Præster

traadte ind i Huset: ved disses Ankomst reiste hele Forsamlingen

sig, loftede Turbaner og Huer ærbbdigen fra Hovedet og kys-

sede de Geistliges Hænder. Ivrigen forespurgte Alle sig om

Mar Shimon, Patriarchen. Layard fremtog et Brev fra denne,

som Præsterne forst kyssede og lagde paa deres Pande; derefter

gik det rundt til de fornemste Mænd under samme Ceremonie.

Endelig blev det forelæst hoit ved een af Præsterne, hvorpaa

alle de Nærværende udbrode i hoirostede Raab for Patriarchcns

Velgaaende og fornyede Velkomsthilsener til de Fremmede.

Man erfarede her, at Beder Khan stod i Begreb med at ville

gjore et nyt Angreb, som dennegang skulde gjælde Tkhoma-

districtet. Alligevel fortsatte Layard sin Vei, hvor han ideligen

stodte paa Ruiner, afhuggede Træer, afskaame og udtorrede

Vandlob, som forhen havde vædet Hauger, hvilke nu vare for-

slyrrrede; han beundrede de Spor af Flid og Industrie, som

endnu havde bevaret sig midt i Odelæggelsen, ligesom han

ogsaa traf Beboerne atter i Uegreb med at bebygge og dyrke

Landet. Dog var Fattigdommen og Mangelen saa stor, at de

maatte hjælpe sig med Byg og kun paa Helligdage node noget

bedre Brod med Smor. Qvinderne vare virksomme baade i og

udenfor Husene; ligeledes saae man Præsterne tage Deel i det

fælles Arbeide. Ved Kirkerne, som man atter var i Begreb

med at opfore, fandt Layard stundom Indgangen saa lav, al

man næsten maatte krybe ind paa Hug — en Forholdsregel.

gom sigter til at forhindre Musselmændene fra at fore deres

Heste og Lastdyr ind og opstalde dem der. Boger og Skrifter

som tilhorle Kirkerne, vare, forsaavidt de ikke vare blevne
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skjulte paa sikkre Steder i Overfaldets Tid. sonderrevne og

adspredte ligesom Kirkens Prydelser. I Zaweetha , hvor de

Reisendes Ankomst blev ventet, modtoges de af unge Piger,

som bare Frugter ud til dem i Kurve, under Anforsel af en

ung Pige, der havde fundet Beskyttelse i Rassams Huus; de

kappedes om at omringe og kysse deres Velgjdrer paa begge

Kinder, medens Hoiagtelse for hans Ledsager, den fornemmere

Reisende, ikke tillod dem at skjænke denne en saa fyrig Be-

vidnelse af deres Glæde.*)- De fandt ogsaa her to af de faa

lærde nestorianske Præster, af hvilke den ene, Kasha Kana,

med sædvanlig Ceremonie forelæste Patriarchens Brev. Patri-

archen blev anseet som en Slags Fange i Mosul, og hans Til-

bagekomst imodeseet med stor Længsel af hans Hjord, der, selv

hvor de nedrevne og forstyrrede Kirker atter vare blevne op-

byggede, ikke vilde benytte disse, forend de vare blevne ind-

viede paany af Patriarchen. Kasha Kana, som befandt sig paa

en Rundreise omkring i Byerne, forte adskillige Haandskrifter

med sig, hvoriblandt eet Værk i to Bind, som han skattede sær-

deles hoit og hvoraf han oplæste endeel af Indledningen, som

handlede om Sprogenes Philosophie og Natur. Denne Geistlige

havde et saare ærværdigt Udseende;**) hans hvide Skjæg faldt

langt ned paa Brystet, men hans Klæder vare i saa daarlig

Tilstand, at Layard gav ham nogle Torklæder, hvoraf Kasha

Kana dog kun anvendte endeel til sin egen Persons , de andre

bestemte han til Kirkens Prydelse. Kashaen blev betragtet

som Folkets Læge, Philosoph, Viismand, og behandlet med stor

Hoiagtelse. Paa Veien gjennem Landsbyen forlode Qvinderne

deres Dortærskel og Bornene deres Lege, for at ile hen og

kysse hans Haand. Under Reisens Fortsættelse viste man Layard

snart disse, snart hine udhængende Klippestykker og andre

vanskelig tilgængelige Steder, hvor ulykkelige Nestorianere havde

laget deres Tilflugt, men hvor de kun vare blevne Offre for

•) Layard 1, 183.

"") Ogsaa Ainsicortk omtaler Kasha Kana paa samme Maadc.
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deres Morderes endnu grusommere Mishandlinger og Slagteri.

Jo længere de kom mod Osten, desto mere var Beder Khans

forventede Angreb paa Tkhoma Gjenstanden for den almindelige

Omtale. Man beregnede, hvorvidt det vilde være muligt for

den truede Stamme at gjore Modstand. Folket i Tkhoma var

i sin Tid blevet nodt til al drage mod Kurderne, da Nur-

lah Bey og Beder Khan overfaldt Tiyariserne; men man

vidste, at de vare blevne tvungne dertil og yttrede sig

derfor om, at man maatte tilgive dem, da Hakkarihovdin-

gens Grusomhed ikke havde tilladt dem at unddrage sig I

Tkhoma viste den storre Velstand i Bolig og Klæder, at Ind-

vaanerne hidtil havde undgaaet Kurdernes Plyndringer. Men

nu frygtede de den Skjæbne, som de forudsaae: Alle vare

sysselsatte, Mændene med at berede Krudt og Vaaben, Qvin-

derne med at nedgrave hvad Kostbart, de havde, paa sikkre

Steder. I Kirken samlede Præsterne Boger og de hellige

Kar for at skjule dem i Bjergene. Blandt Manuskripterne saae

Layard mange gamle Ritualer, Bonneformularer og Oversæt-

telser af bibelske Boger. Om Sondagen overværede Layard

Gudstjenesten. De to Præster fungerede i Embedsdragt. Cere-

monierne vare faa og simple. En Deel af Skriften blev fore-

læst og fortolket af Kasha Hormuzd i Bjergboernes Dialect*),

— den anden Præst sang Bonnerne, medens Forsamlingen knæ-

lede eller stod op og deeltog i Antiphonierne. Menighedens

Medlemmer brugte Korsets Tegn, naar de kom ind, og bukkede

sig, naar Jesu Navn forekom i Bonnerne. Sacramentct blev

uddeelt til alle Nærværende — Mænd, Qvinder og Born deel-

toge baade i Vinens og Brodets Nydelse. Efter Gudstjenestens

Slutning omfavnede de, efter den ældste christne Kirkes Skik,

hinanden som Tegn paa Kjærlighed og Enighed og forlode Kir-

ken. Layard fandt denne Gudstjeneste i stor Contrast med alle

de meningslose og tildccls forargelige Ceremonier, som bruges

-) — Fcw undeistanding thc Chaldæan of tlic hook, — tilloier Layard I, 201.
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af de papistiske Chaldæer paa Sletten, ligesom de billedliise

Kirkevægge dannede en Modsætning til de hæslige og vanzi-

rende Billeder, som fylde Kirkerne i Mosul. I Indgangen til

Kirken fandt de den gamle og forvoxede Nonne, hvorom vi oven-

for have talet (S. 123 Anm.). Hendes Seng stod i en Krog af

Bygningen nær et Ildsted, hvor hun kogte sin Mad. Hun spurgte

under megen Graad efter Mar Shimon og kastede sig om Rassams

Hals, da hun horte, at han havde levet med ham. I Tkhoma

Gowaia fandtes en stor Forsamling af den hele Stamme, som

raadslog om Forsvaret mod Beder Khans forventede Angreb.

Selv nogle Kurder, som boede der i Landsbyen viste Sympa-

thie for de Christne og tilbod deres Arme til Forsvar. Efter

en lang Debat enedes man om at sende en Deputation til Pa-

schaen af Mosul. hvortil valgtes to Præster, to Personer afMa-

lekens Familie og lo af de fornemste Indvaanere. En af deres

Præster opsatte et Brev, som Deputationen skulde fore med, og

hvori Kestorianerne bevidnede , at de vare Sultanens troe Vn-

dersaatter og vare rede til at betale en Pengesum, eller under-

kaste sig hvilken anden Bestemmelse Paschaen vilde fordre.

Til samme Tid traf man alle Anstalter til at sætte Dalen i For-

svarstilstand mod det fjendtlige Angreb. I Tkhoma -Distriktet

vare fem nestorianske. Cre kurdiske Landsbyer. Fra Tkhoma

drog Layard til Districtet Bat, hvis Indvaanere, skjondt i læn-

gere Tid forskaanede for Hakkari-Hovdingens Angreb, til hvem

de betalte en aarlig Sum , dog frygtede for, at Anfaldet paa

Tkhoma ogsaa skulde udstrækkes til dem. Deres Haab var

imidlertid, at Nurlah Bey, hvis Undersaatter de nu erklærede

sig at være, skulde paa Grund af sit Venskab med Beder Khan

holde denne tilbage.

Layard lagde atter Tilbagerejsen gjennem Tiyarisdistrictet.

I Dalen mellem Berwari og Asheeta stodte de Reisende paa

nestorianske Christne, som kom fra Mosul, og til sin Overra-

skelse fandt Layard iblandt disse Præsten Abraham (Kasha

Oraso, Corruption af Auraham , Abraham) , der under Mar
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Shimons Exil havde tjent denne som Secretair. Tre Aar vare

nu næsten forlobne , siden Abraham havde maattet forlade sit

Fodested. Han var nu imod sine Venners Raad dragen tilbage

med sin Hustru og Son til Tiyaris. Faa Dage efter Layards

Sammentræf med denne ærværdige Geistlige drog allerede Beder

Khans Horder ned til Asheeta og fornyede de Scener af Vold

og Blodsudgydelse, hvortil Abraham tidligere havde været Vidne:

han dode af Sorg over sine Troesfællers ulykkelige Skjæbne.

Vi ville forbigaae den (ivrige Deel af Layards Beskrivelse

over sin Reise i disse Egne og kun meddele Folgende om Tkho-

mas Skjæbne. Faa Dage efter Layards Hjemkomst til Mosul

drog Beder Khan, . trods Tahyar Paschas Forsog paa at hindre

nye Ulykker, gjennem Tiyaris-Bjergene, hvor han paa ny plyn-

drede og rovede. Indvaanerne i Tkhoma, opflammede af deres

Maleks, gjorde nogen Modstand, men bleve overvældede af Fjen-

dernes Mængde. Atter paafulgte de rædsomste Scener. Qvinder

og Born bleve bragte for Hovdingen, som lod dem myrde med

koldt Blod. Landsbyer og Hauger bleve odelagte , Kirkerne

nedrevne. Næsten Halvdelen af Befolkningen blev et Offer for

Kurderhovdingens fanatiske Raseri.

Endelig udsendte Porten en Expedition under Osman Pa-

scha , der ogsaa i to Træfninger slog Beder Khan, saa at han

niaatte flygte til et Bjergfort. Han vilde have været fortabt, dersom

ikke Osman Pascha havde ladet sig bevæge tif at slutte en Ca-

pitulation med ham, hvorved han rigtignok maatte forlade Kur-

distan, men fik Lov at beholde sin Eiendom og at tage sin Fa-

milie og sine Tilhængere med sig. Uagtet den tyrkiske Regje-

ring havde Osman Pascha mistænkt for at have afsluttet etsaa-

dant Forlig af egennyttige Grunde , opfyldte den dog de af

ham indgaaede Forpligtelser mod Rebellen. Beder Khan blev

bragt til Constanlinopel og derefter sendt til Oen Candia — en

Straf, som ikke stod i noget Forhold til hans utallige Misgjerninger.

Eftcral Beder Khan var dragen bort fra Tkhoma, vendte

nuule faa Indvaanere af de odelagde Landsbyer tilbage. Men
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Nurlah Bey, som troede, at de vidste Besked om skjult Gods.

overfaldt dem pludselig og sogte ved Pinsler at faae de Ulyk-

kelige til at bekjende, hvad han onskede. Nogle Faa, som und-

kom, tog Flugten til Persien. — „Saaledes blev delte blom-

strende District odelagt", slutter Layard sin Beretning, „og det

vil vare længe, inden dets landlige Boliger atter reise sig fra

deres Buiner, og Frugterne af udholdende Arbeide igjen klæde

Siderne af dets Dale."

Det er vemodige og sorgfulde Folelser, det er alvorlige

og tungsindige Betragtninger, som næsten altid fremkaldes, naar

vort Blik rettes mod hvad der tildrager sig i hine Ostens sol-

beskinnede Egne, hvilke Forsynet smykkede med saamange

Naturforlrin , medens de ved Menneskenes Skyld ere det ene

-Aarhundrede efter det andel blevne til Skueplads for Vold,

Uretfærdighed og Undertrykkelse. Og neppe oplives Modet

ved eet eller andet Phænomen, hvortil Menneskevennen knytter

Haabet om muligen engang igjen at see det Lys og den Her-

lighed, som i Oldtiden omstraalede Asien, fortrænge For-

virringens og Vankundighedens Morke, som i saa lang Tid har

hvilet over Fleertallet af denne Verdensdeels Beboere, — forend

de vakte Forhaabninger atter nedslaaes, og nye Forstyrrelser

true selv de sidste Bester af et ædlere Liv med fuldkommen

Undergang. Skulde det virkelig forholde sig saaledes, at Cultur

og Civilisation vare bestemte til ikke mere at fæste Bod iblandt

Sems Afkom, i det Mindste ikke for efler Omvæltninger, hvorved

ogsaa Europa bliver dragen med ind i Asiens Forfald, og da

forst atter bringes tilbage ved Americas Nybyggere, blandt

hvilke der allerede nu findes prophetiske Aander, som forudfole

den Mission*), der er betroet den nye Verdens Beboere—? Saa-

meget er vist, at hvad angaaer de Chrislnes Skjæbne i Asien,

•
i Medens disse Binde trykkes, finder jeg i Dansk Missionsblad (»dg. af Pastor

Blfpdil), Mai 1853, S. 40, en Efterretning, ifolge hvilken de aniericanskc

Missionaircr atter have anlagt en Station i Nestorianernes Bjergegne, og

Prinds HamsaMirsn, den persiske Konges Onkel, har tilsagt de amerieanskc
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viser sig den nærmeste Fremtid omgiven af saa tunge og morke

Tordenskyer, at nye Uveir med stor Ødelæggelse og Jammer

til Folge maae befrygtes. Vi have ovenfor seet, hvorledes det

staaer til med den christne Kirke i Osten under Osmannernes

Herredomme. Selv i de Egne, der syntes meest afsluttede for

fremmed Indflydelse, have Musselmændenes fanatiske Had og

den romersk-katholske Kirkes Proselytisme understottet hinanden

i at udslette hvad Spor af aandeligt Liv og Frihed der var

tilbage hos et af de ældste og agtværdigste Religionspartier.

Den frugteslose Kamp mod de musselmannske Tyranners Over-

magt har svækket og kuet de kurdiske Christnes Mod, som

snart i Lighed med deres ovrige ulykkelige Brodre kun i nedrig

Underkastelse ville soge at afvende de Plagerier og Uretfær-

digheder, hvilke de mistvivle om at kunne paa anden Maade

afværge. Imidlertid benyttes denne Tingenes Stilling af de

pavelige Udsendinge til Fordeel for deres Planer. Allerede

fyldes de chaldæiske Christnes Kirker meer og meer med Bil-

leder; den gamle Christenheds frivillige og temporaire Lofter,

aflagte efter indre Tilskyndelse, omskiftes med livsvarigt Coelibat

og andre Munkevæsenets Forpligtelser; i det syriske Sprog

udbredes romersk-katholske Bonneboger og asketiske Skrifter

med Anraabelse af Jomfru Maria og alle Helgener; det hem-

melige Skriftemaal, som tidligere ansaaes for en fri Sag, er

nu paalagt de papistiske Nestorianer som en Nødvendighed;

ved Nadverens Administration er der indfort Formler til Ind-

skærpelse af Transsubstanlialionsdogmet, og det indviede Brod

tilbedes; denToleranze, hvormed Nestorianerne hidtil betragtede

andre christne Partier, bliver fortrængt ved forvanskede og

ufordeelaglige Rygter, som papistiske Missionairer udbrede om

Protestanterne og alle Akalholiker. *) For Oieblikkel har Rus-

.Missionairer en aarlig Gavn af omtrent 200 Rlxl mod Bevidnelse al sin

HOiagtelae for deres Virksomhed ved Ungdommens Underviisning.

*) „Om Englænderne ere Christne," var et Spfirgsmaal, som ofte blev opkastet

i Anledning af engelske Heisendes Ankomst til Kurdistan. „Jo vist ere
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lands mægtige Czar gjort Fordring paa et Protectorat over

Portens græsk-chrislne Undersaalter i Lighed med det, der er

tilstaaet Frankrig for den latinske Kirkes Tilhængere. Dersom

Seiren i den Krig, der truer med at udbryde i [denne Anledning,

vender sig til Ruslands Fordeel, vil den romerske Kirkes Bestræ-

belser mode en Modstand, hvis Betydning den har lært at kj< nde

af de senere Aars Begivenheder i Rusland og Polen. Men vil

derved i Virkeligheden være vundet noget for den nestorianske

Kirke? I Enkeltheder afviger som bekjendt den græsk-katholske

Kirke fra den romersk - kalholske ; men i det Væsentlige

er Overensstemmelsen saa stor, at de samme Vildfarelser og

Misbrug under noget forandrede Navne og Former erc begge

de Clii'istne," — sagde ved en saadan Ledighed en Præst blandt de papi-

stiske Nestorianere, — „og de have Kirker; men de besoge disse alene

eengang om Maaneden , og de nyde Herrens Nadvere eengang i tyve Aar.

De have Lov til at gifte sig med saa mange Koner, som de ville, og nogle

af dem have over tyve Koner. De ere et fattigt Folk, som have saa stor

en Gjæld, at de aldrig kunne betale den. De ere nodte til at laanc store

Summer hos Kongen af Frankrig, som derfor har faaet et Slags Herre-

domme over dem"' (Fletcher, Noles from Nincveh, p. 191.) Ved en saadan

Ledighed meddeelte en Kjobmand fra Aleppo sit nestorianske Auditorium

folgende Oplysning om den engelske Kirkes Oprindelse: „Der levede en-

gang i England en stor Sultan, hvis Navn var Napoleon Donaparte. Denne

Sultan var en anden Iskander den Maeedonier, og han gjorde mange af

Frankernes Konger til sin Fodskammel. Men hans Hjerte var stolt, og han

trodsede Allah. Og Napoleons Hustru var gammel, og hun fandt ikke

længer Behag for hans Oine. Da fik han at see en vis ung og deilig Pige

og vilde nu skilles ved sin Kone. Men dengang vare alle Englændere

Katholikcr, og Napoleon sendte derfor Bud til den hellige Fader, Paven,

for at begjærc Skilsmisse. Men Paven nægtede det og misbilligede Napo-

leons Overmod. Da svor Napoleon at hævne sig, kom med en stor Hær

og beleirede Rom, tog Paven til Fange og satte ham i et stort Taarn i

London, som er Hovedstaden i England. Men nu forenede alle Frankernes

Konger sig imod Napoleon og paaforte ham Krig, og deres Soldater kom

til London og satte Paven i Frihed ; og da Paven kom tilbage til Kom,

satte han Napoleon og alle Englænderne i Ban. Men Napoleon lo i Skjægel

og sagde: „leg vil skalle mig min egen Kirke." Saa gjorde han Biskopper,

Og de skilte ham fra hans Kone og viede ham til den unge Pige, og nu

grundede han den engelske Kirke" (Fletcher, a. Si., p. 279 (I'.). Man seer

let, hvorledes Historien om Henrik dm Ottende og Anna llulleyn her er

bleven modificeret.



169

Kirkers uadskillelige Ledsagere. Dersom derimod Porten, under-

støttet af Frankrig og England, trods sin indre Oplosning,

opretholdes i sin Magt, har den romersk - katholske Kirke

af mange Grunde de bedste Forhaahninger om Udvidelsen af

sin Magt. Men hvilken Skjæhne truer de ulykkelige Chrislne

ikke blot i hine Egne, hvilke her nærmest have tildraget sig

vor Opmærksomhed, men i hele det tyrkiske Rige, medens de

blodige Terninger kastes om dettes fremtidige Skjæbne? Vil

Europæernes Vaabenmagt og Diplomali kunne standse de Ud-

brud af Vold og Grusomhed, hvortil Musselmændenes Fanatisme

i saa algjorende et Oieblik vil Jade sig henrive? De nestori-

anske Chris tn es Historie i den sidste Tid giver ikke nogen

Fortroslning i denne Henseende.
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London 1852.
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Experimenlal researches on Electricity. From the philosophical

transactions. Part. 1, 1852. London 1852.

Fra Mr. Grove.

On the eleclro-chemical polarity of gases. Januar 7, April 1,

1852.

Fra Royal Society i London.
Philosophical transactions of the Royal Society of London.

Part I & II. 1852.

Proceedings of the Royal Society. Vol Vi. Nr. 83—93. 1852.
The list of the members of the Royal Society. Novbr. 30. 1852.

Fra Astronomicai Observatory i Edinburgh.

Aslronomical Observations made at the Royal Observatory.
Edinburgh 1844. 5, 6 & 7.

Fra det Baierske Videnskabernes Akademie.

Gelehrle Anzeigen. Hcrausgegeben von Milgliedern der k. Bayer.
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Munchen 1852.
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Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
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1-2 Heft.
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Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
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Fra det Hollandske Akademie i Harlem.

Extrait du programme de la Societé Hollandaise pour 1852.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1853.

Af

Elatsraad, Professor G* Forchhammer,
Selskabets Secretair.

ilr. 7.

Modet den 4de November.

Hr. Professor i Chcmien E. A. Scharling incddeclte folgende

Bemærkninger over den relte Betydning af Udirykket Syrernes

Mælningsevne.

Udtrykkene Syrernes Mætningsevne, Syrernes Suurhed, Sy-

rernes Styrke, Syrernes „Basenvermogen", Syrernes neutralise-

rende Kraft findes anvendte, selv af de mest udmærkede Clie-

mikere, med saa stor Ubestemthed, at det ofte er vanskeligt for

Læseren at danne sig en klar Forestilling om vedkommende

Forfatters Mening ved Anvendelsen af disse Udtryk. Som Pro-

ver paa saadanne mindre heldige Valg af disse Udtryk anforle

Prof. S. nogle enkelte Steder af Afhandlinger og Lærebogcr.

12
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1 Dumas's 1. Memoire sur les types chimique i Ann. d.

Chim. et de Phys. 73 B. Side 83 findes saaledes folgende Sæt-

ninger: „Comme l'acide chloracétique ofFre le premier cxemple

d'un acide organique dans lequel on ait remplacé l'hydrogéne

par le chlore, il était tres essentiel de s"assurer si la capa-

cité de salurafion en était modifiée. Tous les chloracétates

étant solubles, il a été tres facile de les obtenir parfaitement

neutres et de constater leur neutralilé de la maniére la plus

exacte." Efter derpaa at have anfort Analyserne af det chlor-

eddikesure Solvsalt og viist, at dets Formel er C* Gh Or,, Ag O,

vedbliver han: Or on sait que la formule de l'acétate d'argent,

qui est aussi un sel anhydre, est représenlée par & Ms On,

Ag O. — Les expériences suivantes confirment tout-å-fail cctte

capacité de saluration.

I den 2. Memoire sur les types chimiques, ligeledes i Ann.

d. Chim. et d. Phys. 73 B. Side 143 hedder det: Avant de

quilter l'acide valérique ou valérianique artificiel, nous soumet-

trons aux chimistes quelques observations å son sujet. La

premiere a pour objet de faire ressortir la permanence de la

capacité de saluration de Vacide, malgré le remplacement de

Vhydrogene par le chlore, fait absolument semblable å celui que

Tacide acétique et l'acide chloracétique ont présenté" Nous

avons mis le plus grand soin d constater Videntité du pouvoir

chimique de Vacide valérique et de l acide chlorovalérosique,

et nous croyons que l'analyse du valérate d'argent et du

chlorovalérosate d'argent, provenant l'un et l'autre de sels bien

neutres, ne peut laisser aucun doute sur ce point. Ainsi, sans

prétendre que ce phénoméne se produira toujours, on peut af-

firmer du moins , que dans les cas cités, le pouvoir neutra-

lisant vérifié par les papiers réactifs nest pas modifié par la

substitution du chlore å l hydrogene.

Af Ovenstaaende indsecs let, at Dumas ved Udtrykkene

„capacité de saluration" og „pouvoir neutralisant" ikke kan for-

slaae det samme, som Berzelius forstod ved en Syres Mætnings-

evne. I den sidste Betydning er Eddikesyrens Mælningsevnc
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15,68 og Chloreddikesyrens derimod kun 5, is; Valerianesyrens

Mælningsevne er 8,o; men Biclilorvalerianesyrens Mætningsevne

er efler Solvsaltels Analyse 3,ks. Af Chlorvalerianesyrens Salte

har Dumas ikke meddeelt nogen Analyse, og beregner man

denne Syres llieoreliske Mætningsevne, da bliver den 4,cni.

Heraf folger ligefrem, at man ikke efter den oprindelig antagne

Bestemmelse af Udtrykket en Syres „Mætningsevne" kan sige:

at Chloreddikesyren eller Chlorvalerianesyren har bevaret den

samme Mætningsevne som Eddikesyren og Valerianesyren. Disse

Syrer have kun det fælleds, at alle fire Syrer fordre en tredie

Deel af den Mængde Ilt, de selv indeholde, i de Mængder af

Baser, hvormed de danne neutrale Salte. At det virkelig er

delte Forhold, som Dumas har villet belegne med „permanence

de la capacité de saturation de l'acide", sees af Compt. rend.

Tom. dixiéme Side 151, hvor Dumas selv giver folgende For-

klaring: L'acide acétique et l'acide chloracétique comme corps

distincts constituent deux espéces, que j'ai classées en un méme

genre, en raison de l'analogie de leur propriétés fondamcntales

et de Videnlité de leurs formules.

Som et andet Exempei paa en mindre rigtig Brug af Ud-

irykket Syrernes Mætningsevne anforles folgende Sætninger af

Liebigs Handbuch der Chemie 1843 Side 604 og 5, hvor det i

Anledning af de organiske Syrers Theorie hedder:

1) Die wasserhaltigen Såuren sind gewisse Verbindungcn eincs

oder mehrerer Eleinente mit WasserstofF, in denen der

lelztere vertreten werden kann durch Æquivalente von

Metallen. Die Fahigkeit einer solchen Simre, einc Basis

zu neutralisiren, ist hiernach abhångig von diesein erselz-

baren WasserslofT; wenn man die iibrigen Eleinente dioser

Såuren zusammengenommen das Radikal nennt, so hat die

Zusammenselzung des Radikals hierauf keinen Einfluss.

2) Wenn milhin die Menge des Wasscrslofi' ausscrhalb des

Radikals sich vermchrt oder virinindert, so nimmi die

Saltiyungscapaciltil in gleichem Grade zu, oder sie nimmt ab.

12*
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3) Treten zu den Beslandlheilen des Radikals unbeslimmte

Quanlitålen der nehmliclien Elemcnte, oder verschiedener

Elemente, wåhrend die Menge des erselzbarcn Wasserstoffs

die nåmliche bleibt, so vergrossert sich das Gcicicht des

Atoms der Såure, aber die Såltigungscapacilåt bleibt un-

veråndert. *)

Lader man paa dette Sted den fremsatte Mening om Brin-

tens Indflydelse paa Mætningsevnen ude af nærmere Betragtning,

og holder sig hun til Meningen af Nr. 3, da synes denne al

være, al Syrens Æqvivalenttal gjerne kan forandres, uden at Mæt-

ningsevnen derved lider nogen Forandring. At dette imidlertid

strængt taget er en Umulighed, vil secs af det Folgcnde; kun

under den Forudsætning, at Liebig nærmest har tænkt paa de

organiske Syrers Inddeling i I-basiske, 2-bnsiske, og 3-basiske

Syrer, kan man indromme Rigtigheden af ovennævnte Sætning.

Men denne nye Fortolkning af en Syres Mætningsevnn vilde

dog nok bedre udirykkes paa den af L. Gmelin valgte Maade

ved at sige, at „das Basenvermogen" (Baseevnen?) forbliver

uforandret.

Ved „Basenvermogen" forstader nemlig Gmelin Syrernes

Evne til at træde i Forbindelse med 1 eller flere Æquivalenter

Base. Denne reen theoreliske Betydning bor dog ingenlunde

forvexles med Syrernes Mætningsevne, som nærmest er Angi-

velsen af en bestemt, ved Vægtskaalens Hjælp begrundet, Er-

faring.

Ved en Syres Mætningsevne forstod Berzelius. som oven-

anført, oprindeligt det Tal, som uddykker den Mængde Ilt, en

hvilkensomhelst uorganisk Base maa indeholde for at kunne

frembringe et neutralt Salt med 100 Dele af en Syre. IN'aar

saaledes 100 Dele Svovelsyre for at danne et neutralt Salt med

*) I 1ste Deel Side 193 hedder det: Såtti<riingsrapacitåt einer Såure ncnnt

man die constante Quantitiit Sauerstoff in verschiedenen Gewichtsmengen

von Basen, welche man bedarf, um mil 100 Theilen Såure ein neutrales

Salz zu bilden.
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Kali, Natron, Kalk eller hvilketsonihelst andet Metalilte, fordrer,

at dette skal indeholde 20 Dele Ilt, saa siges Svovclsyrens Mæt-

ningsevne at være 20.*)

Da Mælningsevnen ikke er afhængig af de forskjellige Om-

stændigheder, hvorunder Syren og Basen træde i Forening, men

forbliver en bestemt Storrelse, enten Foreningen foregaaer ved

en hoiere eller lavere Varme, enten Oplosningerne af Syren

og Æsket ere concentrerede eller fortyndede, saa har man til-

lagt Kundskaben om Syrernes Mætningsevne en særdeles Vig-

tighed, navnligen ved Undersøgelserne over de sammensatte

Legemers empiriske og rationelle Formler. Ikke destomindre

findes i de fleste Læreboger og Ilaandboger sjeldent, for ikke

at sige aldrig, opstillet Tabeller over de mere bekjendte Syrers

Mætningsevne, hvilket nok nærmest maa tilskrives den Omstæn-

dighed, at man har fundet det beqvemmere at udtrykke Mæt-

ningsevnen ved at angive det relative Forhold mellem lltmæng-

den i Oasen og Iltmængden i Syren, i de neutrale Salte.

Saaledes siges Svovelsyrens Mætningsevne at være Va, Salpeter-

syrens Mætningsevne Vs, hvorved man vil betegne, at i de neu-

trale svovclsure Salte findes tre Gange saameget Ilt i Syren

som i Basen, og i de neutrale, salpetersure Salte fem Gange

saameget Ilt i Syren som i Basen. Denne Bekvemmelighed kan

imidlertid ikke gives Medhold; thi den egentlige Betydning for

Syrernes Mætningsevne, forsaavidt man vil og maa bruge den

som et Hovedkjendemærke paa en Syres eiendornmelige Sam-

mensætning og Egenskaber, gaae herved næsten aldeles tabt.

Antallet af de Syrer, som i deres neutrale Salte indeholde tre

Gange saameget Ilt i Syren som i Basen, er særdeles stort; og

mange af disse Syrer ligne hverandre saameget i alle andre

Egenskaber, al det meest Ejendommelige ved dem netop ligger

*) Imidlertid træffer man ogsaa i Berzelius Skrifter paa Sætninger, hvor Ud-
trykket Mætningsevne ikke strængt er overholdt; som Jahrcs- Ucricht. 19

Ja li i gang S. 376.
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i den ulige Mængde af en Base, som behoves for at mætte 100

Dele af Syren. Som nogle Exempler nævntes Svovelsyre, Sal-

petersyrling, Chlorsyrling, Oxalsyre, Eddikesyre, Smorsyre,

Valerianesyre etc, i de neutrale Salte af disse og mange andre

Syrer indeholde Syren tre Gange saameget Ilt som Basen; men

ikke to af disse Syrer besidde samme Mætningsevne.

Svovelsyrens Mætningsevne er 20

Salpetersyrlingens —
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ved at forenes med Ilt til Svovelsyre, *) kan ikke gives Bifald;

thi da 100 Dele Svovelsyre kun kunne indeholde 80 Dele Svovcl-

syrling, saa er Mætningsevnen i Svovelsyren ligefrem formind-

sket derved, at 20 Vægtdele Ilt have fortrængt 20 Vægldele

Svovelsyrling. Og ligesom denne forogede Mængde Ilt har

tjent til at gjore Svovelsyrens Æquivatental storre end Svovel-

syrlingens, saaledes har den paa den anden Side tjent til at

formindske Syrens Mætningsevne.

I efterfolgende Tabel er et vilkaarligt Valg af Syrer ord-

nede efter deres Mætningsevne.

Forskjelligc Syrer ordnede efter deres Mætningsevne.

Navn.
Sammen-
sætning.

u ,
Mætnings- Æquiva-

Fo,mel -

leiittal.evne.

Kulsyre

Svovelsyr-

ling

Cyansyre

Horsyre

Oxalsyre

Myresyre

Salpeter-

syrling

Svovelsyre

Chlorunder-
syrling

Svovel-

nndersyrling

C 27,27

O 73,73

S 50
O 50

C 35,29

N 41,17

O 23,54

B 31,28

O 68,72

C 33,33

O 66,67

C 32,44

H 2,70

O 64,86

JV 36,84

O 63,16

S 40
O 60

Cl 81,61

O 18,39

S 66,66

O 33,34

C Oi

SO*

C*NO

BO*

C0O3

Cl II O 3

\N O.-?

SO*

Cl 'O

S: O2

36,36

25

23,54

22,923

22,223

21,62

20,96

20

18,39

16,53

275

400

425

436,25

450

462,5

477,036

500

543,75

600

10,000

•) Ilandbuch der Chcmie ete. von J. Liebig 2. Bd. Side 605.
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Navn.
Sammen-
sætning.

Formel.
Mætnings- Æquiva-

cvne. Icnttal.

Aconilsyre

Eddikesyre

Salpetersyre

Phosphor-
syrling

Citronsyre

og Æblesyre

Chlorsyrling

Propionsyre

Viinsteen-

syre

Chloiunder-
syre

Phosphor-
syre

«

C 48
// 4
O 48

C 47,06

H 5,88

O 47,06 )

N 25,92 |

O 74,18 j

P 56,87

O 43,63

C 41,38

// 3,45

O 55,17

Cl 59.63

O 40,37

C 55,38

H 7.69

O 36,63

C 36,36

# 3,03

O 60.61 j

j Cl 52.56 1

i O 47,44 )

& Hi 3

& ff3 Oa

IV; O;

P2O3
eller

P<> Os

P 43,67

O 56,33

Svovel-

undersyre

Chlorsyre

Smorsyre

Oxaminsyrc

$ S 44,44 )

1 O 55,56 )

( Cl 47 )

i O 53 )

C 60,76

H 8,87

O 30,37

C 30
JV 17,5

// 2,5

C4 ffa O*

G/

O

1

c6m o3

Ci M2 oi

GI Oi

P2O3
eller

p. o,

16

15,68

14,77

14,54
eller

29,08

13,79

13,45

625

637,5

677,036

687,5
eller

343,75

725

743,75

10,000

12,31 812,5

\(o

2

S2O5

GI O-o

C* Ih Oa

Ci #3 NOo

12,12

11,85

1 1 .266

eller

22,532

11,11

10,6

10,123

10

50

825

843,75

887,5 I

eller

443,75

1

900

913,75

987,5

1000



179

Navn.

Urinsyre

Trilhionsyrc

Chlorover-

syre

Valeriane-

syre

Arsenik-

syrling

Meconsyre

Sulfælhyl-

svovelsyre

Dobbelt
svovelsyret

Metliyl'ilte

Tetralhion-

syre

Ællieroxal-

syre, Viin-

oxalsyre

Capronsyre

Benzoesyre

Arscniksyre

Sammen-
sætning.

Formel.
.Mætnings-I Æquiva-

evne. I lenttal.

C
N
II

O

S
o

I Cl

o

\

c
II

o

35,72

33,33

2,38

28,57

54,54

46,46

38,89

61,11

G4,5i

9,68

25,81

As 75.75

O 24,25

C 42
H 2

56

C 23,77

H 4.97

O 39,60

S 31,66

C 11,65

H 292
O 7,76

SOs 77,67

S 61,54

\ O 38,46

C 44,04

H 4,56

51,40

C 67,29

H 10,29

22,42

C 74,:?3

II 4.42

O 21,25

C5 No Ih 3

010 #9 0.3

eller

As O*

2

& #2 07

Ci H5 S3 0=

02 Ha O,

2 SØ.,

fil* 65,2

( O 34,7

22

8

SiOo

Cs Ih Or

&> Hu O.t

Cu H5 O.t

As Os
eller

/I« 03

2

9,523

9,09

8,74

8.603

8,064
eller

16,128

8

7,92

7 767

7 692

7,34

7,476

7,08

6,941
eller

13,88S

1050

1100

1143,75

1162,5

1240 )

eller V

620 {

1250

1262,5

1287,5

1300

1362,5

1337,5

1412,;

1440
eller

720

10,000
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Navn,
Sammen-
sætning.

Formel.
Mætnings-

evne.

Æqniva-
lenttal.

Pentathions-

syre

Glycinsal-

petersyre

Oenanthyl-

syre

Chlormclliyl-

Svovelsyr-

ling (vand-

hold.)

Asparagin-
syre

Suurt

svovelsyrct

Ælhylilte

Salicylsyre

Kakodylsyre

Caprylsyre

Kaneelsyrc

Amylsvovel-
syrling

Mandelsyre

S 06,66

O 33,34

C 20
JV 23,33

// 3,33
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39,77 °/o Myresyre, som ligeledes fordrer 8,6 Ilt i Basen for at

mæltes.

Trækkes Ce He fra Valerianesyrens Bestanddele, tilbagebliver

54,81 % Eddikesyre, der ligeledes fordrer 8,6 % Ilt i Baserne

for at mættes; og trækkes endelig C Hi fra Valerianesyrens

Bestanddele, tilbagebliver 84,89 °/o theorelisk Smorsyre, som

ligeledes paa det nærmeste fordrer 8,6 % Ilt i Basen for at

mæltes.

Som et andet Exempel anfortes Kaneelsyre, CisHiO?,, hvis

Sammensætning er 77,69 % C 5,03% H og 17,28 % O; Kaneel-

syrens Æquivalenllal er 1739,52, og dens Mælningsevne 5,75.

Vægten af 1 Æquivalent Kulslof i Kaneelsyren er da 4,32%, og

Vægten af den derlil svarende Kulsyre 15,84%, som udfordrer

5,75 Vægldele Ilt i en Base for derved at danne et neutralt Sall.

Vægten af en Æquivalent Oxalsyre Ci Oa vilde være 25,88,

som ligeledes fordrer 5,75 Vægldele Ilt i en Base for dermed

at danne et neutralt Salt.

Vægten af en Æquivalent Eddikesyre C* Hn Oa vilde være

36,68, som ligeledes fordrer 5,75 Vægtdele Ilt i en Base for

at mættes.

Endelig vilde Vægten af en Æquivalent Benzoesyre være

81,25, som ligeledes fordrer 5,75 Vægtdele Ilt i den Base, hvor-

med den skal danne et neutralt Salt.

Kundskaben om delle almindelige Forhold kan Ijene til at

oplyse forskjellige specielle Tilfælde, der ellers lillægges en

storre Betydning, end de virkelig fortjene. Saaledes folger

ligefrem af Ovenstaaende, at Mandelsyrens Mælningsevne maa

være ligesaa stor, som den Mængde Ilt, der maa indeholdes i

den Base, som skulde mætle den i Mandelsyren værende eller

tænkte Quantitel Myresyre. Her som ved enhver Syre vil Mæl-

ningsevnen kun være afhængig af Forholdet mellem Væglen af

een Æquivalent Metal og een Æquivalent af Syrens Bestand-

dele, ligemegel om det hedder C, II, N, O, S, Cl, P eller noget

andel Grundstof.
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Mandelsyret Solvilte indeholder saaledes paa 100 Dele Syre

76,6 % Solv; forsaavidt dette repræsenterer een Æquivalent

Solv (Æquivalenttallet regnet til 1351,35.), saa vil hver Æqui-

valent Kulstof i Mandelsyren veie 4,196 °/o, og den deraf dan-

nede Kulsyre allsaa 15,39. Men disse 15,39 °/o Kulsyre fordrer

5,595 Vægtdele Ilt i den Base, som skal mætte denne Syre,

hvilket ligeledes svarer til Mandelsyrens Mætningsevne. Een

Æquivalent Oxalsyre vilde veie 25,18 og ligeledes udfordre 5,595

Dele Ilt i den Base, som skal mætte den.

Men Vægten af een Æquivalent H i Mandelsyren er 0,7 %,

og for at omdannes til Vand behover denne Vægt Brint lige-

ledes paa det nærmeste 5,595 Dele Ilt. Det er allsaa aabenbart,

at Mandelsyrens Mætningsevne aldeles ikke kan tjene som Be-

viis for, at den indeholder Myresyre.

Ligeledes folger af Ovenstaaende, at Chloroxalsyrens og

Bichlorvalerianesyrens Æquivalenttal maa være slorre end Oxal-

syrens, Eddikesyrens eller Valerianesyrens, samt at de chlor-

holdige Syrers Mætningsevner maa være mindre end de Syrers,

hvoraf de ere dannede.

Endvidere er det en Selvfolge, at Chloroxalsyrens Mætnings-

evne netop er saa stor, som den Mængde Ilt, der vilde udfor-

dres i en Base for at mælte den i Chloroxalsyren tænkte Vægt

Oxalsyre; noget, Berzelius dog i sin Tid har fremhævet som

noget Eiendommeligt i Modsætning til de ovenfor anforte An-

givelser af Dumas, at Mælningsevnen af Chloroxalsyren saavel

som af Bichlorvalerianesyren skulde være lig Mælningsevnen af

Eddikesyren og Valerianesyren.

Som et ret mærkeligt Exempel paa, hvorledes Tilsidesæt-

telsen af den ovenanforle simple Lov om Forholdet mellem

Syrernes Mætningsevne og Æquivalenttal synes at have givet

Anledning til Fremsættelsen af en, efter Professor S's Me-

ning, mindre riglig Forklaring over et bestemt Forsog, hen-

vistes til Dumas femte Afhandling om de chemiske Typer

(Annales de Chcmie et de Physique 3 S. I. 5. P. 357). I
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denne gjor Forfatteren opmærksom paa de saakaldte parrede

Syrers Tilværelse og oplyser disses Forhold blandt andet ved

en Sammenligning mellem Svovelsyrens og Salpetersyrens ind-

virkning paa Benzin og Benzoesyre. Han antager nemlig, at

ligesom Salpetersyre med Benzin danner et aldeles indifferent

Legeme, saaledes skal Benzin og Svovelsyre danne en neutral

Forbindelse. „Benzin frembringer," siger han, vel med Svovel-

„syre et Legeme . y
5

( men dette er hidtil uadskille-

lig forbunden med Svovelsyre og danner saaledes Legemet

Æ JH + s °*'> el Beviis for >
ai °a f!

5
\

dele>' Benzinels
o U'i

)
o U<>

)

„Egenskaber, er at den saaledes opslaaede Forbindelse ikke er

„mere eller mindre suur end, om Svovelsyren havde været

^ganske fri. Lader man derimod Svovelsyren indvirke paa

„Benzoesyren, saa erholder man Forbindelsen *\ A
3

|
5
S On,

„hvori hver af de to Syrer har beholdt sin Mætningsevne,

„idet Forbindelsen optager to Atomer Vand, naar den er fri,

„og fordrer 2 Atomer Base til sin Mætning."

Undersoger man noget noiere, hvad der skal forstaaes ved

det Udsagn, at i Benzinsvovelsyren er Svovelsyren ikke mere

eller mindre suur, end om Svovelsyren var ganske fri, da vil

det kun sige, at Svovelbenzinsyrens Mætningsevne er saa stor,

at dens Æquivalenttal multipliceret med samme Slorrelse netop

udgjor 10,000. Men dette Forhold finder ligesaagodt Sted, naar

man beregner Svovelbenzinsyrens Mætningsevne efter den Mængde

Ilt, een Æquivalent C af Svovelbenzinsyren, omdannet til Kul-

syre, vilde fordre, eller som een Æquivalent Svovelsyrling eller

som een Æquivalent Vand, alle beregnede af de Vægtdele, hver

Æquivalent af Svovelbenzinsyrens Grundstoffer veie, vil behovc

for at danne neutrale Forbindelser. *} Heraf folger aabenbart,

' ) Hydrater af 1 Æquivalent Mctaliltc og 1 Æquivalent Vand erc lier stil-

lede liig ncuti ;ile Salte.
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at man ikke mere af Svovelbenzinsyrens Mælningscvne er be-

retliget til at antage, at Forbindelsen ^**J er neutral o*.S 3

i fri Tilstand, end til at antage, at ^' jj
5

}
er et neutralt Le-

geme, og at een Æquivalent S 2 er i fri Tilstand, eller endelig

at % O5 j
danner en neutral Forbindelse, og 1 Æquivalent

Kulsyre er fri. — Det Sande er, at Svovelbenzinsyrens Mæt-
ningsevne er hverken storre eller mindre, end den i Folge den
almindelige Regel skulde være, nemlig 4,35; eller 100 Dele

Svovclbenzinsyre fordre 4,35 % Ilt i den Base, hvormed den
skal danne et neutralt Salt.

Hvad Benzoesvovelsyren angaaer, da er man ialmindelighed

bleven enig om at betragte den som en Syre, der fordrer to

Æquivalenler Base for at danne neutrale Salte, og forsaavidt

synes her, ligesom« ved adskillige andre saakaldte fleerbasiske

Syrer, at indtræde Forhold, som stride imod den almindelige

Regel for Syrernes Mælningsevnc. Men delle er kun tilsyne-

ladende; thi holder man sig til Erfaringen, da findes, at 100
Dele Fienzoesvovelsyre fordre saamegen Base til Neulralisation,

at der i denne indeholdes 4,348 Dele Ilt. Betragtes denne

Mængde Base for en Æquivalent, da bliver Benzoesvovelsyrens

empiriske Formel C7 Hi S Oi. Forst naar man til Gunst for

den Mening, at denne Syre skal indeholde 14 Æquivalenler C,

fordobler Æquivalent Antallet, folger ogsaa, at Basemængden
maa sættes lig to Æquivalenter, og da herved hele Syrens

Æquivalenltal fordobles, bliver naturligviis Syrens theoreliske

Mælningscvne halveret.*)

Professor S. anseer del derfor for onskeligl, om man for

Fremtiden vilde fremhæve den almindelige Lov, at Syrernes

*) I sin Afhandling „Uebcr die cliemischc Conslitution und Natur der orga-
nischen Radicalo" (Annalen der Cliemic und Pbarm. 76 B Side 29) synes
Kolbe al have oversect del her udviklede Forhold mellem Benzoesvovel-
syrens Sammensætning og iMætningsevnen.

13
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Mælningsevne staaer i det omvendte Forhold til deres Æqui-

valentlal, mere end tidligere er gjort. Den hele Strid, om Sy-

rerne skulle betragtes som Ilter eller Brinter af bestemte Ra-

dicaler, taber aalienbart meget af sin Betydning, naar det an-

erkjendes, at Syrernes Sammensætning kun for saavidt har Ind-

flydelse paa deres Mælningsevne, som Vægten af hver Atom

Syre derved foroges.

Alle uklare Forestillinger om den formeenllige Indvirkning,

de electronegalive eller electropositive Bestanddele, som optages

i Syren, kunne have paa dens Mætningsevne, ville herved falde

bort. Ligeledes synes det aabenbart, at den saa ofte omtalte

Omstilling af Atomerne aldeles ikke udover nogen Indflydelse

paa Syrernes Mælningsevne.

Isledenfor en Deel reen theoretiske Formodninger om

Grundene til Syrernes storre eller mindre Mætningsevne, som er

den bedste Maalestok, vi for Tiden have for Syrernes Suurhed,

naar herved ikke skal tages Hensyn til Syrernes Intensitet, kan

man allsaa opstille folgende Love, ligefrem udledte af bestemte

Erfaringer og vedtagne Beregninger.

1) En Syre eller et andet Legeme, som indeholder Ilt, og som

ved at træde i Forening med Baser danner bestemte For-

bindelser, vil besidde en saameget storre Mælningsevne,

som Legemets Æquivalenltal er mindre.

2) Med Æquivalentlallets Forogelse aftager Mætningscvnen,

ligegyldig om Æquivalcnltallels Forstørrelse hidrører fra

Optagelsen af eleclronegative eller electropositive Legemer;

enten disse træde ligefrem til, eller de indtræde i Syren

som Sloffer, der substituere andre Grundstoffer, naar kun

det nye Legemes Æquivalenltal er slorre end det Legemes

Æquivalentlal, som substitueres.

3) De vandfrie Syrer besidde en storre Mælningsevne end

Hydralerne af samme Syrer.

4) Det er Legemernes Vægt og ikke deres Stilling, som udove

Indflydelse paa Syrernes Mælningsevne.
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5) Mætningsevnen af hele Syren er lig den Mængde Ilt, som

udfordres i en Base, der skal mælte den Quanlitet Iltesyre,

som kan frembringes af hvert enkelt Æquivalent af Syrens

Grundstoffer.

6) To Syrer, som ikke ere isomere, men bestaae af samme

Grundstoffer, kunne ikke have samme Mætningscvne.

7) To Syrer, som bestaae af ulige Gruudsloffer, kunne have

samme Mætningsevne.

8) Mætningsevnen vil i mange Tilfælde kunne afgive Hoved-

kjendemærket for Syrerne.

Anmærkning. Svovelsuccinylsyren synes at danne en mærkelig

Undtagelse fra andre Syrer, forsaavidt dens Mætningsevne

angives slorre, end den efter Beregningen skulde være.

Da man imidlertid ikke er enig om denne Syre fordrer

4 eller 3 Atomer Base for at mæltes, og vore Kundskaber

om denne Syres Forbindelser med Baserne endnu kun ere

meget ufuldkomne, saa antog Professor S., at man med

Tiden vil lære at kjende saadanne Salte, som kunde vise,

at denne Syres Mætningsevne kan bringes i Overeensstem-

melsc med de ovenanforte Love.

Derefter meddelte Hr. Professor Steenstrup folgende, nær-

mest dertil foranlediget ved Professor P.-J. Van Benedens: „la

generation alternante et la digénése:"

Professor P.-J. Van Beneden ved Universitetet i Lowen

har gjentagne Gange i Tidsrummet fra 1847—1853 til Briisseler-

Academiet, l'académie royale de Belgique, "meddelt Bidrag til

de lavere Dyrs Forplantnings- og Udviklingshistorie, der paa

mange Maader berore de af mig under Navn afOpamning eller

Generalionsvcxel forst sammenstillede Forhold, og i Anledning

af disse Beroringspunkter har han altsaa ikke ret vel kunnet

undlade at omtale mit flere Aar forud (1842) udgivne Skrift om

hint Emne, de Anskuelser, jeg deri havde yttret og de Iaglta-

13*
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gelser, der laae til Grund for dem*). Delte gjor imidlertid denne

min belgiske Collega paa en saa egen Maade, at det maalte

ansees som en utilborlig Ligegyldighed fra min Side, læn-

gere at tie stille til de aldeles urigtige Fremstillinger af hvad

jeg har sagt og lært, som han har givet i flere af sine kor-

tere i Academiefs Bulletins optagne Meddelelser, har gjentaget

i en udarbeidet Afhandling i samme Selskabs Memoirer, og

endelig har sogt at forsvare og hævde i en sidste Meddelelse,

der bærer Overskriften: „la generation alternante et la digé-

nése", efterat han fra en anden Side var gjort opmærksom

paa det Vrange i flere af dem.

Den aflir. Van Deneden brugte Frcmslillingsmaade har der-

for aftvunget mig efterfølgende faa Modbemærkninger, som ikke

have kunnet undgaae et bestemt Præg af en Reclamation imod

denne Forfatter, og den har endvidere gjort det nodven-

digt for mig at lade disse Modbemærkningcr udkomme i et

Sprog, som er tilgængeligt for el storre videnskabeligt Publicum,

og navnlig for det, der især maa antages at benytte Hr. Van

Benedens Skrifter. De ville derfor udkomme i det franske Sprog,

som en særskilt lille Brochure. Da en saadan imidlertid

maa antages at ville dele Smaaskrifternes almindelige Skjæbne,

snart igjen at forsvinde af Litteraturen, medens de Yttringer,

imod hvilke den var retlet, ved deres Optagelse i Briisseler-

Academiets Bulletins og Skrifter have faaet en blivende Plads i

denne, har det ikke kunnet være mig ligegyldigt, om mine

Modytlringer erholdt en lignende Plads, eller ikke. Onskel om

at kunne henvise til et bestemt Sted, hvor de kunne stiges , er

derfor med blandt de Bevæggrunde, der have bestemt mig til al

forelægge Selskabet mit aabnc Svar paa Hr. Van Benedens

Fremstilling, men en ikke ringere Bevæggrund til Forelæggelsen

) Om Forplantning og Udvikling gjennem rcrlcntle Gcncralionsrcrkker . eil

særegen Form for Opfostringen i de lavere Dyrklasser. Et Indbydelses-

skrift til Examen Artium og <lcn offcnligc Skolc-Examen ved Soroe Aca-
demie i Juli 1852. Kjubenliavn 1842. 4to S.I—IV og 1—76. med 3Tavlcr.
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af disse Bemærkninger har jeg i selve deres Gjenstand, da de

angaae nogle af de vigtigste physiologiske Sporgsmaal og tjene

li! at oplyse disse — idetmindste fra deres historiske Side, idet

de af Enhver, der kjender noie til Emnets vel faa-aarige men
temmelig rige Litteratur, turde findes at bidrage til Forstaael-

sen ogsaa af andre end netop de af Hr. Van Beneden givne

Fremstillinger.

Under Titel af „la generation alternante et la digénése"

har Prof. P-J. Van Beneden i Nr. 1 af Bulletins de l'Académie

royale de Belgique for indeværende Aar ladet indrykke en Med-
delelse til Brusseler- Academiet, der er fremkaldt ved en Rap-

port, som en af dette Academie nedsat Commission har afgivet

til Ministeriet om det Arbeide over Bændelormene, der concur-

reredc til den store prix qvinqvennal. Af denne Meddelelse,

hvoraf han velvilligen har sendt mig et særskilt Aftryk, seer man,

at den ovennævnte Commission udforligen maa have sammenlignet

de afHr. Van Beneden formentlig vundne Resultater og Anskuel-

ser med dem, som jeg har bekjendtgjort, da jeg i 1842 fremstil-

lede som eet stort og sammenhængende Phænomen den eiendom-

melige Forplantningsmaade hos mangfoldige af de lavere Dyr,

som jeg efter det derved mest fremtrædende ydre Forhold be-

tegnede med Navnet af Generationsvexel eller Opamning. Det

fremgaaer endvidere afHr. Van Benedens lille Skrift, at Commis-

sionen ikke synes at have villet tillægge alle hans Meninger og

Resultater den samme Oprindelighed, som han selv, og idet

han nu stræber at forsvare sig i saa Henseende, har han ikke

blot sogt at hævde sig Pafernitcten til flere af de allerede i

i mit ovennævnte Skrift om Generalionsvcxlen aldeles bestemt

fremsatte Anskuelser, men tillige i det hele taget benyttet delle

mit Arbeide paa en saa urigtig Maade, at jeg ikke bor tie

stille dertil, og det saamcget mindre, som denne Fremfærd er

en yderligere Gjentagelse af hvad han allerede har tilladt sig i
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flere tidligere Afhandlinger, der ere indrykkede dels i Acadc-

miels Memoirer dels i dels Bulletins.*)

Udforligen at gjennemgaae her alle disse Hr. Van Bene-

dens Arbeider vilde imidlertid fore mig forvidt, og jeg vil der-

for indskrænke mig til at fremdrage de væsenligere Punkter, i

hvilke jeg troer med god Grund paa Videnskabens og egne

Vegne at maatte anke over hans Fremgangsmaade, og navnlig

vil jeg holde mig til hans sidste Meddelelse.

For at vise, at hvad han kalder „digénése" er et helt an-

det og mere omfattede Phænomen, end det jeg har paavist hos

de lavere Dyr og kaldt Gencralionsvexel, fremstiller han saa-

ledes den urigtige Sætning, at jeg kun anerkjender Genera-

lionsvexlens Tilstedeværelse hos de Dyrformer, hos hvilke Ræk-

ken af de med hinanden vexlende Generationer frembyder en

ydre Formforskjellighed, og at jeg lægger hele Væglen paa

denne ydre Formforskjæl. Side 7 af ovennævnte Skrift hedder

det derfor med Ord, som Forfatteren henler af sit Arbeide over

Cestoiderrte: „Les phases que parcourent ces embryons ovigénes

ou phylogéne, ne sont pas toujours les niernes, disais -je, cl,

lorsque ces individus présentent des differences , il y a, pour

M. Sleenslrup, mie
,
generation alternanté". og dertil foier

han: „C'est tout ce que je puis en dire encore aujourd'hui,

aprés tous les intéressants Iravaux, qui ont paru depuis. Jétais

persuadé déjå, en écrivant ces lignes, que le fond de la que-

stion n'élait pas lå, ou M. Steenstrup le placait;" samt fort-

*) Saaledes i det ovennævnte Arbeide over Cestoiderne iftlémoires de l'aca-

déinie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts deBelgique, tome

XXV. 1850: Kecherches sur la faune litloralc de Bclgique, par P.-J. Van
Beneden, professeur a l'université calholiquc del,ouvain. Les vers cestoi-

des, (considérés sous le rapport pdysiologique, embryogénique et zoo-

classique). Mémoire aecompagné de 24 planedes.

I Forfatterens.- Note sur le développcmcnt des Tétrarhynques (cx-

trait du tome XVI. nr. 2 des Bulletins. 1849), og i

Un mot sur le mode de reproduction des animnux inférieurs, (extrait

du tome XIV. no. 5. des Bulletins de l'academic royale de Belgique. 1847.)
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sætter nu fremdeles saaledes : „En effet, la generation aller-

nante consisle, d'aprés M. Steenstrup, en ce qu'un animal, au

lien de donner naissance d un animal semblable d lui, en pro-

duit un, qui ne lui ressemble pas, mais qui produira unepro-

génilure semblable au premier parent. — Ainsi que nous allons

le voir, la forme esl un point Ircs-secondaire dans cctte que-

stion, et toute la Ihéorie s'écroule du moment qu'on en fait

abslraction. M. Steenstrup n'a vu qu'une face d'un phéno-

méne, et d cetle face il a donné un nom; ce nom je l'accepte

pour le cas spécial, mais je n'en veux pas pour le phénoméne

dans son ensemble et que je vais avoir l'honneur d'e.xposer."*''

Jeg behover kun at henvise Prof. Van Beneden til forste

og anden Side af den Bog, hvoraf hans Skrifter vise, at han

har ost saameget, for at paapege det aldeles Forvanskede i den

mig her tillagte Anskuelse, hvad der iovrigt jo ogsaa vil være

bekjendt nok for alle, der have benyttet Bogen**). —
Det hedder der: „Der eigentliche Inhalt dieser Abhandlung

*) I Citater udhæver jeg her og i det Folgcndc med Cursiv de Udtryk, der

her fornemlig komme i Betragtning, selv om de ere trykte med sædvanlige

Typer hos Forfatterne; hvad de tillige have fremhævet er betegnet med ,'.

*•) Vber den Generationsicechsel, oder die Fortpflanmn« und Entwickelung

durch abiccchselnde Generationen, eine eigenthumliche Form der Brutpflcge

in den niedcren Thierclassen. Von J. J. Sm. Steenstrup. Au( Veranlas-

sung des Verfassers nach dem Manuscriple dessclben ubersctzt von C. H.

Lorenzen. Copenhagen 1842. — Den tydske Udgave anfores her ikke al-

lene fordi det er den, Hr. Van Beneden har benyttet, men fordi jeg i dens

Fortale har erklæret at jeg onskedc den betragtet som Originalen; af de

tvende samtidigen omtrent udgivne Bearbeidelser er nemlig den danske

som et academisk Program ikke kommet i Boghandelen og mangler des-

uden det forste Afsnit, der i den tydske er overskrevet Vorwort (Side

V— XVII). — Den engelske Oversættelse (der er er bcarbcidet efter den

tydske Udgave) indeholder delte Afsnit, men er udgivet allcne for Med-

lemmer af Bay Soeicty: On Ihe Alternation of generations, or, the pro-

pagation and development of animals, trough alternatc generations: a pe-

culiar form of fostering the young in the lowcr classes of animals, by /.

J. Sm. Steenstrup, l.ecturer in the Academy of Sor6e. translated from

the german version of C. II. Lorenzen by Georg Bush. London: printed

for the Ray Society 1845.
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ist der Grundgedanke, welchersich im ,GenerationswechseV aus-

spricht: in diescr merkwiirdigen, bisher unerklårbarcn Erschei-

nung in der Natur*), dass ein Thier eine Brut gebårl, die nicht

dem Miilterlhiere åhnlich ist oder wird, sondern, diesem unåhn-

lich, selbst eine Brut hervorbringt , die zur Form und ganzen

Bedeulung des Multerlhieres zuruckkehrt, so dass also ein Mut-

terthier nicht in seiner eigenen Brut sondern erst in seinen

Nachkommcn des zvveiten, dritlen u. z. w. Gliedes oder Gene-

ralion seines Gleicheii wiederfindet" ; o. s. v. —
Jeg noies folgelig ikke med at blot Formen vender tilbage,

men Betydningen (valeur), jeg fordrer at der efter een eller

flere Generationer alter skal fremkomme et Dyr, der skal ikke

blot ligne det oprindelige Moderdyr, men være ligt med det o:

lige-betydende med det, eller af samme Værdisom det, og denne

fælleds Værdie med Moderdyret skal en saadan senere Ge-

neration vise udlrykt deri, at den ligesom Moderdyret skal

„durch Ejer die Art verpflanzen", som det hedder nogle Linier

*) Begyndelsen af dette Citat er i den engelske Oversættelse — hvis Forfat-

ters Flid og Omhu for Gjengivelsen jeg har Grund at paaskjonne — ble-

vet urigtigen gjengivet, og har derved været uheldig nok til at bestyrke

Professor Owens Vildfarelse med Hensyn til min Bogs Formaal og at give

hans Behandling af den en egen Colorit. Det hedder nemlig S. 1 : The

special suhject of this Essay is tlie fundamental idca expressed by the

words „alternation of generations" or the remarkable, till now inexplicable

natural phenomenou o. s. v. „istedetfor: the idea manifestet] in the al-

ternation of generalions, in that remarkable o. s. v.

Til denne Rettelse vil jeg endnu foie en anden, da her ligeledes den

beromte Physiolog har ladet sig vildlede til Udtalelser imod mig, som han

visselig vilde have tilbageholdt, havde han, som jeg ved den Slags Drøf-

telser af en Forfatters Udtryk havde ventet det af en Mand som Professor

Owen, benyttet Originalen istedet for en „translation of a translation''

i hvilken „the author's meaning may probably have suffcred a little in

each change of language" (Alternation of Generations. S. VII.). „It is

qvile erroncous to term a ,Scyphisloma the larval condition of Medusa

aurila, since a ,Scyphistoma' never becomes a ,Medusa (aurUaf1 S. 6

cfr. Owen. I'arthcnogenesis S. 38. Det sidste lille Ord „aurita" er nemlig

forglemt i den engelske Oversættelse, og Prof. Owen vil nu skjdnne, at

jeg nok kan kalde denne Scyphistoma en „pedunculaled Medusa", fordi

jeg ikke vil indrommc at den er en „larval Medusa aurita"1

, der er et langt

speciellcre Begreb.
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nedenfor, og saaledes som det hele Afhandlingen igjennem er

fordret af alle de Generalioner. \es har anseet for de fuldkorn-

nere eller Rækken afsluttende, nemlig: at de skulle være kjon-

nede og frembringe Æg (sammenl. f. Ex. for Meduserne S. 17. *)

Corynerne S. 25. Salperne S. 44. Distomum S. 74. Aphiderne

S. 121). Netop det modsatte Forhold er fremhævet om de for-

beredende Generationer, det at de ikke kunne frembringe Æg,

og ikke have virkeligt Kjon og kun af de i deres Legemer nedlagte

Spirer eller Kim kunne udvikle nye Væsener. Med særligt Hensyn

til alt hvad der gjennem hele Afhandlingen var fremstillet om disse

forheredende Generationer, hedder det jo ogsaa derfor udtrykke-

ligen i Vonvort S. IX, at disse „das gemein haben, dass sie alle

(i tørste Generation nemlig) aus Eiem entstehen, ohne Eier gebåren

zu konnen, alle aus den in ihrem Innern sich befindenden

Keimen eine Brut ausbriiten o. s. v.
; „o//e desselben Geschlecht

sind', det vil sige, (som det nærmere udvikles S. 125 og S. 126)

cre qvindeligeFormer med ejendommelig hæmmedeForplantnings-

redskaber eller -agame'' Van Ben, — Jeg troer, at Enhver maa

indromme mig, at Ingen, mere end jeg, har anseet det nødven-

digere, paa Videnskabens daværende Standpunt, at sondre mellem

disse to Forplantningsmaader, og trængte Forfatteren til at see det

sagt med endnu bestemtere Udtryk end de ovennævnte, vilde

han have kunnet finde det skarpt og med fremhævet Tryk

udtalt i min af ham selv citerede Afhandling om Hermaphrodi-

tismen. Side 5 og 6 og endnu mere S. SG hedder det: „Saameget

synes imidlertid mine i lang Tid fortsatte Undersøgelser at have

vist mig, at hvad enten disse (o: de forberedende eller agame Gene-

rationers) Formeringsmaader yttre sig som Knopskydning og

Formering ved Rodskud, eller som en „Tverdeling" og „Længde-

deling" eller som en Overbefrugtning (Superfætatio, f- Ex. hos Aphi-

derne) ere de kun at betragte som forskjellige ydre Former,

hvorunder Opamningen eller Generationsvexlen træder op paa

") Dansk Udg. S. 9, 13, 24, 40, 66.
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forskjellige Punkter i den organiske Natur; ingensomhelst Art

er bunden bestandig til de nævnte Formeringsmaader , men

disse Formeringer slutte altid, efter en for hver Art bestemt

Række, med Frembringelser af Væsener, som danne Æg og af-

sondre Sæd og saaledes træde igjen tilbage under de sædvan-

lige Fol•plantningsforhold.
,,

Denne de saakaldte kjonslose Formeringsmaaders Henvis-

ning som Led indenfor den almindelige Forplantningsmaade ved

de tvende Kjon, og deres Forsvinden som selvstændige For-

planlningsmaader, til hvilke allene visse Dyreformers For-

plantning skulde være indskrænket, er sikkert ikke en af de

mindst vigtige Anskuelser, som Læren om Opamningen har fort

med sig. *)

Det er en bekjendt Sag, at denne dohbelte Generations-

maade er fremstillet som et væsenligt Træk ved den af mig

betegnede Gcneralionsvexel, og naar derfor Hr. Van Beneden

S. 4 og 5 i sin ovennævnte Piece med særeget Tryk fremhæver,

„pour moi" — „le fond du phénoméne — .se trouve dans le

double mode de reproduction par sexes et par agamie', ainsi que

nous le verrons plus loin avec les preuves å Vappui", og i Mod-

sætning dertil beslandigen antyder eller aabenbart udtaler, at

jeg har sogt det han kalder „le fond de la queslion" i Form-

forholdene**), saa kan jeg, selv om jeg vil vælge den mildeste

Forklaring, heri kun see en saa stor Letfærdighed i Opfattel-

sen og Gjengivelsen af andres Meninger, at jeg indtil videre

ikke kan indromme Van Beneden Ret til at have nogensom-

helst Mening om, hvor jeg soger eller ikke soger le fond du

phénoméne.

Men er saaledes netop det Forhold, Van Beneden an-

*) Sml. Reichert: Die monogene Fortpflanzung (Zur Jubelfcicr der kniscr-

lichen Univcisitat Dorpat. am 12. und 13. Dczemb. 1852. Dorpat 1852.

4lo, 150.) S. 17, 18 og fl. St.

"*) Foruden de anforle Steder see S. 10. Anm. og S. 15 (Bulletin 1853. S. 17.

Anm. og S. 2'..)
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seer for Grundforholdet i hans „digénése" oplaget med i den

af mig fremstillede Opamning, saa kan hint Begreb ikke være

mere omfattende end dette, og et simpelt Bevis herfor, som

ikke burde have undgaaet min Collega, er den Kjendsgjerning,

al hvorvel Van Beneden opstiller fem „Kategorier" af sin

digénése og an forer, at af disse kun 111 og IV svare til min

Opamning, saa ere dog de anforte Exempler paa de andre

Kategorier: l II og V, netop saadanne, som jeg har henfort til

denne allerede i mit Skrift om Generalionsvexlen og endnu

mere i min Afhandling om Hermaphroditismen (Nais, Syllis, —
Ascidiæ sociales, som Ascidiæ composilæ — Aphidernc). *)

Ved min Fremstilling af Generationsvexlen gik jeg fornem-

lig ud paa at paavise Phænomenet som saadant, eller om man

vil: de fælleds Ytlringer af Phænomenet; thi det Sammenbindende

og Forenende i de enkelte Ytlringer, som jeg grupperede sam-

men, var ikke for blevet opfattet eller udtalt. At jeg dog ikke

blev staaende ved de ovennævnte væsenlige Træk af Phæ-

nomenet — dem Van Beneden betegner: „le fond du phé-

noméne", — men sogte endnu en dybereliggende Grund for

disse, turde tilstra'kkelig fremgaae af begge de af vor For-

fatter selv citerede Afhandlinger, men jeg sogte den ad Un-

dersøgelsens Vei, fordi det er paa det Factiske at Opfattelsen

deraf skal stolte sig. Mine ovenfor anforte Ord om den dob-

belte Forplantningsmaade fortsættes S. 87 saaledes: „Hvor-

vel vi ikke kjende de mellemliggende, opammende Generatio-

ners forste Tilstand, er det almindelig antaget, at de ikke have

deres Oprindelse fra de sædvanlige Kjonsstoffer, Æg og Sæd.

*) Til det lier imod Van Beneden Fremstillede maa jejj ogsaa, idetmindste

midlertidigcn, henvise Prof. R.Leuckarl i Giesscn, Corsaavidt han ligeledes

i flere af sine Skrifter har uhjemlet ladet mig lægge Generationsvexlcns

væsenligstc Ejendommelighed i Formforholdcne: (scc f. Ex. Rud. Leu-

chart. Ueber Mctamoi-phosc, iingeschlcchlliche Vcrmchrung , Gencra-

tionswcchscl, i v. Siebolds og Rallikers Zcitschrift C. 1851. S. 183-184.,

sml. Bergmann und Leuckart Anatomisch- physiologischc fjbeisicht des

Thien-cichs. 1852. S. 663.
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Mine Undersogelscr lade mig dog ikke i Tvivl om, at deres

tidligste Tilstande: Kimen, Knopkimen (germes , bourgeons

Van. Ben.) o.s.v. ere celleagtige Legemer, som Ægget, og at

de have, ligesom dette, deres Oprindelse ikke vilkaarligen fra

ethvert Sted i Legemet, men fra bestemte dertil uddannede

Punkter og i Redskaber, der svare til Forplantningsredskaberne

og hos mange have Form og Beliggenhed tilfælleds med disse.''

Denne Udtalelse stottede sig paa Iagttagelser [hos Meduscr,

Hydroider, Trcmatoder og Aphider; men om jeg endogsaa

saaledes kun sogcr Knoppe eller Yngel fremtrædende paa de

Steder, hvor Redskaber , homologe med Forplantningsredska-

berne, have deres Leie eller hvorhen de forgrene sig, har jeg

dog aldrig turdet antage, at disse Spirer eller denne Yngel

ere primitivt dannede der, og altsaa dannede i Kraft af en

Virksomhed i de Organer, hvis egenlige virksomme Partie jeg jo

ansaae hæmmet eller i en mindre udviklet Tilstand; meget niere

tydede for mig alt hen paa, at Ynglen var her saa at sige paa

et secundært Leie , eller Yar ligesom gaaet i Arv fra Dyrets

Moder. Det Dyr, som jeg kaldte Amme, var for mig ikke selv

en Moder men „Qvasi-Multer", fausse-mére, og havde ikke en egen,

men „en blot anbetroet Yngel" og var fodt med sine Spirer („mit

Keimen geboren S. 126"). — At erholde en Losning af Sporgsmaa-

let om disse Spirers „pracoce 1
' Opstaaen forud for Redskaberne,

hvori de ligge, ad Iagttagelsens Vei, og ikke saaledes

som Professor Owen fornylig har sogt det, alene ad en

gold Speculations Vci, anseer jeg paa den ene Side for at

være det nærmeste Maal, man bor have for Oie, for at komme

til Indsigt i Generationsve.xlens dybere Natur; men forsaavidt

denne Indsigt aldrig vil naacs uden igjennem fuld Indsigt i den

almindelige Forplantning ved Sjon, saa mener jeg paa den

anden Side, at der forst er et til Forstaaelsen af hint Phænomen

ligesaavigtigt og endnu nærmere Skridt at gjore, det nemlig at

lære Betingelserne for Forplantning ved Kjon bedre at kjende,

og navnlig at opklare de Punkter i denne, som hidtil have været
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altfor lellelig behandlede, nemlig alt hvad der angaaer Herma-

phroditismen. Folende Nødvendigheden af at dette Forhold

noiere drofledes, udgav jeg mine Undersøgelser over Herma-

phrodilismen, i hvilke jeg var kommen til den Mening, som jeg

endnu hylder, at Tilstedeværelsen af to Kjon i samme Dyr,

udtrykt deri, at Redskaber for de modsalte Kjonsvirksomheder

vare tilstede i samme Dyr og frembragte de to modsalte Kjons-

stofTer, ikke med fyldesfgjorende Grunde er bevist for noget-

somhelst Dyrs Vedkommende, og at Hermaphroditismen derfor

maa bevises, forend den har Ret til at blive videnskabelig an-

taget. Findes der virkelig i Naturen en Hermaphrodilisme efter

det Forbillede, som Qvaterfages forst fremstillede for Synapla,

hvor Væggene af Forplanlningsredskabet bleve Sædet for den

mandlige eller befrugtende Virksomhed, medens dets indre

Hulhed blev det for den qvindelige, og endnu mere: kan vir-

kelig Sædstof og Æggestof ligge saaledes fordelt i Legemet,

som Ovoen f. Ex. fremstiller det om Infusionsdyrene, saa seer

jeg ikke, hvorledes en „Lucina sine coilu" kan blive saa ufatte-

lig for Ovoen og for dem, der med ham sætte den egenlige

Vanskelighed ved de kjonslose Generationers Formering netop

deri, at Kimene eller Spirerne i dem udvikle sig uden Befrugt-

ning. Meget mere synes mig Tilstedeværelsen af Sædstoffet og

Ægsloffel i samme Legeme — og selv hos saadanne Former,

som formere sig paa kjonslos Maade, — at gjore Owens hele

Conjectur overflødig, den nemlig, at hine Kim, som udvikle sig

uden Befrugtning, ere Blommeklovninger, der som saadanne ere

paavirkede af det oprindelige Moderægs Befrugtning; thi under

en slig krypto-hermaphrodilisk Tilstand maae jo Stofferne af de lo

Kjon overalt kunne træde sammen og frembringe nye Væsener,

uden at vi med vore nuværende Instrumenter ville være istand

til al kunne holde die med en slig Virksomhed.

Man undskylde denne Digression i Anledning af den „fond

du phénoméne", som Ur. Van Beneden havde ment at maatte

tillægge mig. Man vil deraf sce, at jeg mener at være kommen
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lidt videre i Undersøgelserne over Opamningens væsenlige For-

hold, end Van Beneden formoder, medens der dog paa den

anden Side er meget langt tilbage, inden jeg skulde indlade mig

paa saadanne dybere Forklaringer over Phænomencts Mulighed,

som dem Owen*) indbilder sine Læsere at jeg har tilsigtet med

*) Da min Bog om Opamningcn ikke er oversat paa Fransk, og jeg maa

antage, at den Omarbejdelse deraf, som den beromte Professor R. Owen i

London har givet i sit Skrift : Onparlhenogenesis, or the successiv

production of procreating individuals from a single ovum. A discourse

introductory to the hunterian lectures on generation and development,

for the jear 1849, delivered at the Royal College of surgcons of Eng-

land. London 1849, vil, ligesom alt hvad der flyder fra denne Physiologs

Pen, være mange franske Læsere bekjendt, medens jeg derimod ikke tor

gjoreRegning paa, at den engelskeOversættclse afGenerationsvexlen, ud-

givet af Ray Society, men kun for dette Selskabs talrige Medlemmer, er i

franske Læseres Hænder, og endnu mindre tor vente, at disse skulle let-

telig have Ledighed til at sammenstille denne engelske Oversættelse med

den som Original udgivne tydske Udgave af dette Arbeide, tor jeg ikke

undlade her at nedlægge min Protest imod den igjennem hele Oicens Ar-

beide gaaende Fremstilling, som om jeg ved Ordene „Gcneralionsvexel''

„Amme" o. s.v. eller ved „metaphorical phrases" af nogensomhelst Art har

ment at kunne forklare Phænomencts dybere Grund, eller som om enten

Prof. Edw. Forbes eller nogensomhelst anden af de hædrede Naturforskere

eller speciellere Anatomer og Physiologer, der have udtalt sig for min

Fremstilling af Generationsvexlcn , kunde have fundet noget forklarende i

disse Udtryk, der kun ere givne som Betegnelse for Begreber, hvilke ikke

for vare komne til tydelig Bevidsthed. „The terms, siger Professor Oircn

S. 41, in which he has sununed up the facts, are now commonly rcceived

bolh hcre and on the Continent in the sense in which he has proposed

them, viz. as explanalory of the phænomena so generalizcd. It is against

this arrest of inquiry and judgement that, I now chiefly argue" etc. og paa

lignende Maader varierer han nu dette Tbcma, denne mig tillagte explana-

tion of the phenomena, eller of the real facts. o. s. v. igjennem hele Bogen,

(sml. f Ex. S. 34,49-50, 71, 75-76). — Prof. Owen har at forsvare for mig,

sine Tilliorcrc og sine Læsere, den skjæve Forestilling han giver om mit

Skrift, og maa allene tilskrive sig selv den store Mistanke der er faldet

paa ham om at have villet stille Andres Arbeide i stærk Skygge, forat hans

eget skulde lyse desto klarere. I Modsætning til den dybe Indsigt i Phæno-

mets indre. Grund, som min Bog ifolge On-chs Insinuation skal have fordret

at lægge for Dagen, tillader jeg mig at erindre Parthcnogcncscns Forfatter

og Læsere om folgcnde Ord af min Fortale: I believc thai I have given

only the first rough outlines of a province of a grea t ,lcrra incognila\

which lies unexplored before us, and the exploration of which promises

a return, such as we can at present scarcely appreciatc. Several points
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min Bog, uagtet den talrige Steder giver Bevis for det Mod-

satte. Af Digressionen tor det maaskee ogsaa fremgaae, at jeg

fremdeles maa ansee „Generationsvexel" som en meget passende

Benævnelse for Phænomenet, da den tager Hensyn til den fæl-

leds Karakter hos alle de Væsener, der udvikle sig paa denne

dobbelte Maade, og ikke indeholder nogen forudfattet Mening

om den indre dybere Natur deraf, hvilket Parthenogenesis,

Metagenesis, og andre gjore, ikke at tale om det Urigtige i det

forsle Navns Dannelse. Navnet Generationsvexel er desuden et

simpelt Laan fra og Erindring om den forste Række af de

herhen horende Undersøgelser, den nemlig, hvorved det vistes:

„alternalionem generalionum esse legem genericam Salpis.*)

Med Hensyn til Opfattelsen af Generationsvexlens dobbelte

Forplantningsmaade i Almindelighed og dens Betydning i Na-

turen er der endnu et andet Punkt, i Anledning af hvilket jeg

maa kræve Van Beneden til Regnskab, og jeg skal derefter

gaae over til det specielle Punkt om Cestoiderne.

Efterat Prof. Van Beneden nemlig i sin Afhandling om Ce-

stoiderne har sammenstillet de Phænomener, som Trematoderne,

Campanularierne, Meduserne, Anneliderne og fl. vise i deres

of this continent have been touched at by naturalists, who have there

erected their beacons usually without guessing that they were all in the

same region; the recognition of these visited points, the discovery ofa few
new ones , and the tracing out of their connection with the adjoining

coast line, so that the connected figure of the continent niiglit be more
authoritatively laid down, is all'lhatmy researches clahri' S. 8, eller som
den hæderlige Oversætter gjcntager detsaa rigtig paa Bogens ffirste Blad i

sin „noticc by Translatør": nor is il proposed by the aulkor lo be more
Ihan Ihe rough sketch of a picture, to the iilling up of which naturalists

maj, perhaps, be the sooner incited to direct their attention eet
;

Professor Owen synes ikke at antage, at en Naturlov kan faae sin Belys-

ning eller Forklaring, „explanation", ad mere end een Vei, og i dette Til-

fælde kun gjennem hans parthenogenetiske Conjcctur; Lyset, der udgaaer

fra min simple Sammenstilling af Kjendsgjerningernes indre Sammenhæng,
stiller jeg som „explanation of the phænomena'' dristigen over for Par-

thenogenesens mellem Begreberne Metamorphose og Generation , Indivi-

duum og Organ hid og did svævende Lygtemand.

*) Chamisso de Salpa. S. 10.
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Forplantning, i Et og Alt i den Sammenhæng, hvori jeg har

fremstillet dem i min Bog om Gencrationsvexlen, og uden at

han her, ligesaalidt som tidligere i „un mot sur la generation

des animaux inférieurs", antyder at denne Sammenstilling, paa

hvilken han lægger saamegen Vægt*), var laant af min Bog, siger

Forfatteren: „Pour rendre toute ma pensée et la faire com-

prendre aisément, je dirai que ce mode de reproduction est

normal dans le regne végétal. La graine, qui doit donner

naissance å un arbre, produil un prémier individu pourvu de

feuilles et de racines; ce premicr individu donne naissance å

des bourgeous semblables å celui qui est sorli de la graine,

et plusieurs generations se succédent" — — — — — Une

troisiéme sorte d'individus se déveioppe ensuile, aussi par voie

de gemmes, ce sont les fieurs, qui ne donnent plus de bour-

geous, mais qui produisent les organes sexucls et la semencc.

Ainsi nous voyons dans le regne végétal, comme dans le regne

animal, une ou deux generations par bourgcons et plusieurs

formes dans une espéce, dont une seule, la derniére, est pourvue

de sexe." (Sur les vers Cestoi'des S. i 03.)

Lever Van Beneden i den Tro, at denne hans her citerede

Anskuelse er helt forskjellig fra min, maa jeg tilstaae, at jeg paa

den anden Side er forundret over, hvor heldig jeg adskillige Aar

iforveien har været i al forudane og udtrykke „toute sa pensée.''

Jeg vil lade Læseren domme os imellem. S. 128 (Dansk Udg. S.

69—70.) siger jeg nemlig: alle Thierformen, bey deren Enlwicke-

lung Ammen belliåtigt sind, erinnern an die Forlpflanzung und

Lebenscyclus der Pflanzen. Denn das Eigenthumliche [der Pflanze

und gleichsam ihr eigentliches Kennzeichen ist, dass der Keim,

das urspriingliche Individ im Pflanzenei oder Samen, nur

durch eine ganze Reihe von Generationen Individuelt liervor-

zurufen vermag, welche iciedcr im Stande sind Samen, oder

') „Ce simple r.npprochement va jetcr un jour toul nouvcau sur la clnsse

des Ilelmintlics'. Sur Tetrhynehus S.8, sffll. S. 9. o<? fl. St. (Bulletin. 1849.

S. 49 og 50. I.) sml. „un Mot. etc.'' S. 15-18. (Bulletin. 1847.).
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Individuen der ersten Form, hervorzubringen , der die Pflanze

ihren Ursprung verdankte. Es ist geråde der grosse Triumpf

der Morphologie, dass sie zu zeigen vermag, wie die Pflanze

oder der Baum — diese nach einem bloss vegetativen Principe

(Grundgeselzc) geordnete Kolonie verschiedener Individuen —
sich durch eine, oft sehr lange, Generationsfolge zu stets voll-

kommneren Individuen entfaltet, bis sie nach den zunåchst vor-

hergehenden Generationen, ,Kelch' und ,Krone', mit vollkommnen

.månnlichen' und ,tøei&/icfte»' Individuen: ,Staubblåltern' und

.Fruchtblåtterri' hervortritt — so dass nicht einmal im Pflanzen-

reiche der grobere Hermapliroditismus gill, vvelchen man noch

im Thierreiche zu erblicken glaubt — und nach der Befruchlung

Samen hervorbringt. der wiederum dieselbe Bahn durchlåuft. —
Es ist diese grosse und bedeulungsvolle Aehnlichkeit, welche

meiner Meinung nach die Eingeweidewiirmer und alle Ammen- Gene-

rationen mit dem Pflanzenreiche haben, und auf welche ich im Vor-

hergehenden hingezeigt håbe; ich niochte beynahe sagen, dass

es etwas weniger Vollkommnes ist, das an dem Thierleben hangen

geblieben, als dieses sich durch das Pflanzenleben empor gehoben."

I en Anmærkning paa samme Side af den citerede Afhandling

omtaler Van Beneden Prof. Forbes's rigtige Forsog paa i 1844

at parallelisere Sertulariernes og Planternes Udvikling og hans

Forklaring af „les loges ovariennes" som „des individus distincts

ou agglomerés", og tilfoier i denne Anledning: „Mr. Steenstrup

les prend pour des individus simples". Disse 7 Ord om Ser-

tulariernes saakaldte Æggekapsler — der ovenikjobet indeholde

en Unoiagtighed, thi jeg betragter dem dog vel som des indivi-

dus avec leure progénilure, — ere i Van Benedens Afhandlin-

ger de eneste, hvorved han lader Læseren ane, at jeg i mine

Arbeider er gaaet ind paa en Sammenligning mellem Dyrenes

Generalionsvcxel og Planternes Udviklingsforhold.

Men maa jeg saaledcs med Foie bebreide Professor Van

Beneden en utilladelig Tilegnelse af min Bogs Indhold, hvad

det Almindelige ved Phænomcnet angaacr, saa er delte ikke

14
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mindre Tilfældet med Hensyn til visse specielle Punkter, navn-

lig for de Dyrs Vedkommende, der udgjore Gjenslanden for

hans til Concours stillede Afhandling: Bændelormene.

Utilfreds, som det synes, med Bedommelses-Comitleens

Rapport, siger Van Beneden i Noten S. 9 af Piecen*): „J'invite

l'auteur du rapport å lire M. Steenstrup; il verra que mon

opinion difjére du tout au tout de celle de ce satant, et que

M. Steenstrup n'a pu songer å donner un nom å ce que j'ai

appelé slrobila et proglottis. La serie d'arlicles ou de seg

ments d'un Ténia n'est qu'un seul individu pour M. Steenstrup
;

et pour moi) il y a aulant d'indwidus qu'il y a d'articles dans

le corps. L'opinion d'Eschricht est également différente de la

mienne." Maatte det allerede i hoi Grad overraske mig saa-

ledes at see mig tillagt en Anskuelse, der er lige modsat den,

jeg allerede for mere end 10 Aar siden har fremsat i min Bog

om Generalionsvexlen og siden den Tid aarligen lært i mine

offenlige Forelæsninger, saa maa jeg lilslaae, at det er mig endnu

mere overraskende, hvorledes Van Beneden selv kan opfordre

Rapportens Forfatter til at see efter i min ovennævnte Afhand-

ling. Jeg Iroer enhver anden Læser vil finde det ligesaa ube-

gribeligt, naar han læser ncdenstaaende Citat af det omhandlede

Sled i min Bog S. 115: „Sicher ist der Bandwurm nicht ein

einziges Individuum sondern mehrere; das heisst: er besteht

aus dem Kopfthier und der ans ihm entstandenen Brut — es

spricht ja vieles fiir diese Ansicht — ; es ist sogar dargelhan, dass

die in einer zunehmenden Enticickelung befindliche Brut (Glie-

der) sich durchaus nicht zu Thieren entwickelt, gleich dem-

jenigen, aus welchem sie ihrem Ursprung erhålt (dem Kopf-
gliede) wåhrend dieses allcin allen iibrigen Gliedern unahnlich

bleibt, nie enlicickelte Fortpflanzungsorgane bekommt^ und

folglich auch nie Ejer legt, welches die iibrigen in grosser

Menge thun; dagegen hat dieses Mund und Sauggruben, kommt

') Bulletin. 1853. I. S. 16.
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aus Ejern, und ist das Thier, worauf die Entwickelung alier

andern beruht, also ein solches Thier, dem wir im Vorher-

gehenden den Namen ,Amme'1 gegeben haben; und ist diese

Ansicht richlig — wass die Zeit entscheiden muss — so haben

natiirlich die Bolryocephalen, gleichwie alle in dieser Abhand-

lung erwåhnte Thiere, welche sich durch wechselnde Genera-

tionen entwickeln , eine ganz andere und bedeutungsvollere

Åhnlichkeit mit den Pflanzen, als die von Prof. Eschricht auf-

stellte. Die gross gezogenen Individuen, welche aus dem Kopf-

indwiduum durch die sogenannle Qveertheilung enlstanden zu

sein ,scheinen', erreichen also eine solche Vollkommenheit, dass

die Ejer sogar in ihnen ausgebildet werden, bevor sie sich vom

Ammenthiere losreissen" o. s. v.*)

Men naar man nu ovenikjobet, jevnsides med denne Van

Benedens Paastand om , at jeg skulde ansee Cesloiderne som

enkelte Individer, tillige paa andre Steder i hans Skrifter finder

folgende (rigtignok ikke blot forkortede men ogsaa forvandskede)

Citater af og Henvisninger til min Bog om Generationsvexlen:

„Certainement le vers cesloide n'est pas un seul individu, mais

plusieurs, dit ce savant Danois, pag. 115; et plus bas il ajoule:

I'animal qui sort de l'oeuf est-il semblable å ceux, qve nous

avons designe sous le nom de Amme (nourrices)? Si celle vue

est juste, ce que le temps decidera, alors les Botriocephales ont

une autre signification que cette que leurs donne Mr. Eschricht,"

og „parmi les auteurs modernes — sont de puissants défenseurs

de la nature polyzoique de ces vers: ce sont M M. Eschricht et

Steenstrup" (S. 96), og endog tilfoier „Mr. Steenstrup cite å

l'appui de sa maniére de voir le développement des méduses å

*) Man sammsnstille hermed endnu den S. 120 givne Sammenligning mellem

Bændelormene og Ikterne og Van Benedens Yttring S. 106 af Cestoiderne:

„Jusqn'ici personne n'a songc å mettre en paralléle le développement de

ces deux ordres d'llelmintlies; on n'a pensé qu'å l'état adulte. Et comme

la plupart — — etc. — on comprend aisément que la base de la compa-

raison manquait complétcment '

14*
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l'état de Slrobila" cfr. S. 88: hvad skal man da troe om dette

Van Benedens Talent til efter Omstændighederne at læse den

modsatte Mening ud af de samme Ord, og hvor er egenlig

Grændsen for de Meninger, man kan blive paaduttet af ham?

Hermed kunde jeg vel i Grunden nok slutte min Indsigelse

imod den mig tillagte, besynderlige Anskuelse, men for endnu

ved samme Ledighed at erindre Van Beneden om, hvorvidt

Sammenligningen mellem Cestoiderne og Medusernes Strobila-

stadium, eller mellem hine og disse Annelider tilhore ham.

eller ikke, vil jeg her aftrykke min paa ovenanførte Sted

givne Note : »Der Bolhryocephalenkopf mit allen seinen nach-

folgenden Gliedern scheint mir recht passend mit dem Scyphi-

stoma-Strobilathiere verglichen werden z-u konnen;" nogle Li-

nier nedenfor sammenligner jeg den med „eine Reihe an hin-

ander hangenden Naiden" og gjor opmærksom paa, at her fin-

der noget ganske andetsted end en simpel Afsnoring eller Tver-

deling af en foruddannet Krop i flere, samt at ingensomhelst

Ring eller Del af det forsle Individuum gaacr ind i de nye.

som folge efter. I Overensstemmelse hermed hedder det end-

videre i min Afhandling om Hermaphroditismen S. 40: „Under-

sogelsen viser just at en stor Mængde af dem (NaiderneJ ere

ligesom „kjonslose" o: med uudviklede Kjonsredskaber, og jeg

har allerede tidligere i Anledning af Opamningen eller Gencra-

tionsvexlen, ytlret mig bestemt om, at den hos Naiderne saa-

kaldtc „Forplantning ved Tverdeling", der giver disse Dyr Ud-

seende af flere efter Længden forenede Dyr, aldeles ikke be-

slaaer i, at nye Ener udvikle sig af Led, der have tilhort eller

udgjort Del af et andet Ene, men de forskjellige til hinanden i

en Række stillede Dyr maa sammenlignes med Schyphistoma-

Strobilaformerne i Medusernes Udvikling eller med en Bothryoce-

phalus. Folgelig dannes Naidernes Rækker oftest af forskjellige

Væsener, nemlig af opammende, som mangle uddannede For-

plantningsrcdskaber, og opammede, der have dem. En lignende

Forbindelse af Ledorme kjende vi alt fra gammel Tid hos Syllis
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(Nereis prolifera Miill. Zool. Dan. LI.), og nylig har Quatrefages

sladfæslel det samme for en anden Syllis fra Kanalen, og dertil

givet den bestemte og for den ovennævnte Anskuelses Riglig-

hed talende Oplysning, at det forreste Dyr aldrig tager Del i

Forplantningen, men kun det bagerste og at dette kun har eet

Kjon og frembringer enten Æg eller Sæd.
1 '

Derimod har jeg ikke anvendt Navnet „Strobila" paa Ammen

med de opammede Led, og Æren derfor overlader jeg vis-

selig Van Beneden; men det har været mig umuligt at fatte,

at Van Beneden har med dette Udtryk villet mene andet, mere

eller mindre, end hvad vi hidtil have betegnet med: „Cestoide".

— Skal Rækken eller Kjæden af de med hinanden forbundne

Slægtled hos Bændelormene endelig have en egen terminologisk

Benævnelse, hvilket kan have sin Fordel, indser jeg ikke

bedre end at Kjæden af Salperne og af Naiderne med deres

Amme bor belegnes med det samme Udtryk; men under alle

Omstændigheder synes mig da Benævnelsen og Begrebet Strobila

(Sars) at være mindre heldigt valgt.

Jeg forlader herved denne ubehagelige Sag, da jeg troer at

have anfort tilstrækkeligt, forat vise af hvilken let Natur Van

Benedens Angivelser ere *) ; de talrige Selvmodsigelser **) i disse

*) I Anledning af flere Yttringer af Fa« Beneden griber jeg dog Leilighcden til

endnu at sporge, om det vilde have været ubilligt at have ventet, at min

Tvivl imod Rigtigheden af de Miescherske Iagttagelser omFilaria piscium og

dens Forhold til Trematoderne burde noget have nedstemt Forfatterens

tidbrud Cestoid. S. 22 „tout le monde crut å l'exactitudc de l'observation

de Yliescher, mémc ceux, qnc leurs travaux antérieurs auraient du tcnii

en garde contre de pareilles interpretations1'? — og maaskee berettiget

til et noget andel Citat end de saa curiost S. 7 anforte sidste Linier af min

Anmærknings. 113. cfr. Siebolds Berithte i Erichsons Archiv 1843. S. 329.

"*) Som Rxempler vil jeg her til de foregaaende endnu anfore et Far:

„Aux yeux de Sir. Steenstrup, le seolrx done il cst qucstion dans ce

travail, c'est-å-dire le preinicr åge au sortir de l'oeuf, est tine nourrice:

elle nourrit, mais ne reproduit pas; selon moi, elle reproduit, niais au licu

d'un oeuf elle donne naissance å un bourgeon ". Cestoidcs S. 24 Note.

man sammenligne nu den oftmeldle Piece om Digenescn S. 9 Note:
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gjore det desuden tildels ligegyldigt at vide, og ikke synderligt

lonnende at udGnde, hvad denne Forfatter egenlig har ment.

Kun med Hensyn til Forstaaeligheden af de viglige physiologiskc

Phænomener, som foreligge, og altsaa med Hensyn til Antage-

ligheden eller Ikke-Antageligheden af den hele Lære om Ge-

nerationsvexlen, anseer jeg det for hensigtsmæssigt til Fore-

byggelse af Vildfarelsers Udbredelse i Videnskaben, endnu til

Slutning at gjore opmærksom paa flere væsenlige Misforstaael-

ser og Forvexlinger i Van Benedens Fremstilling af Generations-

vexlen, Digénésen, hos forskjellige Dyrformer. Det er saaledes

en urigtig Opfattelse, at de Cylæisformer, som skyde Knopper,

ere „dans la derniere phase de développement" (un Mot. S. i i)

eller ere „sous la derniere forme médusaire" (Cestoides S. iOi)

;

thi de ere kun meduseformede Ammer; de have vel Formen

tilfælleds med fuldt udviklede Weduser, men de have ikke

disses Betydning (valeur), og ingen tilfredsstillende Iagttagelse

taler for, at de selv faae denne, men forst deres Afkom i

næste eller senere Generalion. — Uafhængig af enhversomhelst

Tvivl om, hvorvidt der virkelig i Naturen existerer en saadan

Kategorie af Generationsvexel, som den Van Beneden opstiller

under Nr. I. (Digénése S. 11; Bulletin 1853 S. 18) — i det

mindste paa denne Maade opfattet— tor del dog nok paastaaes,

at det er en urigtig Tolkning, naar Microstomum henfores der-

til, eller regnes blandt de Dyr, der i en yngre Alder skulle

„M Steenstrup a appelé nourrices (Ammen) le tétard, provenant rf'wn

oeuf el produisant des bourgeons.''

Eller folgende Yttring af samme Piece S. 9:

„il y a alternance dans la forme du corps, comme dans le mode de

rcproduction. Voila le phcnoméne de la ,généralinn allernanle' dans toute

sa simplicité, tel qu'il est entenriu par.M. Steenstrup. Lesfaitssepassent-ils

généralement ainsi? Evidemment non, la ,généralion alemante' esl pres-

que l' except ion".

og sammenholde hermed S. 106 af Cestoiderne:

„lorsque ces individus présentent des differences, il y a pour U.

Steenstrup une generation alternante. Il est å remarquer que cette géné-

ralion allernanle devient la régle."
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formere sig paa kjonslos Maade f. Ex. ved Tverdeling, og i en

ældre Alder blive udrustede med Kjon og KjonstofTer. De hid-

til, og navnlig ved Dr. Max. Schultze i Greifswald givnejagttagel-

ser vidne netop om det Modsatte. *) Ingen rolig Læser kan

finde andet i Schultzes Iagttagelser og Afbildninger, end hvad

der iagttages ved enhver Cestoide: at der hænger et Led (In-

dividuuuO med udviklede Forplantningsredskaber bag ved en

kjonlos og til ny Knopskydning eller Tverdeling sig skikkende

Amme. Schultzes Figur 1 fremstiller ikke een, men to Genera-

tioner.**) — Fremdeles er det vildledende naar Van Beneden,

der indforer Benævnelsen Strobila for det bestemte Begreb af

de opammede Individer med deres Amme, og rigtignok i Reg-

len bruger det saaledes, dog undertiden derved forstaaer kun

den ene af disse Generalioner, den opammede (S. 105 ogfl. St);

Ugeledes bruger Forf. Benævnelsen Scolex snart om Ammen i

Almindelighed, snart kun om den forsle Fosterform, hvoraf

Ammen fremkommer ved Metamorphose, Generation (?) eller, som

Van Beneden maaskee rigtigere vilde betegne det, ved Evagina-

tion. — Mindre klar Opfattelse af de Begreber, som det ved

dette Emne er netop mest nodvendigt at holde ude fra hinan-

den, maa det endvidere tilskrives, at Van Beneden anforer Bæn-

delormene ialmindelighed, og navnlig Tænia, Bothryocephalus

og Rhynchobothryus, som svarende til Trematodemes næstsidste

Generation***), da de jo aabenbart hovedsagelig modsvare

disses sidste Generation -f- eet Led af deres næstsidste. Mente

*) Dr. Max. Sif/ism. Schullie. Uber die Microstomeen, cine Familie dcrTur-

bellarien. Erichsons Aichiv, fortg. v. Troschel. 1849. S. 280—292. Taf.

VI. figg, 1-4.

**) Den „in setteren Fallen'' utSchullze gjorte „Beobachtung abweclisclndcrGe-

schlecblcr bey einem und dcmselben Individuum" vil altsaa blot sige, at det

samme Ammedyr, istedetfor at opammc Dyr af samme Kjon, saaledes

som det ellers er gjennemgribende Regel, rnkeltcGange — hvis Iagttagel-

serne ere rigtige — opamme Dyr af forskjelligt Kjon. cfr. I. c. S. 286.

***) „Les Ténoides (Khyncliobotriiis, Tænia, Botriocephalus) correspondent å

l'avant-derniére generation dcsTrématodes." (Tetrarb. S. 10. Bullct. 1849,

1. Parlie S. 50).
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Forfatteren virkelig at denne Parallelisering var rigtig, var han

ikke langt fra den Mening, han feilagtigen tillagde mig og saa

ivrig bekæmpede, den at de vare enkelte Individer. — Endelig

er det en beklagelig Forvirrtng. der fremkommer derved, al

Van Beneden i alle sine Afhandlinger ved Monostomum muta-

bile Zeder., der netop er beskrevet som det kjonnede og af-

sluttende Slægtsled i Udviklingen og af hvis Æg v. Siebold

just iagttog Ungerne udkomme, forstaaer det flere Generalio-

ner forud for det gaaende kjonslose Slægtled: den „infusorie-

lignende" Ammeform. For dem, som ved Van Benedens Vei-

ledning skulle komme ind i Generationsvexlens Gang, er denne

Misforstaaelse saa meget mere forvirrende, som dertil knytter

sig »ypP'ge Forvexlinger af de tvende tidligste Formers For-

hold (cfr. Cestoid. 100, 101 og fl. St.), en urigtig Opfatning af

hvad de forskjellige tydske Forfattere have anseet for slige Tre-

matoders nodvendige Parasiter, og fuldkommen Ubevidsthed om

at den Hovedfigur hos v. Siebold, Forf. saa ofte tyder, fremstiller

Fosteret indenfor den gjennemsigtige Æggeskal — hvilket Dække

derfor ogsaa rask udlægges som „une gaine formée par exsudation 1
',

hvormed det unge Dyr har omgivet sig, og stilles jevnsides med

de Hylstre, der omslutte unge Cestoider i deres Hviletilstand.

Dette skeer med den Trematode, hvis forste Udviklingstrin saa

væsenlig har hjulpet os til Opfattelsen af Trematodernes og

Cestoidernes hele Udviklingsgang, som Van Beneden med os

selv anerkjender og betragter som paalidelig Udgangspunkt, som

„point de comparaison", og som et Dyr, „que tous les Helmin-

tologistes connaissent aujourd'hui.''*)

*) Note sur Tetrarhynchus S. 8; Bulletin 1849. S. 48. — Paa disse Forvir-

ringer i Opfattelsen af Monostomum har iCvrigt allerede v. Siebold gjort

opmærksom i hans Afhandling: UberdenGenerationswechsel der Cestodcn,

ncbst einer Revision der Gattung Tetrarhynchus. Zeitschrifl f. wisscn-

schaftl. Zoologie. 1850. S. 2o3.

Gr* Jnryens forannævnte gjennem Brllsseler- Acadeniiet til Ministeriet afgivne Dom
over Prof. Van Benedens Arbcide har jeg forst læst efter at disse mine Bemærk-
ninger vare skrevne.
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Hr. Cand. theo!., Botaniker Chr. Vaupel indsendte en Afhandling

over det fossile Naaletræ i vore Leer- og Sandlag og ved vore

Kyster, hvilken Afhandling han onsker optagen i Selskabets

Skrifter. Cornitee: Etatsr. Forchhammer, Prof. Steenstrup, Prof.

Liebmann.

Hr. C. Piel, for nærværende Tid i Wien, indsendte en

trykt Afhandling over Hyalographien, ledsaget af ætsede Pla-

der af Glas og Kobber, samt forskjellige Aftryk. Selskabet

bemyndigede Secretairen til at takke Indsenderen for denne Med-

delelse.

Hr. Observator Schjellerup indsendte en Afhandling over den

af Tycho Brahe iagttagne Comet af 1580, efter de paa det

Kongelige Bibliolhek opbevarede Original-Iagttagelser, hvilken

Afhandling han onsker optagen i Selskabets Skrifter. Cornitee:

Prof. Olufsen, Prof. Pedersen, Obersllieutenant Andræ.

Modet den 18de November.

Hr. Etatsraad, Professor Eschricht læste en Afhandling over

de Hydatiders Natur og Oprindelse, der fremkalde den i Island

endemiske „Leversyge".

Island er hjemsogt af en egen Sygdomsform. der sædvan-

ligen kaldes Leversyge (lifrarveiki , lifrarbolga) eller Trang-

brystighed (nieinlæti), men ifiilge saavel ældre som nyere Be-

retninger, og blandt disse navnlig Dr. Schleisner's 1
), beroer

1
) Island undersdgt fra et lægevidenskabeligt Synspunkt. Kbhvn 1849. 8vo
Deraf særskilt: Forsog til en IN'osographie af Island. Kbhvn 1849. 8vo.
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paa en overhaandtagende Hydatidedannelse, fornemmelig i Le-

veren og andre Underlivsorganer. Denne i Island endemiske

Sygdom synes ganske liig de i andre europæiske Lande sporadisk

forekommende Tilfælde af Hydatidesygdom; den yttrer sig med

samme Symptomer, volder de samme Lidelser, er lige utilgæn-

gelig for en rationel Lægebehandling, lige farlig for Livet,

er, med eet Ord, maaskee kun derved forskjellig, at den

har antaget en endemisk Charakteer og i den Grad udbredt sig,

at, ifdlge Dr. Schleisner's Beregninger, en syvende Deel af

hele den islandske Befolkning maa antages at lide deraf.

Ved denne sin endemiske Charakteer har den islandske

Hydatidesygdom et særligt Krav, ikke blot paa Lægens, men

ogsaa paa Naturforskerens Opmærksomhed. Findes her en en-

demisk Degeneration af Organvævene? eller en Overhaandtagen

af Snyltedyr? og, i saa Fald, ere disse Hydatider Blæreorme,

eller maaskee kun Reder tor andre Snyltedyrformer, og hore

Snyltedyrene til Arter, som ogsaa ellers vides at forekomme hos

Mennesket, eller til andre maaskee heell nye Arter?

Disse Sporgsmaal har jeg onsket at faae besvarede. Langt

fra imidlertid allerede nu at kunne give Besvarelsen paa en

tilfredsstillende Maade, har jeg kun villet meddele de hidtil an-

stillede Undersogelser og en Række dertil sig knyttende Be-

mærkninger som en Opfordring til de islandske Læger og Na-

turforskere, enten selv at forfolge dem videre eller at forsyne

mig med det dertil nodvendige Stof. Hvad hidtil har været til

min Raadighed bestaaer 1) i nogle Hydatider, henstaaende i

Universitetets pathologisk- anatomiske Museum fra ældre Tid i

et Glas med Paaskrift: „Hydatider af en Islænder'', 2) nogle faa

andre fra en paa Almindeligt Hospital afdod Islænder, hvis

Sygehistorie er givet af Prof. Christensen i Hospitalsmed-

delelserne for dette Aar, hvilke Hydatider dog forst kom mig i

Hænde i en halvoplost Tilstand, og 3) i 10 Hydatider, tilstillede

mig af Dr. Schleisncr som hidrorende fra det i hans Noso-

graphie af Island Pag. 5— 7 beskrevne Tilfælde. I de to forst-
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nævnte Samlinger vare Hydatiderne i en Tilstand, der ikke til-

lod nogen fuldstændig Undersogelse, og i den sidstnævnte horte

de til en ganske anden Form, en saadan, som ellers ikke vides

at forekomme i del menneskelige Legeme, et Resultat der, jo

mere overraskende det er, desto mere trænger til at stadfæstes

ved nye Iagttagelser.

Dr. Schleisner siger i sin Nosographie af Island (Pag. 12),

at han, „ved nærmere at undersoge Structuren af de islandske

Hydatider, fandt, at det var den Samme, som Rokitansky

betegner som den Laennecske Lever- Aceplialocyst og som

nærmere beskrives af Budd." Hermed stemme mine to først-

nævnte Undersogelser forsaavidt overeens, at der i dem forelaae

virkelige Aceph alocyster i den Laennec'ske Forstand, det

vil sige Hydatider uden organisk Sammenhæng med Organismens

egne Væv og selv indsluttende andre mindre Hydatider, hvilken

Form mangfoldige Gange er bleven nærmere beskreven, blandt

Andre ogsaa af Budd; men at de derhos skulde være det

Samme, som hvad Rokitansky betegner som Lever- Acepha-

locyst (og hvorfra han aldeles ikke skjelner den Laen-

nec'ske), maa jeg paa det Bestemteste træde imode. Roki-

tansky definerer Leveracephalocysterne-) som: „aus einer

eiweissstoffigen Gerinnung construirte, ein åhnliches Fluidum

enthaltende Blasen". Hvis de islandske Hydatider ikke vare

Andet, end saadanne ved en æggehvideagtig Coagulation dan-

nede Blærer, saa vilde de nodvendigviis kun være at be-

tragte som Producter af en abnorm physisk Proces i Legemet.

At saadanne kunne forekomme, er det ikke min Hensigt her at

benægte. Man kan gjerne indromme Muligheden, ikke alene af

blæreformige Coagula i Legemet, men ogsaa af hydropiske

Celler med indslutledc hydropiske Kjærner; men at man ikke

kan henregne Acephalocystcrne enten (med Rokitansky) til

2
) Handbuch der spccicllcn pathologischen Analomie. 3ler Bd. Wien 184?.

8vo. Pg. 349.



214

hiin, eller (med Richard Owen) til denne Form, maa det, til

rette Forstaaelse af den islandske Hydatidesygdom , være os

særdeles magtpaaliggende at godtgjore.

Den hele Anskuelse af Hydatiders spontane Dannelse i

Legemet, enten ved en Coagulation eller ved en Vandansamling

i enkelte til Organismens egne Væv horende Celler, hidrorer

fra en Periode af Videnskaben, da man endnu, navnlig for Ind-

voldsormenes Vedkommende, troede paa en generatio æquivoca.

Den hyldedes dengang ikke blot af dem, der frakjendte de simple

Hydatider dyrisk Selvstændighed (eller med Rud ol p hi kaldte

dem inanimatas), men selv af dem, der (som Bremser) an-

toge dem for selvstændige Dyreorganismer. Naar man man nu

derimod forkaster Dyrenes generatio æquivoca, er det klart, at

Besvarelsen af det for denne hele Undersogclse allervigtigste

Sporgsmaal, nemlig af Sporgsmaalet: om de for den islandske

Befolkning saa odelæggende Hydatider komme udvendiglfra ind

i Legemet eller opstaae af sig selv deri, afhænger af delle an-

det Sporgsmaal: om de ere, eller ikke ere selvstændige Orga-

nismer? Det gjelder os altsaa om at vise, at de virkeligen ere

selvstændige Dyreorganismer.

Man vil erindre, at ogsaa de hos planteædende Pattedyr

temmelig almindelige, hos Mennesket ikke saa hyppigt iagttagne

Echinokokb lær e r tidligere betragtedes, ikke egentlig som

Dyr, men kun som Reder for de indesluttede Smaava^sener med

4 Sugeskaale og en Krands af Kroge liig Tæniernes: Echino-

kokker. Det egentlige Forhold mellem disse Echi nok ok ker

og deres fælleds Blære klaredes forst i Aarene 1834—36 ved

to omtrent samtidige Iagttagelser af Focke ,

'
!

) og Johannes

Muller 4
), begge anstillede paa Hydatider af det menneskelige

Legeme. Af disse Iagttagelser er det blevet til Vished, hvad

allerede af en ældre Iagttagelse af Goeze havde kunnet for-

3
) Gustav Chemnitz de hydatidibus cchinococci hominis. Diss. inaug. Ilalle

1834. 8vo.

4
) Mullers Archiv 1836. Pi;. CVII-CVIII
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modes, nemlig at Echinokokkerne oprindeligen som stilkede

Smaalegemer voxe frem paa Hydatidernes Indside; Stilkene sidde

paa Echinokokkernes bageste Ende, den, der er modsat deres

krogbesatle Tæniahoved. I Dyrenes Echinokokblærer er For-

holdet senere af S i eb ol d, R. Leuckart og Andre fundet

ganske i Overeensstemmelse hermed. Leuckart har altid fun-

det Echinokokkerne i utallig Mængde voxe umiddelbart frem paa

en stor Hydatides Indside; Siebold derimod kun 3, 5, 15 — 25

paa Indsiden af mindre flydatider, der selv ofte endnu sad fast

paa en slorre Hydatides indvendige Væg. Men paa de afFocke

og Johannes Muller iagttagne Hydatider fra det menneske-

lige Legeme fandtes ikke alene begge disse Former, men i samme

Hydatider endog baade frie og fastsiddende Echinokokker til-

ligemed mindre Hydatider, der selv atter indeholdt Echinokokker,

ligesom paa den anden Side fandtes Hydatider uden Echino-

kokker, men ellers fuldkommen eensartede med de ovrige.

Foier man nu endelig hertil, at alle de af Johannes Mul-

ler iagttagne Hydatider udtomtes med Urinen fra en Mand, der

leed af en Sygdom i Nyrerne, hvorimod de af Focke iagttagne

i et Lig fandtes indslultede i sex fcrskjellige Sække, af hvilke

den ene med sine utallige Hydatider veiede 4 Pd. og opfyldte

hele den venstre Leverlap, — og lader man ikke upaaagtet den

saavel i Island som og paa flere andre Steder gjorte Erfaring, at

Sygdommen sædvanligviis begynder med en enkelt Svulst,

navnlig i Leverregionen, men faaer sin hele livsfarlige Charac-

tcer naar denne pludselig svinder, navnlig efter et Stod ud-

vendigtfra, saa synes man fuldtberetliget til folgcnde Antagelser.

O Alle Echinokokholdige Hydatider ere Echinokokkernes Mo-

derorganismer („Ammer"), altsaa selv at ansee for selv-

stændige Dyreorganismer.

2) Echinokokblæren frembringer Echinokokynglen enten umid-

delbart (som dens „Amme") eller middelbart i andre min-

dre Blærer (som dens „Gammelamme").

3) Een og samme Hydalidc kan paa eengang baade umiddel-
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bart og middelbart gjennem indre Hydalider frembringe

Echinokokker.

4) Echinokokkernes lkke-Tilstedeværelse berettiger ikke til al

frakjende en Hydatide Betydning af en virkelig Echi-

nokokblære, og kan ikke berettige dertil, eftersom der

maa være et Stadium, i hvilket Echinokokkerne endnu

ikke ere voxede frem.

5) Ved en Stamhydatides Bristning kan dens Hydatideyngel tri-

ves paa de Steder, hvor den lilfældigen fores hen, og her

grunde flere nye Echinokokcolonier.

Naar Lægerne i Almindelighed, selv efter Offenlliggjorelsen

af de to nysnævnte Iagttagelser, endnu holdt paa den afLaen-

nec (1804) indforte strenge Adskillelse mellem Echinokokblæ-

rer og Acephalocyster, saa var dette forst og fremmest be-

grundet paa den Forestilling, at hine var en Form, som egentlig

tilhorle Dyrene, hvorimod de Ikke-Echinokokholdige Hydalider

vare ejendommelige for del menneskelige Legeme. Efterviis-

ningen af selve Echinokokkerne ansaaes endnu bestandigt som

noget Sjeldent og Usædvanligt i Menneskets Hydatider. Men

denne Anskuelse beroer maaskee hovedsageligen derpaa, at 1)

de, der undersoge Dyrenes Echinokokker, i Beglen ere Natur-

forskere, fortrolige med Mikroskopets Brug, hvilket ikke er al-

mindeligt blandt Lægerne, og 2) at Dyrenes Hydatider alminde-

ligviis undersoges i en endnu frisk Tilstand og i en Udvikling,

der endnu ikke har fremkaldt Suppuralion eller andre sygelige

Tilstande hverken i de aificerede Organer eller i selve Hydali-

derne, medens det Modsatte er Tilfældet med Menneskets Hy-

datider. For en nogenlunde ovet Iagttager er Intet lettere end

i en frisk Hydatide at eftervise Echinokokkerne, hvorimod det

selv for den meest ovede er overmaade moisommeligt og van-

skeligt, i en forraadnct llydatides grumsede Indhold at eftervise

de enkelte Kroge af oploste Echinokokker.

At virkelig heri maa sogcs Hovedgrunden til Echinokok-

kernes sjeldne Efterviisning i de menneskelige Hydatider, fandt
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en væsentlig Bekræftelse, da i Anret 1843 en fransk Læge,

Livois 5
), fremstod med den Paastand, at han i de 800 af ham

undersogte Tilfælde saavel fra Mennesket som tra Dyr, aldrig

nogensinde havde sogt dem forgjæves. Og virkelig angav der-

efter enkelte Læger, navnlig Budd, at de, opmuntrede ved

denne Paastand, paa ny havde taget gamle Hydatider fra det

menneskelige Legeme frem, og nu ogsaa næsten altid fundet

enten Echinokokkerne selv eller enkelte af deres Kroge deri.

Efter alle her anforte Iagttagelser vil man vistnok kunne

ansee sig for berettiget, til at nægte Gyldigheden af den Ro-
kitan sky'ske Definition paa de saakaldte Acephalocyster i Al-

mindelighed, og til at hævde disse Hydatiders Plads blandt de

selvstændige dyriske Organismer. Og virkelig tor det vel nu

betragtes som en for Helminthologerne afgjort Sag, at Ace-

phalocysterne hverken ere meer eller mindre end Echinokok-

blærer. Med Hensyn til de islandske Hydatider gjaldt det altsaa

egontlig kun om at erfare, ihvorvidt de stemmede overeens med

de almindelige Acephalocyster, og, i hvor slet en Tilstand de

til min Raadighed staaende Exemplarer end befandt sig, laae

dog denne Overeensslemmelse klart nok for Dagen. Af Hyda-

liderne i Universitetets pathologisk-anatomiske Museum blev kun

een. men de fra Prof. Christensen 's Tilfælde alle paa een

nær opklippede. I hiin, der havde Storrelse af en Hasselnod

fandtes 10 mindre Hydatider, de mindste af et Knappenaals-

hoveds Storrelse, alle indskrumpne og tildeels ligesom stoppede

ind i hinanden; i hver af disse ligeledes 3—5— 8 mindre Blæ-

rer. Af hine 10 Smaablærer bleve fremdeles to opklippede,

for om muligt at finde Echinokokkroge deri — om Echinokokker

kunde her neppe være Tale — , men efter et Par Timers for-

gjæves Sdgning afstod jeg fra det moisommelige Arbeide. Med

storre Tanlmodighed forlsalte jeg Sogningen i de mindre Hyda-

fl
) Kccherches sur les Echinocojue* chez l'homme et chez les animaux.
Paris 1843, 4to.
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tider fra Prof. Christensens Tilfælde, og havde ved Slutnin-

gen af den anden derpaa anvendte Formiddag omsider den

Glæde at finde forst een, strax efter endnu to andre Echino-

kokkroge. Istedelfor da endnu at oplede flere, besluttede jeg,

hellere at anvende al mulig Flid paa, ret noie at undersoge

disse enkelte Kroge i Sammenligning med andre Echinokokkers,

og jeg overbeviste mig snart om, at de i Eet og Alt navnlig

stemmede overeens med Krogene af de Echinokokker, jeg har

havl Leilighed til nærmere at undersoge fra en Leverhydatide

af en Kjobenhavner.

Da denne Undersogelse ogsaa turde tjene Andre til Sam-

menligning ved lignende Undersogelser, skal jeg tillade mig,

her fuldstændigt at meddele den.

Hydatiden fandtes den 7de Juni 1853 i Liget af en 2 Dage

forud af Brystsyge i Almindeligt Hospital afdod Patient, 26 Aar

gammel. Den laae, som sædvanligt, i en ydre Kapsel, 2 x/2— 3"

i Gjennemsnit, for storste Delen skjult i Levermassen, for en

mindre bugnende frem under den forreste Leverrand og staaende

i inderligste Sammenhæng dcels med Leverens, deels med Bug-

hindens Væv. Hele Præparatet bragtes mig endnu samme Dag

ved Hr. Reservelæge En gels te d i fuldkommen god Stand,

kun at saavel Kapslen som selve Hydatiden vare opklippede.

Fra Kapslens Indside bemærkedes, at den paa tre Steder

havde en Forlængelse, i Form og Storrelse lig et almindeligt

Fingerbol. To af dem laae indlrængle i Levermassen, den tredie

sad tæt udenfor Leverranden. Denne sidste, butte Forlængelse

dækkedes udvendigt af en Blære, af Storrelse som en Hasselnod

og fyldt med en blodblandet Vædske.

Selve Hydatiden skjonnedes, skjtindt opklippet og faldet

sammen, at have udfyldt hele Kapslens Hule. Til hine to fin-

gerbolagtige Forlængelser af Kapslen i Dybden af Leveren

havde Hydatiden lo tilsvarende; men den tredie Forlængelse
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fyldtes af en blod Masse, der sad fast paa Hydatidens ydre

Væg og i Form og Udseende nærmest lignede en af Hønse-

æggets Chalazzæ.

Hydatidens Vægge bestode af lo ucensarlede og kun lost

sammenhængende Hinder, hvoraf den udvendige havde Echino-

kokblærernes bekjendle, næsten bruskagtige Fasthed og lagvise

Sammensætning; dog forekom mig det yderste af Lagene ved

sin særlige Glathed og Tyndhed nok at kunne stilles lige med

et Epilhelialovertræk, skjondt et saadant sædvanligen nægtes.

Den indvendige Hinde havde en Sliimhindes Blodhed og viste

sig for det blotte Oie besat med svage, bulle Ophoininger, om-

trent tki"
i Gjenncmsnit. Under Luppen, og endnu lydeligere

under Mikroskopet paa mork Grund med paafaldende Lys, viste

disse Ophoininger sig som mælkehvide Pletter med en Spalte i

Midlen, formodentlig som Spor til de mindre Echinokokblærers

tidligere Befæsligelse.

Blæren var allerede bleven opklippet og udtomt ved Ob-

ductionen. I den ringe Mængde tilbageblevne Vædske fandtes

ingen mindre Blærer, og ei heller vare saadanne blevne iagt-

tagne ved Blærens Udtømmelse under Obductionen. Desto rigeli-

gere fandtes frie Echinokokker deri. Endog af Viinaanden, hvori

Blæren ligger opbevaret, indeholder hver enkelt Draabe som

oftest 1 — 6 Individer.

Deres Størrelse svævede mellem V20—Vio'". Ved at betragte

dem under Mikroskopet uden al Comprcssion bemærkede jeg,

at de ingenlunde, som jeg tidligere havde forestillet mig, have

Form af en Kugle eller af et Æble, men i Grunden ere flade

Smaalegemer med en Forhoining paa den ene Flade, i del Hele

omtrent af Form som en bredskygget, fladpullet Hat, saa at de

under Vædskcns Strømning antage hcelt forskjellige Skikkelser.

(<J0 Ganges Forsttiirelse).

15
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Samtlige Echinokokker liavde Hovedet dybt indtrukket i

Legemet, og navnligen vistnok i hiin Forhoining paa Rygfladen,

i hvilken, efter hvad jeg troer, Hovedet har sin oprindelige

Plads. Indkrængningsstedet forpaa Legemet var paa de fleste

Individer ret tydeligt, dog aldrig i en saadan Grad, som det

maa have viist sig for Blanchard, da han lod sig forlede til

her at antage en Mund og Tarm. Den bageste Indbugtning

var som oftest ogsaa ret tydelig; til Stilken fandtes intet Spor.

Af de indre Dele kom altid forst de saakaldte Kalk- eller

Glaslegemer til Syne. Jeg fandt deres Antal storre end sædvanlig

angives. Ikke sjeldent viste sig ved uforandret Focalvidde over

60, fortrinsviis horende til den ene Flade, eftersom andre

traadte i deres Sted ved Focalviddens Forandring. Ved anvendt

Compression og en Forstorrelse

af 150 Gange blev i mange Til-

fælde en Kjærne tydelig, saaledes

som allerede Gulliver har be-

skrevet og afbildet r>

) i disse

Smaadele hos Cyslicerkerne. Efter

min Mening ere de vel nærmest

kiselholdige Celler.

At Echinokokkerne ere forsynede med et ydre Hudovertræk

skjonnedes af og til ret lydeligt, saaledes som i sidste Figur

paa den ene Side er antydet ved den fremtrædende Dobbelt-

contour.

Til Sugeskaalene paa det indtrukne Hoved vilde det lige-

saa lidt lykkes mig som Budd og i de fleste Tilfælde Livois

at finde noget tydeligt Spor, skjondt rigtignok paa deres vel-

bekjendte Plads sædvanligviis fandtes et Par lysere Regioner,

hvori Kiselcellerne vare sparsommere forhaanden.

Storsl Opmærksomhed henvendte jeg paa Krogene. Uden

o° J^fe. o °
aO

~->

Q
o ,

°o ° G °o

(150 Ganges Forstorrelse).

6
) Mcdico-cliirurgical transactions. London 1841, 2. Ser., Vol. fi. pg. 3,

P l. 1, fig. 8, 9.
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Compression vilde disse ikke let give sig tilkjendc paa de i

Viinaand opbevarede Exemplarer uden i Form af et morkere

Tverbelle, der dog tildeels ogsaa hidrorer fra den slorre Tyk-

kelse ved Ophoiningen paa Rygfladen. At tælle Krogene og

noie at bestemme deres Form lykkedes forst ved stærk Com-

pression og en stærk Forstorrelse.

(800 Gange forstørret).

Dog blive de ved en saadan Presning altid veltede om paa

Siden, og meer eller mindre bragte ud af deres rette Plads.

Jeg talte et Par Gange med megen Bestemthed 32 Kroge,

eengang kun 30, en anden 34. Skjondt jeg altsaa er lilboielig

til at ansee 32 for det normale Tal, er jeg dog overbeviist om,

at det ikke er et constant. Deres Længde udgjor omtrent VW
eller 0,0217 Mm; nogle synes at være noget kortere, andre

noget længere. Ja underliden troede jeg paa visse Steder af

Krandsen at skjelne en Alternation af længere og kortere, men

dog saa usikkert og med en saa svag Forskjel, at det muligviis

kan have beroet paa en tilfældig forskjellig Stilling. Jeg maa

derfor underskrive den almindelige Angivelse, at hos Echino-

kokkerne, i Modsætning til Tænierne, kun findes en enkelt

Række ligestore Kroge.

I Henseende til Formen, vise Echinokokkrogene sig næslen

aldrig tydelige uden ved en vis Grad af Presning og derfor ei

heller let uden i skarp Profil, liver Krog bestaaer af et Fod-

15*
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blad (Basis) og den derfra i en skjon Kue udgaaende egentlige

Krog eller Klinge. I det Indre af Krogen sees ved gjennem-

faldende Lys en Skygge, der næslen tager sig ud som en indre

Marvdeel, men dog rimeligviis kun beroer paa en storre Tyk-

kelse og Uigjennemsigliglied. Den her med storst mulige Noi-

agtiglied afbildede Form stemmer, som det forekommer mig,

ineest med den, Livois bar givet. Dog trocr

jeg hertil at kunne foie en Angivelse, som er

ny, nemlig den, at Fodbladets nærmere Krog-

spidsen liggende Ende, Krogens egentlige Hy-

pomocbleon eller Vippe, er klbvet saaledes, at

den ender i to butte Fremstaaenheder, et For-

hold, som forst bliver tydeligt ved at vexle

Krogens Focalafsland. Alt eftersom den ene

eller anden afDoppcrne bliver mere kjendelig,

synes Fodbladels nederste Ende snart at danne

en mere ret, snart en mere stump Vinkel til

dels overste (a).

Det var altsaa med de ovenstaaende Figurer at Krogene i

de islandske Hydatider fandtes at slemme fuldkommen overeens,

og ligesom denne Overeensslemmelse kan tjene til yderligere

Bekræftelse af Acephalocysters og Echinokokblærers Eensartct-

hed (thi den nysbeskrevne Hydatide var ingen Acephalocysl,

hverken i den L aennecske eller i den R o ki la ns kyske For-

stand, men netop en simpel Echinokokblære), saaledes vil den

og tjene til Beviis for, at de islandske Hydatider idetmindste i

det givne Tilfælde have været censarlede med de udenfor Island

forekommende.

Det har været mit Onske, at udstrække Sammenligningen

ogsaa til de hos vore planteædende Iluuspattedyr forekommende

Echinokokblærcr; men trods alle mine Bestræbelser har jeg

siden den Tid endnu ikke kunnet erholde en eneste deraf. At
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en gjennemgribende Sammenligning af Echinokokkerne skulde
være overflodig, troer jeg ikke, og det navnlig af folgende
Grund. Saa rigtigt det vistnok er, at betragte Acephalocy-
sterne i det menneskelige Legeme for sande Echinokokblærer,
saa voveligt forekommer det mig at være, med de nyere Hel-
minthologer uden videre at henregne alle Echinokokker til een
og samme Art. Man maa indromme, at en Artsadskillelse ikke

bor begrundes paa Forekomsten enten i Mennesket eller i Dy-
rene; man maa fremdeles indromme, at hidtil ingen paalidelige

Artsmærker ere blevne paaviste, og at navnligen det af Blan-
chard opstillede for hans Echinococcus arielis beroer paa en

grov Miskjendelse af Echinokokkerne med indtrukket Hoved;
men heraf folger dog kun, at de mulige Artsmærker for en E.

hominis og for den eller de under Benævnelsen E. veterinorum

muligviis skjulte forskjellige Arter, endnu ikke ere efterviste.

At de forskjellige Afbildninger saavel af Echinokokkerne (f. Ex.

R. LeuckartVj ved Siden af Livois's og andres) som af

Echinokokkrogene ff. Ex. Blanchard's 8
) ved Siden af alle

de ovriges) afvige betydeligt fra hverandre, beroer maaskee kun
paa den forskjellige Opfattelse, som er uundgaaelig hos flere

forskjellige Iagttagere; men om det er saaledes eller ei, vil

forst kunne bedommes, naar een og samme Iagttager faacr Lei-

iighed til gjennemgribende at sammenligne alle de forskjellige

Dyrs Echinokokker. Del er fra det zoologiske Standpunkt vig-

tigt at komme til Vished om, hvorvidt en saa hoist eiendommelig

Form virkelig skulde være indskrænket til een eneste Art, og
det er fra det lægevidenskabelige Standpunkt ikke mindre vig-

tigt at komme til Vished om, hvorvidt et for en heel Befolknin«-

odelæggende Snyltedyr er ligeartet med saadanne, som fore-

komme hos samme Befolknings Huusdyr.

Det skulde derfor glæde mig, om jeg kunde faac Lcilighcd

7
) YVicgmanns Arcliiv 1848 Tavle 2, lig. 2.

8
) Cuvier le ri'one animal Zoopliytcs pi. 41 tig. 4 og 5.
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til at fortsætte disse Undersøgelser paa de hos Pattedyrene

forekommende Echinokokker.

Hos den her i Kjobenhavn af Hydatidesygdom dode Islænder

fandtes Hydatiderne altsaa af samme Art som de ogsaa udenfor

Island hos Mennesket forekommende Echinokokblærer, og for

saavidt stemmer min Iagttagelse med den Schleisner'ske An-

givelse. Desto mere overraskende maatte det være mig, da jeg

noiere eftersaae de 10 Hydatider, som Dr. Schle isner selv

velvilligen har tilstillet mig fra den forste af de ved ham beskrevne

Sectioner, at finde dem af en heel anden Art. De vare nemlig—
Omentalkapsler, hver for sig indeholdende en Bl ære bændel-

orm (Cysticerk). Da baade Kapslerne og Ormene havde stor

Lighed med dem, der meget hyppig forekomme i Faarenes Net

saavel her som i Island, har jeg ikke kunnet undertrykke den

Mistanke, at her var skeet en Forvexling. Hvad der imidlertid

har svækket denne Mistanke betydeligt, og gjort mig mere for-

trolig med, at den islandske Hydatidesygdom virkelig, idetmindste

i nogle Tilfælde, fremkaldes af Blærebændelorme, er en Angi-

velse af Justilsraad, Landphysicus Thorstenson i Reikiavik,

som findes i Dr. Schle is ner J

s Værk over Island Pag. 9. En

Dreng paa 4 Aar, hedder det, havde en fluctuerende Svulst i

hoire Side, saa stor som et Barnehoved, ved hvis Aabning ud-

tomtes en Mængde ildelugtende tyndt Pus samt et stort Antal

Hydatider af et Dueægs Storrelse. „Disse Hydatider," hedder

det videre, „vare rundagtige, med en Hale til den ene

Side; ved at komme dem i lunkent Vand viste de en

lydelig Bevægelse, især ved at trække sig sammen

og udvide sig." Man maa vistnok indrommc, at en med

Helminthologien ikke fortrolig, men netop derved uhildet, paa-

lidelig Iagttager, ikke kunde give nogen mere betegnende Be-

skrivelse af Blærebændelorme, og i Forventning af yderligere

Bekræftelse paa disses Forekomst hos de islandske „Leversyge"
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har jeg forelobigen sogt at bestemme de her foreliggende saa

noiagtigt som muligt.

Man veed, at Blærebændelormes Forekomst i det menneske-

lige Legemes Underlivsorganer vel er blevet angivet nogle

Gange, men dog saa ubestemt, at Ru do lp hi rigtignok opstil-

lede en Cysticercus visceralis hominis , men dog kun blandt

Species dubiæ og med det udtrykkelige Tilfoiende 9
): „resvalde

ambigua, mihiqne in cadaverum humanorum aliquot millibus

nunqnam visa.'

Blærerne vare aflangrunde, 3A— iVa Tomme i deres Længde-

axe; den ledede Krop temmelig fremstaaende 1— 2V</" lang,

n
/4

—

V/i'" tyk. Da det ikke vilde lykkes at klemme Hovedet frem,

bleve de yderste Lag af Kroppens forreste Deel klippede af, og

denne derpaa, stærkt comprimeret, bragt under Mikroskopet.

Den hele Krands af Kroge kom derved saa tydeligt for Dagen,

at det baade lykkedes at tælle dem, og at erkjende deres Form

paa det Bestemteste. Tallet var 32, 16 lange og ligesaa mange

korte ; i Henseende til Formen lignede de fuldkomment Krogene

paa de Cysticerker, der saa almindelig forekomme i vore Faar,

navnlig i Nettet, og udentvivl erc Cysticercus tenuicollis. Af

denne og tillige af dens Krogkrands har allerede Bremser

leveret en Afbildning 10
). Men da den ikke forekommer mig

tilstrækkelig tydelig for at tjene til Artens Bestemmelse, skal

jeg tillade mig at give et Par nye Tegninger af Krogene. Jeg

har til Undersogelsen af denne Cysticerk, navnlig med Hensyn

til Krogene, havt et meget stort Antal Exemplarer til min Dis-

position; thi under min ivrige Eflersporgsel hos Slagterne i

afvigte Sommer efter Hy datider, bragte man mig altid kun

denne samme Cysticerk, især fra Lammenes Net, som oftest kun

enkelte eller 3, 5—7 i eet Net, men eengang endog henved 50

9
) Eutozoorum Synopsis pg. 181.

10
) Icones helminthum Tab. XVII lig. 10—11.
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i eet Lammenet. Aldrig lykkedes det at faae nogen Echino-

kokblære fra et af vore Huusdyr.

Den ledede Krop var altid skarpt begrændset fra Blæren,

havde ikke den for C. tenuicollis af Bremser afbildede Tragt-

form. Blæren Va—l'A" i sin længste Udmaaling, den ledede

Krop 1—3'" lang, i'" bred, i sammentrukket Tilstand med faa,

men meget stærke Rynker eller Folder. Ved at klemme Kroppen

bagfra fortil lykkedes det altid at faae Hovedet og Snablen {Rostel-

lum eller Proboscis) frem. Tydeligst lode sig da Krogene tælle

og iagttage ved at gjennemklippe det omtrent 1
f-/" tykke og

lange Hoved paa tvers og bringe det, bedækket af en meget

tynd Glasplade, under Mikroskopet.

(Noget over 100 Ganges Forstenelse).

Længden af de lange Kroge maalte jeg 0,212 Mm, af de

korte 0,133 Mm. Hine var altsaa næsten 10 Gange, disse noget

over 6 Gange længere end Echinokokkerncs Kroge. De korte

Kroge ere stillede saaledes til de lange, at de, skjondt neppe

2
.-? saa store, dog med deres Spidser naae omtrent lige saa langt

frem. Det vil være rettest, ogsaa her at skjelne et Fodblad og

den egentlige Krog eller Klinge. Fodbladets korlere Tap, der
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tjener hele Krogen til Hypomochleon eller Vippe, er paa de

korte Kroge meget stærkt klovet i to Sidegrene, hver endende

i Form af en Kugle, paa de lange derimod simpelt kugleformet,

saa at de lange Kroge maae have en langt friere Bevægelse.

De kortes Vipper ligge heelt foran de langes, det vil sige :

yderjigere i Kredsen. — Fodbladets lange Tap er med sin ba-

geste Ende paa de lange Kroge fjernet 0,044 Mm., paa de korte

0,027 Mm. fra den kegleformede Snabels Toppunkt, og paa de

Exemplarer, hvis Snabel var bleven klemt heelt ud, laae alle

Krogene med Fodstykkets lange Tap opad mod Keglens Spidse,

Krogene nedad, disses hule Egge vendte mod hinanden, saaledes

som navnlig Sleinbuch har afbildet det paa Tinteormen. 11
) Saa-

længe derimod Snablen ikke er presset voldsomt frem, vende

Krogene deres convexe Rand eller Ryg mod hinanden. I denne

Stilling tage de korte Kroge, paa Grund af deres Hypomoch-

leons Stilling, sig ud som staaende noget udenfor de langes

Kreds.

(100 Ganges Forstørrelse).

') Comra. ile Tænia hydatigcna anomala. Eilangæ 1802, 8vo tig. 9.



228

Vippernes runde Endestykker sidde midt imellem Krogspid-

sen og den lange Taps Ende paa Fodbladet. Folgen deraf er,

at Krogenes Afstand fra Sugegruberne bliver den samme, hvad

enten deres Krogspidser (ved Snablens Indkrængning) vender

fra dem eller (ved dens^Udkrængning) vender mod dem.

Paafaldende har det været mig, at paa de tilbagetrukne

Hoveder, iagttagne under Mikroskopet efter Borlklipning af de

dem bedækkende Lag, fandtes^ Krogene som oftest rigtignok i

den i sidste Figur angivne Stilling, men undertiden i den omvendte,

altsaa som naar Snablen er udkrænget. Dette var navnlig Til-

fældet paa de 3 af mig paa denne Maade undersogte islandske

Cysticerker.

Antallet af Krogene var som 'oftest enten 30, 32 eller 34,

med regelmæssig Vexel ~ mellem korte og lange. Kun sjeldent

gik Tallet under eller over de nævnte, men enkelte Gange dog

saa betydeligt, at det i eet Tilfælde udgjorde 24, i et andet 44.

Krogenes Antal kan altsaa neppe bruges som et Artsmærke.

Da muligviis Krogenes Form vil .ansees for det sikkrestc

Artsmærke, gives her endnu en kort og en lang Krog i skarp

Sidestilling under en meget stærk Forstørrelse,
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og dernæsl en Række forskjellige Slilu'nger af en kor« Krog.

ZL

Hvor ringe og ufuldstændigt end det Stof har været, som
hidtil har kunnet benyttes til Undersogelsen af de for Islands

Befolkning saa farlige Hydatider, saa meget er dog idetmindste

fremgaaet deraf, at disse Hydatider ere virkelige Snyl-
tedyr, de linokokblærer af det almindelige Slags.

deels — om ikke i saa Henseende nogen Feiltagelse skulde

være indlobet — Blærebændelorme af samme Slags som

det. hvoraf navnlig de islandske Faar ere plagede. Ved denne

Leilighed vil man da neppe kunne afvise del - rgsaaal: hvad
er egentlig Echinokokker og B lærebændelori:.

Tiden, da dette Sporgsmaal vil finde sin Besvarelse, nærmer

sig aabenbart med stærke Skridt. Med Forkastelsen af en ge-

neratio æquicoca maatte disse saavelsom alle andre Snyltedvr-

former erkjendes for udvendigtfra indtrængte Gjæster, hvorhos

man dog tænkte sig dem som Afkom af lignende Echinokokker

og Cysticerker, i Stand til selv alter at frembringe samme

Former. En ny Epoke i de lavere Dyrs Naturhistorie begyndte

imidlertid 1S42 med Prof. Steenstrups Skrift over Genera-

I onsvexlen. Man har lært de kongegule Orme at kjende som

en kjonslos Form. der nedstammer fra en heel anden Dyreform

med udviklede Kjonsdele^ til hvilken dens egen Yngel gjennem

en ny Melamorphose vender tilbage. Den Tanke ligger da lige

for Haanden, at ogsaa de kjonslose Echinokokmoderblærer ned-

stamme fra en heel anden Dyreform, til hvilken deres Yngel

forst gjennem en Melamorphose skal vende tilbage, og at denne
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Form vil være en Tænie, ligger tydeligt nok udtalt i Echino-

kokkernes fire Sugeskaale og Krands af Kroge. Echinokok-

b læren maae vi altsaa form ode at være en Amme
eller Garn mel amme til en Tænie, og Sporgsmaalet op-

slaaer, hvorledes en saadan Echinokokblære kan antages ud-

viklet af et Tænieæg, ligesom paa den anden Side : hvorledes

dens Echinokokker kunne antages at blive til Tamier? I begge

Retninger lu.ve nyere Iagttagelser givet vigtige Vink.

Det forste Skridt til at efterspore Tæniernes Udviklings-

historie skete 1837, daSiebold opdagede, at i Ægget af visse

Tænier udvikles el rundt Embryolegeme med 6 langagtige Kroge

eller Spyd, stillede parviis i tre forskjellige Retninger; ved

Dujardins Forskninger blev det efterviist, at denne Form til-

kommer Tæniaembryonerne i Almindeligbed. I disse G Spyd

havde man et Mærke, livorpaa Tæniaembryet vilde kunne gjen-

kjcndes paa dets senere skjulte Opholdssteder; dog forst 10

Aar efter (184?) skulde det lykkes Enlomotoinen F. Stein at

finde det igjen'-j, og det navnlig paa et temmelig uventet Sted.

I Meelormenes Indre var det, han fandt de Dyreformer, der bære

de sex Spyd, Tæniaembryonernes Mærke. De vare formede som

Cyster med en spatellormig Hale; paa Halen sad de sex Spyd,

i selve Cysten laae, tilsyneladende heelt frit, en anden Dyre-

form med fire Sugeskaale og en Krands af Kroge, ganske i

Lighed med en Echinokok.

Opdageren af dette mærkværdige Forhold, F. Stein, har

tydet det som om Tæniaembryet havde forvandlet sig til den

indsluttede Echinokokform, medens Cysten og dens Hale vare

dannede udvendigtfra. Men da de 6 Spyd, Tæniacmbryets

Mærke, sidde paa Cystens Hale, synes man snarere berettiget

til en modsat Tydning, nemlig den, at det er den halede Cyste,

hvortil Tæniaembryet nærmest har forvandlet sig, medens Echi-

nokokformen er udviklet i dens Indre. Her synes da aaben-

'-) ZeiUchrifl liii wissenschafHiche Zoologe. 4 ter Bd. 1852.
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bart at foreligge den samme mærkværdige En dorne tam or-

phose (sit venia verbo), ved hvilken Si e bold har la?rt os at

den kongegule Orm udvikles i Embryet af Monostomum mulabile.

Saasnart delte mærkværdige Udviklingsforhold var blevet

opdaget hos een Ikteart, maatte man antage, at det vilde findes

gjeldende for Ikterne i Almindelighed; dels Opdagelse hos een

Tænieart synes at maatte ansecs for lige afgjorende.

Tor vi altsaa antage en saadan Udviklingsform" for at til-

hore Tænierne i Almindelighed, og holde vi fast paa den Over-

bevisning, at Echinokokker ere Tænialarver. saa maa ogsaa

Stamblæren for en Echinokokcolonie være en Omdannelse af

en saadan i et Tæniaembryo opstaaet Echinokokform, og at

denne udarter til en simpel Blære, vil saa meget mindre kunne

undre, som ogsaa i andre Tilfælde Echinokokker vides at kunne,

med Tab af Kroge og Sugeskaale, blive til simple Blærer, og

overhovedet i hele Echinokoklivet Blæreformen synes at kunne

træde i Stedet for den egentlige Echinokokform

Tæniaudviklingen vilde altsaa i dette Tilfælde indbefatte

folgende Stadier: 1J Embryo med 6 Spyd, 2) en i dette Embryo

sig udviklende Echinokokform, 3) dennes Forvandling til en

Blære, der 4) bliver Stamblære for en Echinokokcolonie eller

med andre Ord for en Yngel af Tænialarver.

At en Tænie skulde have en saa compliceret Udviklings-

række, vilde for den Steens trup'ske Periode have forekommet

os hoist usandsynligt, medens det nu derimod maa være saa

meget mere sandsynligt, som Bændelorme og Biter, der i hele

deres indre Bygning have saa meget tilfælleds, derved ogsaa

i Udviklingen frembyde en hoist mærkelig Overecnsstemmelsc.

Thi naar Forholdet mellem hiint echinokokagtige Væsen og

det Tæniaembryo, hvori det ligger indesluttet, er ganske det

samme, som det, vi ved Sicbold allerede have lært at kjende

mellem de kongegule Orme og Bileembryonerne, saa er Ana-

logien ikke mindre aabenbar mellem hine kongegule Orme

som Ammer eller Gammelammer for Iktelarvcrne og Echi-
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nokokblæren som Amme eller Gammclamme for de egent-

lige Echinokokker eller Tænielarverne. „Men hiin Ammeform

antages at beslaae for alle Iktearter, denne kan dog kun gjelde

for een Tænieart, saavist som alle Echinokokker hore til een

og samme Art." Unægteligcn saa vist, men heller ikke mere.

Tiden maa vise, om virkelig en saa eiendominelig Ammeform

som en Echinokokblære skulde være forbeholdt een eneste Art

af TænierneS talrige Slægt; forelobig tor det vel være tilladt,

at nære stærk Tvivl i saa Henseende. Muligt er det unægte-

ligt, at hiin i Tæniaembryet udviklede Echinokokform hos nogle

Arter umiddelbart kan uddannes paa samme Maade som den i en

Echinokokblære dannede Eehinokok; muligt, at f. Ex. den af

Si eb o Id 13
.) i en Landsnegl QArion empiricorum) fundne en-

cysterede Echinokokform, udmærket ved alternerende lange og

korte Kroge, allerede er moden til al udvikles i Tarmen af de

græssende Dyr. Sikkrest forekommer det mig imidlertid, at

betragte den for een Tæniaarl i Echinokokblæren givne Amme-

form som Norm for Slægten Tænia i Almindelighed.

Hvorledes det nu end hermed forholder sig, saameget tor

vel ansees for afgjort, at Tænialarverne overhovedet have Form

af Smaalegemer med fire Sugeskaale og en Krands af Kroge,

med andre Ord den Form, der har faaet Navn af Eehinokok;

og fremdeles, at denne nedstammer umiddelbart eller middelbart

gjennem en Ammeform fra et Tæniaembryos En d o m elam or-

phose (hvis det maa være tilladt fremdeles at bruge delte Ord).

Sporgsmaalet opstaaer da, om Forvandlingen af en saadan

echinokokformet Tænialarve til den egentlige Tænia form skeer

middelbart eller umiddelbart? og ved delte Sporgsmaals Be-

svarelse maae nodvendigviis Blærebændelormene komme i Be-

tragtning; thi Blærebændelormene erc en haandgribelig Ovcr-

gangsform til Tænierne. Naar Echinokokkeme ligne smaa ufuld-

l3
) Zeitsclnift fur wissensch. Zoologie. 2ter Bd. 1850.
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komne Tæniahoveder, saa vise Cysticerkerne sig i Eet og Alt

som virkelige, fuldt -uddannede Tæniahoveder med et storre eller

mindre Stykke af selve den ledede Tæniakrop, kun at denne endnu

mangler Kjonsorganerne og bagtil ender i Form af en Blære.

Overensstemmelsen mellem Cyslicerk- og Tæniahovedet er saa

fuldkommen, at i nogle Tilfælde ikke blot Slægtsmærkerne, men
selv Artsmærkerne lade sig paavise. At dette navnlig gjælder

for den i Rottens og Musens Lever forekommende Cysticercus

fasciolaris paa den ene Side og Kattens Tænia crassicollis paa

den anden, har allerede den udmærkede ældre Helmintholog

Goeze angivet for over 70 Aar siden 14
) i de Ord: „Die Grosse,

Gestalt und Struktur seines Kopfes" (hans T. serratæ, de Nyeres

T. crassicollis) ist mit dem Kopfe des gegliederten Blasenband-

wurms aus den Lebern der Måuse vollig einerlei.''

Denne fuldkomne Overeensstemmelse mellem disse to Ind-

voldsormes Hoveder fremkaldte hos S i eb ol d den Formodning

(1844), at Kattenes Tænia serrata kunde hidrore fra Cysticer-

kerne i de slugte Rotte- og Muselevere, og denne Formodning

skulde det være Dr. Kuch en

m

eister i Zittau forbeholdt 15
),

ved directe Forsog at hæve til Vished. Ikke blot for hiin Art

efterviste han Blærebændelormenes Betydning af uudviklede

Tænier, men ogsaa for Harens Cysticercus pisiformis, der i

Hundens Tarm bliver til Tænia serrata, Forsog, der ere

blevne gjentagne af Siebold, Dr. Lewald, Creplin og

Gurlt 1 '5

) med samme Udfald, hvis Rigtighed altsaa ikke kan

betvivles.

Naar det saaledes folger af umiddelbar Iagttagelse, at paa

den ene Side Tæniaembryet ved en Endometamorphose bliver

l4
) Vcrsiich einei- Nalurgcscliichte der Eingcweidewurmer Pag. 340.

,5
) Ueber Cestoden im Allgeineinen und die des Menschen insbesondere.

Zittau 1853. 8vo.
v

') G Lewald: De Cysticeicoruin in tænias nietamoipliosi. Diss. inaug.

Berlin 1852. 4to.
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til en Echinokokfonn, — paa den anden Side at Blærebændel-

orme ved at henflyites paa passende Sled forvandles til fuld-

komne Tænicr, saa synes det tilstrækkelig- godtgjort, at ligesom

hiin er den tidligste, saaledes er denne den sidste Overgangs-

form i Tæniaembryels Udvikling. Vel har, navnlig ved Sie-

bold's Autoritet, en ganske anden Mening vundet temmelig al-

mindelig Indgang, den Mening nemlig, at Blæreormene over-

hovedet skulde være hydropiske Tæniaindivider, der ved tilfæl-

digen at geraade paa et ugunstigt Sled, altsaa som forvildede

Individuel*, skulde være bragte i en sygelig Tilstand, hvilken

de dog, ved at henfores paa el gunstigere Sted, atler skulde

forvinde. Men denne Mening maa jeg ubetinget ansee for

uriglig. Ved at undersuge en meget stor Mængde navnlig af

den ovenforbeskrevne Blærebændelorm hos Faaret, har jeg stedse

faaet fastere Overbeviisning om, at Blærebændelormenes Hale-

blære ingenlunde er noget Sygeligt, men et interimistisk Bcvæ-

aelsesredskab, der kommer disse Dyr meget vel tilpas i en

Vædske af et varmblodet Dyrs Indre. At Blærebændelor-

mene, ligesom ogsaa Bændelormene selv, kunne forsættes i

en hydropisk Tilstand, er, som for nylig Rudolph Leuckart

(Citat 7) yderligere har viist, uden for al Tvivl. Dog har jeg

blandt alle de undersogte Cysticerker af Lammet og Svinet kun

fundet det paa eet Exemplar. Paa delte var ikke alene Hale-

blæren omtrent dobbelt saa stor som sædvanligt i alle Udmaa-

linger (altsaa vel 8 Gange saa stor i det Hele), men derhos

Kroppen i samme Forhold udvidet og forlænget (til 2"), og

paa dens forreste Ende lod den ellers saa korte Hals med

Hovedet sig trække frem i en Længde af næsten i"'. Men

saadanne hydropiske Individer forekomme mig lige saa lette at

skjelne blandt Cysticerker som blandt Bændelorme.

Blærebændelormformen maa jeg altsaa antage for en nor-

mal Overgangsform . den sidste i Tæniernes Udviklingshistorie.

Som normal Overgangsform, vil i\an ogsaa maalte ansees for
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nodvendig, og derhos skulde jeg være meget tilboielig til at

antage den normal og nodvendig for Tænierne i Almindelighed.

Gjelder dette navnlig for den, eller de Arter, til hvis Udvikling

Echinokokblærerne hore, saa vil for dem Parallelen med Ikter-

nes Formrække være fuldstændiggjort saaledes, at Blærebændel-

ormene sættes lige med Cercariernes Puppetilstand efter Halens

Afstodelse. At en saadan Puppetilstand ogsaa for Echinokok-

kerne er nodvendig forudfor deres Modenhed til at udvikles paa

Tarmfladen af et Hvirveldyr, bliver meget sandsynligt ved Sam-

menligningen af Echinokokkernes, Blærebændelormenes og Tæ-

niernes Kroge. Saalænge ingen Tænie er efterviist med hines

smaa, i en enkelt Kreds stillede Kroge, maa det være tilladt, at

betvivle Echinokokkernes Modenhed til en umiddelbar Tænieud-

vikling paa Tarmfladen. Dog hvorvidt denne Tvivl er begrun-

det, tor forventes med -det Aller forste afgjort. Siebold har

forelobigen anmeldt 17
)? at han har ladet unge Hunde sluge

Echinokokker spiseskeefuldviis, og at allerede nogle Dage der-

efter viste sig Tusinder af yderst smaa Bændelorme, som ved

deres fire Sugeskaale og deres Krands af Kroge sad fasthæftede

til Tarmens Sliimhinde. Dog havde de, foruden Hoved og Hals,

kun to Led. — Hvis denne forelobige Angivelse nærmere be-

kræftes, og den udmærkede Helmintholog derhos bestemmer,

hvorvidt den saaledes fremkaldte Bændelorm er en allerede be-

kjendt Art, eller en ny, saa vil unægteligen den ovenanforte

Antagelse om Cyslicerkstadiets Nodvendighed falde bort for

denne Art, og tilmed falde bort som almindeliggjeldende i Tæ-

niernes Udviklingshistorie.

See vi derimod endnu engang hen til Echinokokblærerne

som Ammer for Tænielarver, saa opstaaer det Sporgsmaal: skulde

der i den Art, eller de Arter, hvortil disse Echinokokblærer

l7
) I et Foredrag 1852 i Schlesische Gcsellseliaft fur vaterlåndische Kultur.

See Kuchcnmeistcr Citat 15, Pg. 5.
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hore, virkelig endnu forekomme et andet Ammestadium senere?

Et saadant vilde nemlig være tilstede, hvis den Anskuelse var

rigtig, at selve Tæniahovedet er en Amme for hele Tænia-

kroppens Række af Led. Da denne Anskuelse hidrorer fra

selve Begrunderen af Generationsvexlens Theori, saa turde det

være noget for dristigt at ville bekæmpe den. Dog maa det

være tilladt, her idetmindste at udtale det som min individuelle

Mening, at Navnet Amme dog vel kun vilde finde Anvendelse

paa Tæniahovedet , hvis hvert af Tæniakroppens Led antoges

for et særligt Individ (Dujardins proglottis), men at denne

ofle og fra flere Sider udtalte Anskuelse sikkerligen ikke kan

holde Slik. Vel kan en Bændelorm i en vis Forstand kaldes en

sammensat Trematod — en Benævnelse, som jeg selv maaskee

allerforst har brugt — , men dog ikke i den Forstand af Ordet,

hvori det sædvanligen bruges for Dyrenes Vedkommende. 1

hvert af Ledene gjenlager sig en næsten fuldstændig Tremalod-

organisation; men hvad der mangler heri, er netop hvad der

skulde characterisere den dyriske Individualitet, nemlig Central-

nervesystemet, der i Form af de lavere Dyrs Svælgring kun

bor soges i Hovedet. Det er sandl, at hvert Led kan, Iosrevet,

vise tilsyneladende vilkaarlige Bevægelser, ernæres i nogen Tid,

ja endog fuldfore de sidste Livsyltringer til Æggenes Udste-

delse; men paa saadanne Livsyttringer i en dyrisk Organismes

enkelte, afstodte Dele har man længe havt Exempler, og har

man i seneste Tid faaet andre, endnu langt mere paafaldende,

uden at man derfor har villet, eller kunnet tillægge de afstodte

Dele en dyrisk Individualitet. Jeg tænker her deels paa Sær-

synet med Argonautens mandlige Genitalsphære og deels paa

Johannes Miiller's storartede Opdagelse af Sneglesækkene i

Hololhuriernes Indre; thi ogsaa disse Sneglesække have for mig

ikke anden Betydning, end den af hele Genitalsphæren, bort-

stodt af en hermophroditisk Snegl, og derefter fuldforende sin

Function udenfor selve Organismen.
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Denne min individuelle Anskuelse henstiller jeg til Sagkyn-

diges nærmere Bedommelse. Her har jog ikke villet tilbage-

holde den. for, saavidt muligt, at gjennemfore den Parallel, jeg

har provet at opstille mellem Tæniernes og Ikternes Udvik-

lingsrække.

Hvor ufuldkomne og usikkre vore Kundskaber end ere om

de Dyreformer, hvortil de islandske Hy datider hore, saa meget

maa, efter den nysgivne Skildring, dog ansecs for afgjort —
og det hvad enten de kun bestaae af Acephalocyster eller des-

uden af Blærebændelorme — , at de nedstamme fra en vis Art

Bændelorm, og at de snylte sig ind i Legemet i Form af et for

det ubevæbnede Oie neppe synligt Dyr, forsynet med fire

Sugeskaale og en Krands af Kroge. Hvorledes et saaledes for-

met, Vio"' bredt og langt Væsen kan smutte ind i Leveren, — thi

der synes de oprindeligen at have deres Leie — er ikke saa van-

skeligt at fatte. Man finder Echinokokblærerne meget alminde-

ligt i Galdegangene. Moderdyret (Ammen eller Gammelammen)

kan vel antages fra Tyndtarmen af at slippe ad denne Vei heelt

ud til Galdegangenes yderste Forgreninger og bygge sin Rede

paa Leverens Overflade. At ved denne blæreformede Redes

Bristning Ammeynglen spredes i hele Underlivet er allerede

ovenfor (Pag. 215—216) blevet antydet.

For Naturforskeren vil det være magtpaaliggende at erfare,

til hvilken Art af Tænia disse Snyltedyrformer hore. Det maa

være en i Island særdeles udbredt Art, og allerede af den

Grund kan det ikke være nogen af de Mennesket hjemsøgende

Arter; thi Bændelorme forekomme yderst sjeldent blandt Islands

Befolkning. 18
) Med Hensyn til Acephalocysterne vil Arten maa-

18
) For Dr. Kiichcnmeisters Antagelse, at Tænia solium er en hoiere Ud-
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skee allerede kunne angives af Si eb o Id. Thi hvis ikke blot

alle Acephalocyster ere Echinokokblærer, men ovenikjobet alle

Echinokokblærer, efter hvad nu almindelig antages, udgjore een

og samme Art, saa maa den af Siebold paa Hundens Tarm-

flade i tusindviis udklækkede Tænia (Pag. 235) nodvendigviis

netop være den, der foraarsager den islandske Hydatidesygdom

i alle de Tilfælde,
(

at Hydatiderne ere Acephalocyster. — Med

Hensyn til Cysticerker har jeg sogt at faae Sporgsmaalet be-

svaret ad samme næmme Vei, nemlig ved, efter Dr. Kiichen-

meisters Exempel, at faae dem indpodede i en levende Hund.

Men det dertil anstillede Forsog paa Veterinærskolen gav kun

et negativt Resultat. Hunden, der havde slugt 12 friske Cysti-

cerker i deres Kapsler, i to Portioner med 5 Dages Mellemrum,

fandtes 4 Dage efter den sidste Portions Nedsynkning rigtignok

at have 10 Bændelorme i sin Tarm, men aabenbart uafhængigt

af de nedsunkne Blæreorme, eftersom do alle horle til den let

kjendelige Tænia cucumerina, hvis Kroge ere ganske forskjel-

lige fra de ovenfor beskrevne, navnlig ved deres runde skaal-

formede Fodstykker.

Jeg tilstaaer iovrigt, at jeg har havt Formodning om, at

begge de to her beskrevne Former kunde henhore til eet og

samme Tæniaspecies, en Formodning, hvortil der turde være saa

meget mere Anledning, som dog ogsaa netop Echinokokblærer

og denne Cysticercus tenuicoUis begge fortrinsviis hore hjemme

hos de samme Arter af Drovtyggere og hos Svinet. Maalte

det snart lykkes mig eller Andre, at skaffe Vished til Veie

istedetfor Formodninger, saavel om dette som om saa mange

andre i denne Meddelelse forekommende Sporgsmaal!

viklingsform af Tinteormen, er det gunstigt, at Manglen paa Bændelorm i

Island falder sammen med, at der ei heller holdes Sviin,
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Det franske Société météorologique underretler Selskabet

om, at det har constitueret sig, og meddeler sit Circulaire.

Docent Schiodte meddelte ifolge Selskabets Anmodning en

mundtlig Beretning over en Besvarelse af Selskabets Thottske

Priisopgave for 1851 om de i Danmark forekommende Insecter

som leve paa Naaletræer. Denne Afhandling, der bestaaer af 3
skrevne Qvartsider, blev henlagt i Archivet, uden at Sedlen med
Forfatterens Navn blev aabnet.

Selskabet modtog:

Fra det Keiserlige Selskab i Moscou.

Bulletin de la société imperiale des naturalistes de Moscou.
Nr. II (Avec 5 planches). Moscou 1852.

Fra M. de Brock.

Compte-rendu annuel adresse a S. Exe. M. de Brock, par le

directeur de l'observatoire physique central Année 1851.

St. Petersbourg 1852. Année 1852. St. Petersbourg 1853.

Annales de l'observatoire physique central de Russie. Année
1849 Nr. I, II & MI. St. Petersbourg 1852. Année 1850
Nr. I & II. St. Petersbourg 1853.

Fra Doctor Swellengrebel.

Neun verschiedene Coordinaten-Systeme im Zusammenhang un-
tersucht Bonn 1853.

Fra Hofraad Hausmann i Gottingen.

Neue Beitråge zur metallurgischen Krystallkunde. Gottingen

1852.

Bemerkungen iiber den Zirkonsyenit. Gottingen 1852.

Fra Videnskabernes Selskab i Gottingen.

Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften
zu Gottingen 1ste Bd. 1851-52. Gottingen 1853.
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Fra Sir C. Lyell.

On Ihe tertiary strata of Belgium and French Flanders. (From

the Qvarterly Journal of the geological society of London

for August 1852. Vol. VIII). London 1852.

Fra the Radcliffe trustees.

Astronomicai observations made at the Radcliffe observatory,

in the year 1851. Vol. XII. Oxford 1853.

Fra Sir R. Murchison.

Address lo the Royal geographical society of London, delivered

at the anniversary meeting on the 23. Mai 1853. London

1853.

Fra General Mosquera.

Memoir on the physical and politicai geography of New Gra-

nada. New York 1853.



Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1853.

Af

Etatsraad, Professor G. Forchhammer,
Selskabets Secretair.

Modet den 2(ien December.

Ur. Prof. Ussing forelagde en Afhandling om de græske og

latinske Indskrifter i det herværende Antik-Kabinet tilligemed

et Anhang indeholdende græske Indskrifter af Brondsteds Dag-

boger.

Selskabet optog Hr. Professor li. Gislason som indenlandsk

Medlem af den historiske Klasse.

Den i Anledning af et Andragende fra Hr. Overlærer

Espersen udnævnte Cornitee, afgav (olgende Betænkning:

16
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Det kongelige danske Videnskabernes Selskab har i Modet

d. 4de Novbr. d. A. overdraget Undertegnede at bedomme et

Andragende af Overlærer Espersen om Understoltelsc til al

fremme et videnskabelig! Arbeide over den Bornholmske Dia-

lekt, hvoraf han indsendte nogle Prover tilligemed sit Andra-

gende. I den Anledning have vi herved den Ære at afgive

folgende Betænkning.

Den Opgave, som Hr. Espersen har stillet sig, er at give

en sammenlignende, paa det eiendommelige beregnet, fuldstæn-

dig Fremstilling af den Bornholmske Sprogart, saavel med Hen-

syn til dens Sprogbygning som dens Ordforraad, tilligemed en

forudskikket Udvikling af Bornholmskens Forhold lil Oldsproget,

de nordiske Sprogarter og det danske og svenske Skriftsprog,

samt med en Undersøgelse om hvorvidt Spor af tydsk Indfly-

delse lade sig i nogen Enkelthed paavise. Comiteen er af den

enstemmige Mening, at et saadant Arbeide i hoi Grad fortjener

at opmuntres; thi ved Siden af den almindelige Betydning, som

de forskjellige Dialekter have for vor Sproghistorie, har Born-

holmskel) tillige en ejendommelig, da den, ved Oens afsondrede

Beliggenhed og den mindre livlige Forbindelse med Rigels 6v-

rige Befolkning, har bevaret langt flere og fastere Præg af en

ældre Sprogform end de fleste andre Sprogarter, medens den

tillige indtager en af Oens Beliggenhed betinget Stilling imel-

lem de danske Dialekter, saavel her i Landet som i det tidligere

danske Sydsvcrrig, og de svenske. Men Bornholmsken kan ikke

undgaae Dialekters almindelige Skjæbne, og ved det i senere

Tider stærkt tiltagne Samqvem imellem Oens og Rigels ovrige

Befolkning, begynder den alt at tabe noget af sin bestemt ud-

prægede Særegenhed, idet enkelte Former. Ord og Ordbetyd-

ninger tildeels ere trængte tilbage til de mere afsides liggende

og fra Kjobslæderne fjernede Egne. Efter de Prover som Hr.

Espersen, der er fodt paa Bornholm, har forelagt, er Comiteen

af den enstemmige Mening, at han vil være i Stand til at lose

paa tilfredsstillende Maade den Opgave, han har sat sig, og al
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han derfor er værdig til Selskabets Understøttelse til sit Ar-

beides Fremme; navnlig anseer Comileen med ham det for

hoist onskeligt, at han sættes i Stand til saavel at Uunne fore-

tage en Gjennemvandring paa Oen, for at tilvejebringe den

nodvendige Sikkerhed og Fuldstændighed i enkelte Retninger,

og ved nærmere Undersøgelse om muligt at bringe til et be-

stemtere Resultat, den af Skougaard alt antydede Forskjel mel-

lem Nord- og Syd-Bornholmsk, som til i noget længere Tid at

opholde sig i det ældgamle Gudhjem og andre afsondrede Steder,

hvor den ældre Sprogform især er bevaret.

Idet Comileen paa det varmeste anbefaler denne Sag til

Selskabets Velvillie, tillader den sig i Henhold til ovenstaaende

at foreslaae,

„at der bevilges Hr. Overlærer Espersen den Sum af 400 Rbd.,

hvorom han soger, til Udforeisen af ovennævnte Arbeide over

den Bornholmske Sprogart."

Kjobenhavn, d. 25de November 1853.

N. M. Petersen. J. N. Madvig. N, L. Westergaard.
(Betænkningens Forfatter).

Selskabet bifaldt Betænkningen og bevilgede 200 Rbd. til

Udbetaling i Begyndelsen af 1854, og 200 Rbd. efter at For-

fatteren for Selskabet har godtgjort, at Arbeidet er rykket be-

tydeligt frem.

Selskabet modtog:

Fra Videnskabernes Selskab i Wien.

Silzungsherichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

Malhematiseh-naturwissenschaflliche Classe. Band X, 2 &

3 Heft. 1852. 4 & 5 Heft. 1853. Wien 1853.

Philosophisch - historische Classe. Band X, 2 <fc 3

Heft. 1852. 4 Heft 1853. Wien 1853.

Archiv fiir Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen. Heraus-

gegchen von der zur Pflege valerlaiulischer Geschichte

16*



244

angestelllen Commission der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften IX Band 2 Heft. 1852. X Band 1 Hefl.

1853.

Denkschriflen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Malhematisch-nalurwissenschaflliehc Classe. IV Bd. 1 L. 1852.

V Bd. 1 & 2 L. 1853.

— Philosophisch-historische Classe. IV Bd. 1853.

Fontes rerum austriacarum. Oeslerreichische Geschichts-Quel-

len. 3 Ablheilung. Diplomataria et acta. VI Bd. Wien

1853. VII Bd. Wien 1853.

Verhandlungen dos zoologisch-botanischen Vereins in Wien.

I Bd. 1852. II Bd. 1853. Wien.

Monumenta Habsburgica. Sammlung von Actensliicken und

Briefen zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem Zeit-

raume von 1473 bis 1576. I Bd. Wien 1853.

Tafeln zur Abhandlung Deitråge zur Naturgeschichte von Chile.

Beilage zu den Denkschriflen der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften; Malhematisch - naturwissenschaltliche

Classe. Bd. V.

Fra Kaiserliche Geologische Reichsanslall i Wien.

Jahrbuch der Kaiserlich-Koniglichen geologischen Reichsanstalt

Nr. 1. Wien 1853.
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Modet den 16de December.

Kassecommissionens Formand Hr. Etatsraad Petersen forelagte

Budgetlet for 1854, som efter Discussionen blev vedtaget saaledes

:

Budget for Aaret 1854.

Indtægter.
Aarlige Indlægter:

Renter af Selskabets Fonds*) .

Fra det Classenske Fideicommis
Etatsraad Schous og Frues Legat

For Salget af Selskabets Skrifter

5,369m 46/3

200 —
50 —
150 —

5,769Wå 46 (i

B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1853 omtrent 2,600 —
Udgifter.

A. Til Selskabels Bestyrelse og dets Virksomhed.

I. Embedsmændenes Gager og
Budets Lonning 875

rM>
Selskabets Folium i Banken . 16 — '

Lobende Udgifter til Brænde,
Lys, Porto m. v. samt Gra-
tificationer 250 —

Middelsum af

Ud^iftiTne

i 10 Aar,

1842—51.

114H
II. Præmier 400#t$

Ordbogen 450 —
Den meteorologiske Comitee 600 —
Begestum diplomaticum . . . 450 —
Selskabels Skrifter 2000 —

Udgifter i 1852.

288m

3900må 2885 ?M

139.1*367/3

76m
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B. Understøttelser til videnskabelige Foretagender.

Subscription paa 2det Bind af Saxo 200 3ft/J

Til Etatsraad Molbech: Dansk Glossariuin. Bevilget

d.20. ApiiJ 1838500311?, herafudbetalt 30031©: de pvrige 200 —
Til Cand. Brandt: Subscription af 50 Expl. af

Udgaven af Chr. Pedersens Skrifter. 4de Bind.

Ifolgc Beslutning af- 17. Marts 1847, omtrent ... 150 —
Til Prof. Allen: Samlinger til Christian den an-

dens Historie. Bevilget d. 7. Mails 1851 en Sub-

scription af 50 Expl. samt 100 R49 efter forste Binds og

100 m efter andet Binds Udgivelse. Heraf 300 —
Til anliqnarisk-geologiske Undersøgelser. Bevil-

get den 3. Juni 1853 400 31© fordelt paa to eller flere

Aar, hvoraf intet udbetalt. Heraf 200 —
Til Overlærer Espersen. Undersøgelser om den

Bornholmske Dialect. Bevilget 2. Dec 1853, 200

9U* strax. og 200 31© naar godtgjores for Selskabet, at

Arbeidet er rykket betydeligt frem 400 —
Til Samfundet til den danske Literaturs Fremme.

Bevilget 16. Decbr. 1853 for et Aar 181 — 70 }

1631m 70 jB

Selskabets Status:

Selskabels aarlige Indtægter omtrent 5769
Udgifter til Selskabels Bestyrelse og dets Virk-

somhed, beregnede rigeligt efter Middelsum-
merne til F. 1150 W3

II. 3000 —
4150 -

Til Understøttelser til videnskabelige Foretagen-
der og tilfældige Udgifter —

- hvis Middelsum
for 1842-51 er 1074 m® + 176 2Rrø = 1250
'f^i , og som i Aaret 1852 have belobet sig

til 890 m$ 6 J og i Aaret 1853 omtrent

2130 W5+ 100m = 2230 '3i&, allsaa for de

to sidste Aar i Middelsum omtrent 1560 St*8

— haves saaledes omtrent 1619 —
Paa Budgettet er opfort 1631 — 70 .i

Altsaa en Underballance omtrent ... 12 51$ 70 .!
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Hr. Prof. Pedersen læste folgende Biographie af Solskabets

Archivarius Etatsraad J. F. Schouw,

Joakim Frederik Schouw, Son af Viinhandler Poul Schouw

og Sara Georgia Liehenherg, blev fodt i Kjobenhavn den 7dc

Februar 1789. 1 sit llleAar mistede han sin Fader, der efter-

lod hans Moder med 7 u forsorgede Born i maadelige Omstæn-

digheder. Som ældste Son var Schouw tidligere bestemt til at

skulle ijidlræde i Faderens Næringsvej, og deeltog allerede ved

dennes Dod i Udsalget og de ovrige Forretninger i Viinkjæl-

deren. Men, da der efter nogen Tid indtraf betænkelige Syg-

domstilfælde, og Lægen raadede til at tage ham fra Opholdet i

den fugtige af Viindunster opfyldte Kjælder, saa blev det be-

sluttet at soge ham' anbragt paa et Handelscontolr eller i en

anden lignende Stilling.

Hidtil havde den Underviisning, han fik af en Privatlærer,

indskrænket sig til de allernødvendigste Forkundskaber. De

forste Spor af Inleresse for Naturvidenskaberne fremkaldtes

nærmest ved hans Omgang med en beslægtet Jevnaldrende, en

Stedson af Professor Mynster*), der havde begyndt at lægge

sig efter Naturhistorien, og med hvem han, skjondt kun Dreng,

overværede Professor Vahls Forelæsninger over Dyr- ogPlanle-

læren. Den Lyst og Opmærksomhed, han viste herved, vakle

hos Vahl Deeltagelsc for den 14aarige Tilhorer, hvem han lod

komme hjem til sig, forat modtage Exemplarer af Planter, han

selv afskar.

. I 1804 kom Schouw i Tjeneste, som Skriverdreng hos

Prokurator Bjerring, og forblev i denne Stilling omtrent i 3

Aar. Det var da ogsaa bestemt, at han skulde læse til dansk-

juridisk Examen, fora l have nogen Udsigt for Fremtiden paa

denne Bane: men, da han yttrcde megen Lyst til at studere,

tillod hans Moder, at han i sine Fritimer forberedte sig til,

hvad man dengang kaldte Præliminærexamen, under Vciledning

*) J. I). L. Hansen, der dodc 1823, som Kcpimentscliirmg i Aalborg.
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al Cand. jur. Wosemose. (midlertid blev denne Examen kort

efter afskaffet, og der var nu ikke Andet tilbage for ham, end

at underkaste sig examen artium i den slrængere Form. Denne

bestod han da ogsaa i Efteraaret 1808, og begyndte derpaa

igjen at besoge de naturhistoriske Forelæsninger, og at deel-

lage i de botaniske Excursioner. Til at fremme hans Studium

bidrog Hornemann meget, deels ved sit livlige Foredrag, og

deels ved den ualmindelige Redebonhed, hvormed han saa

kraftig virkede til al skaffe Naturvidenskaben Dyrkere. Dog

var det kun liden Tid, Schouw kunde offre til Naturens Stu-

dium, da hans egen og hans Moders okonomiske Stilling gjorde

det nodvendigl for ham, at betræde en Levevei, der kunde

aabne ham bedre Udsigter. Han besluttede derfor at studere

Lovkyndigheden, og da han i 1811 havde taget den juridiske

Embcdsexamen, indlraadte han umiddelbart derpaa, som Volon-

teur i Cancelliet, hvor han siden blev Undercancellist.

Den storre Frihed , han derved fik , forte ham igjen til

Naturvidenskaberne, og i Sommeren 1812 satles han ved en

Onkels Understoltelse istand til at forelage en Bjergreise i Norge,

i Selskab med den norske Naturforsker Christian Smith, som

faa Aar efter mistede Livet i Congo, hvor han deellog i Cap-

tain Tuckeys Expedition. Det var denne Reise som forst vakte

Schouws Lyst til plantegeographiske Studier, for hvilke Smith

ogsaa interesserede sig, og denne Tilboielighed forogedes end

mere ved Læsningen af Wahlenbergs Værker, der netop udkom

paa den Tid. Al den Tid, han fik tilovers fra sine Forretnin-

ger i Cancelliet og sine Manuduclioner til juridisk Examen.

anvendte han derfor paa disse Studier; og denne Beskjæftigelse

vakte naturlig- Onsket hos ham om at foretage en Udenlands-

reise i botanisk Oiemed. Navnlig onskede han at undersoge

Italien i plantegeographisk Henseende, for derved at tilveje-

bringe en Forbindelse mellem Humboldts Skildring af det hede

Beltes Planteverden og Wahlenbergs af Alpernes, Karpathernes

og Laplands.

9
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I lang Tid vovede han ikke at yttre dette Onske for No-

gen, da han tvivlede om at faae det opfyldt; men tilsidst sattes

han dog istand dertil, ved Hornemanns og Andres, varme Anbe-

falinger, der skaffede ham deels en Underslottelse af Geheime-

raad Johan Biilow, deels el Universitetsslipendium og en treaarig

Underslottelse af Fonden ad usus publicos. Den sidste Reso-

lution faldt et Aar for han skulde tiltræde Reisen; og delte

Aar anvendte han til at forberede sig til denne og til at ud-

arbejde en Afhandling „de sedibus plantarum originariis" , for

hvilken han modtog Doclorgraden i 1816, og hvori han be-

handler et Emne, som han ogsaa senere igjen har oplaget,

nemlig om hvorvidt man skal antage, at alle Planter af samme

Art nedstamme fra eet Individ, eller al de selvstændig kunne

fremkomme paa forskjellige Steder, hvilken sidste Mening han

forsvarer. Omtrent paa samme Tid blev han af Underviisnings-

deparlementet i Christiania foreslaaet til Leclor i Lovkyndig-

heden ved det derværende Universitet.

I Slutningen af 1810 tiltraadte han sin Reise, og kom,

efterat have tilbragt Vinteren i Goltingen , i Foraaret 1817 til

Triest, hvorfra han i den folgende Sommer bereiste Alperne

indtil Mont Cenis. I de to Aar, han derpaa tilbragte i Italien,

bereiste og undersogte han Apenninerne fra Romerstatens Nord-

grændse, indtil Calabriens sydligste Deel, ligeledes den sydlige,

osllige og nordostlige Deel af Sicilien, besteg Abruzzernes og

Calabriens hoieste Bjerge, og Etna to Gange. I Efteraaret 1819

passerede han atter Alperne, opholdt sig nogen Tid i Genf og

Paris, og vendte i Begyndelsen af 1820 tilbage til Danmark.

Efter hans Hjemkomst paatrængte sig alter Sporgsmaalet

om, hvilken Livsstilling, han skulde vælge ; hans Tilboielighed

trak ham til Naturvidenskaberne, men paa den juridiske Bane

vare Udsigterne meget fonleelagligere. Da forlængede Kongen

hans Reiseunderstoltelse for el Aar, og udnævnte ham næste

Aar, til Professor extraordinarius i Botanik ved Universitetet,

hvorved han endelig saltes i Stand til ganske at leve for Na-
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turvidenskaberne. Det første Arbeide. han leverede efler sin

Hjemkomst var Grundtræk til en almindelig Plantegeographi,

hvori han forsogte, ved al forene Andres Resultater med sine

egne Erfaringer og Anskuelser at ordne Plantegeographien til

et videnskabeligt Hele.

I de folgende 4 Aar led han i hoi Grad af en Nervesvæk-

kede, der ofte holdt ham hjemme, ja i Sengen, flere Maaneder,

stundom halve Aar. Ikke destomindre leverede han dog i tielle

Tidsrum forskjellige originale Bidrag til Tidsskriftet for Natur-

videnskaberne, saaledes om den usædvanlig lave Barometerstand

i December 1821, om Barometrets lave Middelstand paa Island

og flere andre, foruden endeel Uddrag af fremmede Arbeider.

Ligeledes meddeelle han her i Selskabet, i hvilket han var ble-

ven oplagen til Medlem i 1823. sine Afhandlinger om Clima-

ternes Forandring og om Italiens Regnforholde, og udarbeidede

desuden sin Skildring af Vejrligets Tilstand i Danmark, der

tidligere havde vundet den af Selskabet i 1822 udsatte Præmie.

I Aaret 1826 valgtes han til Selskabets Archivarius.

Af de Forelæsninger over den physiske Geographie, som

han holdt i de folgende Vintre, udkom et Afsnit i 1828 under

Titlen specimen geographiæ physicæ comparalivæ, som Program

i Anledning af Universitetets Aarsfest. Ogsaa havde han i læn-

gere Tid beskjæftiget sig med et Skrift over Italiens Clima og

Vegetation; og da han fandt, at det vilde være nodvendigt for

ham at foretage en ny Reise til Italien, forend han skred til

Udgivelsen, saa sogte han derlil en Understøttelse af Regjerin-

gen. Denne erholdt han og liltraadte da Reisen i Begyndelsen

af 1829, ledsaget af sin Kone, en Daller af Præsien Dalgas

ved den reformeerte Menighed i Fredericia, med hvem han da

havde været gift omtrent i to Aar. I den folgende Sommer

undersogtc han Apenninerne i Modena og Toscana, og bereisle,

efter at have tilbragt Vinteren i Rom og Neapel, i Foraaret

1830 Sicilien i Selskab med Wilhelm Lund og Englænderen

Harewood. Sommeren anvendtes til at undersoge flere af
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Apenninerne og de carniske Alper, hvorpaa han over Genf.og

Paris vendte tilbage til Kjobenhavn i Slutningen af 1830.

Kort efter hans Hjemkomst aabnede der' sig en ny Virk-

somhed for ham, idet flere Videnskabsmænd, der vare traadte

sammen, forat grunde et Tidsskrift, som nærmest var bestemt

til at meddele Udbyttet af videnskabelige Granskninger, valgte

ham til Redacteur af delte Tidsskrift, der udkom under Navn

af „Dansk Ugeskrift". I Begyndelsen holdt det sig vel for

Storstedelen til det nævnte Formaal, men, da Stænderinstitutio-

nens Indforelse vakte foroget Interesse for Gjenstande, der

henhorte lil Statsøkonomien og den indre Politik, slog det efter-

haanden meer ind i denne Retning. Nogle Artikler angaaende

den naturhistoriske Underviisning, som Schouw havde leveret i

Ugeskriftet, fremkaldte Modstand hos de Skolemænd, der ikke

ansaae Naturvidenskaberne for en nodvendig Deel af Under-

viisningen i de lærde Skoler. Denne Strid forogede end mere

hans Lyst til at vække Sandsen for disse Videnskaber, og han

gik derfor med Glæde ind paa et Forslag af Professor Eschricht,

der forte til Stiftelsen af „den naturhistoriske Forening", hvori

ogsaa Conferenlsraad Collin deeltog. Schouw holdt i denne

Forening en Række af Forelæsninger over forskjellige natur-

videnskabelige Emner, hvoraf endeel optoges i Ugeskriftet og

senere er udgivet særskilt under Titlen af „Naturskildringer'\

Til hans populære Arbeider fra denne Periode horer ogsaa

„Europa, en letfattelig Naturskildring", der nærmest fremkaldtes

af hans Bestræbelse for al give Undervisningen i den physiske

Geographie en bedte Form. Blandt hans strængere videnskabe-

lige Arbeider maa især nævnes hans Afhandling om Barometrets

Middelstand ved Havet, hvori han, ved en Sammenstilling af

sine egne og Andres Iagttagelser, gav et meget værdifuldt Bi-

drag til at bestemme Indflydelsen af den geographiske Brede

paa Barometrets Middelstand ved Havets Overflade.

I de folgende Aar modle Schouw i Stænderforsamlingerne,

da han af Regjeringen var bleven udnævnt lil Universitetels
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Repræsentant ved disse, og blev saavel i den Roeskildske, som

i den Viborgske gjentagende valgt til Præsident, sidste Gang i

1840. Med denne Session var nemlig hans Mandat udlobet, og

da han ikke paany udnævntes af Regjeringen, og heller ikke

onskede at blive valgt, saa ophorte hermed indtil videre hans

politiske Virksomhed.

Det var naturligt, at denne havde forhindret ham i at be-

skjæftige sig med videnskabelige Arbeider i samme Omfang,

som tidligere. Derfor standsedes ogsaa Udgivelsen af „Dansk

Ugeskrift" i Begyndelsen af 1836, og den fors te Deel af hans

Værk over Italien udkom ikke for i 1839. Samme Aar deeltog

han i de skandinaviske Naturforskeres Mode i Gothenborg og

tiltraadte derpaa atter en Reisc til Italien. De mange anstren-

gende Arbeider, som de senere Aar havde med fort, og hans

Kones svage Helbred gjorde allerede en saadan Reise onskelig;

men desuden antog han ogsaa, at Gjensynet af den italienske

Natur efter en saa lang Fraværelse kunde være gavnlig for det

Værk, han havde under Arbeide. Fra denne Reise, som han

foretog paa egen Bekostning, vendte han tilbage i Mai 1840.

Sommeren derpaa deeltog han i de skandinaviske Naturforske-

res Mode i Kjobenhavn, ligesom han ogsaa senere var tilstede

ved det i Stokholm; derimod kom lian ikke til Christiania,

sandsynligviis paa Grund af den Sorg, han kort iforveien havde

havt. 1 Foraaret 1844 mistede han nemlig sin trofaste Hustru,

hvis lyse Aand og kjærlige Sind, i Forening med Sands for

Orden og Skjonhed, havde gjort ham Hjemmet til hans kjæreste

Opholdssted, og hvis Tab derfor smertede ham dybt.

I Sommeren 1841 overdroges ham Bestyrelsen af den bo-

taniske Have, hvilket Hverv han rogtede m*ed sin sædvanlige

Nidkjærhed. Haven befandt sig nemlig dengang ikke i den

bedste Orden, og han havde derfor den besværlige Opgave, at

maatte gjennemgaae og bestemme fra Nyt af Havens bele

Plantebeholdning, der bestod af henved 8000 Ailer. Regnes

hertil de aarlig fra andre Haver indsendte liere tusind nye op-
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lagne Planter, som ligeledes enkellviis maatle gjennemgaaes,

saa vil det let indsees, hvilken Flid og Nidkjærhed i sit Kald

hertil udfordredes. Ligeledes havde han den Fortjeneste al

være den (orste Directeur af Haven, der gjennemforte bestemte

Principer i Ordningen og Bestyrelsen af den, idet han begrænd-

sede den paa en saadan Maade, som de forandrede Forholde

gjorde nodvendig. Ogsaa var det efter hans Forslag, at den

blev udvidet og tillige forbedret ved Opforeisen af flere nye

Væxthuse. Udgivelsen af dansk Ugeskrift optog han igjen i

1842 og vedblev dermed indtil Begyndelsen af 1846, da den

Yilkaarlighcd. hvormed den periodiske Presse dengang behand-

ledes af Regjeringen, efter hans egen, offentlig udtalte Er-

klæring, gjorde ham det umuligt at vedblive dermed.

Fortsættelsen af hans Værk over Italien skred imidlertid

temmelig langsomt frem. Efter Planen skulde det bestaae af

tre Dele, hvoraf den forste, som var udkommen, indeholdt en

Fremstilling af Italiens Varmeforholde og Fugtighedsforholde,

sammenlignede med de tilsvarende Forholde i det ovrige Eu-

ropa og en Deel af Afrika. Den anden var bestemt til at give

en Fremstilling af de andre Veirforholde, og tillige en Sam-

menligning mellem de forskjellige Aars Veirlig, for nærmere at

belyse Sporgsmaalet om Climatets Foranderlighed. Den tre-

die Deel skulde danne det plantegeographiske Afsnit.

Af denne Deel havde han allerede i 1841 forelagt dette

Selskab en Afhandling om de geographiske og historiske For-

holde ved de italienske Naalelræer og i Slutningen af 1843 en

Udsigt over de geographiske og historiske Forholde ved de

italienske Lyngvæ.xter. Men hermed indtræder en Standsning;

thi de tilsvarende Afhandlinger om Træerne af Egefamilien og

om Træerne og Buskene af Birkcfamilien forelagdes ikke for i

Slutningen af 1846 og i Begyndelsen af 1847, og det Sidste,

han deraf har bekjendtgjort, nemlig en Udsigt over de italienske

Græsarters geographiske og historiske Forholde, meddceltes ved
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de skandinaviske Naturforskeres Mode i Kjobenhavn i Sommeren

1847.

Det er vanskeligt at indsee Grunden hertil, saameget mere.

som hans Tid i denne Periode ikke optoges af politiske For-

retninger. En Forklaring heraf findes dog maaskee i en Yt-

tring af ham selv i Fortalen til den forste Deel. Det hedder

nemlig der, at han ikke har kunnet dolge for sig selv de Van-

skeligheder, der mode en Reisende, naar han vil give en Skil-

dring af et fremmed Lands Natur, idet Kjendskaben til mange

stedlige Forholde og Enkeltheder, som den der boer i Landet,

let tilegner sig, undgaaer den Reisende, der kun kan dvæle en

kort Tid paa hvert Sted. Det er derfor ikke usandsynligt, at

den samme Foleise har trykket ham under Udarbeidelsen af sit

Værk og forsinket dette saaledes, al det ikke kunde blive fuld-

endt. Thi ved de Begivenheder, der indtraadte i det folgende

Aar, blev han kaldet til en saa virksom Deeltagelse i dét po-

litiske Liv, at hans videnskabelige Virksomhed dermed maa be-

tragtes som afsluttet.

1 Begyndelsen af 1848 udgav han i Forening med Professor

Clausen et lille Skrift under Titlen „Ved Thronskiflet 1848",

hvori han udtaler sig for Nødvendigheden af at give Danmark

en constilutionel Forfatning og drofter de Vanskeligheder, som

Forholdet til Hertugdommerne i denne Henseende medfortc. I

den paafplgende Sommer modte han, da han Aaret iforveien

var bleven valgt til Stænderdeputeret , i de Forsamlinger, der

sammenkaldtes for at afgive Betænkning over Valgloven til den

grundlovgivende Rigsforsamling, og valgles atter til Præsident i

begge. Det Samme var Tilfældet i den grundlovgivende Rigsfor-

samling, hvori han deeltog som Repræsentant for Randers Amts

forste Valgkreds. Sit Hverv som Formand udforte han paa en

Maade, der vandt almindelig Anerkjendelse og væsentlig bidrog

til den rolige og besindige Holdning, som denne Forsamling

viste. Ved de anstrengende Arbeider, som denne Stilling med-

forte i den lange Tid, Rigsdagen var samlet, kande del ikke
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være Andet, end at hans allerede ikke stærke Helbred endmcre

svækkedes. Derfor vægrede han sig ogsaa, da han i det fol-

gende Aar var bleven Medlem af Landsthinget, ved at modtage

Formandsposten, og nedlagde ved Sessionens Slutning sit Man-

dat, hvormed han for bestandig traadte tilbage fra det offent-

lige Liv.

Den store Indflydelse, han i denne Retning havde ud-

ovet. skyldtes vel tildeels hans rolige og faste Optræden, men

dog fornemmelig den almindelige Anerkjendelse af hans Ret-

sind og Upartiskhed. Allerede under hans forste Ophold i Rom

betragtedes han af sine Landsmænd som kaldet til Voldgiftsmand

i deres indbyrdes Stridigheder, og senere ansaaes herhjemme

hans Medvirken for nodvendig, hver Gang der blev Tale om

at sætte el Foretagende i Værk, som krævede almindelig Deel-

tagelse. Hans Navn knytter sig saaledes til Stiftelsen af Athe-

næum, af Trykkefrihedsselskabet, af det skandinaviske Samfund,

af den slesvigske Hjælpeforening, af det nordiske Literatursam-

fu n d og af Foreningen for danske Underviisningsanstalter i Sles-

vig. Ligeledes var han en af -Indbyderne til Oprettelsen af

Thorvaldsens Museum, og blev derfor ogsaa udnævnt til en af

Executorerne af Thorvaldsens Testamente, og af de fremtidige

Bestyrere for dette nationale Mindesmærke. Regeringen viste

sin Paaskjonnelse af disse Fortjenester ved at udnævne ham i

1836 til Ridder af Dannebrogen, i 1840 til Dannebrogsmand og

i 1847 til Elatsraad.

Schouws Virksomhed, som Forfatter, deelle sig som man

allerede af det Foregaaende vil have scet, imellem den strengt

videnskabelige og den populære. I den forste udmærkede han

sig ved en alvorlig og grundig Stræben efter Sandhed, fri for

al Eensidighed og forudfattet Mening og hans Undersogelser af

denne Art vandt derfor ogsaa almindelig Anerkjendelse; ved

den anden bidrog han meget til at vække i en storre Kreds en

Sands og Deeltagelse for Naturvidenskaberne, der længe vil

bevare hans Minde i Manges Erindring.
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Den sidste Deel af sit Liv tilbragte han desværre under

en stadig Aftagen af Legemets Kræfter, der til Slutningen ogsaa

virkede svækkende ind paa hans aandelige. Da han i Begyn-

delsen af 1851 var efter Ansogning bleven fritagen for sine

fleste Embedsforretninger, tilbragte han en Deel af Sommeren

paa Landet og befandt sig en kort Tid saa vel, at han kunde

holde sin Dalters Bryllup, og ordne endeel af sine Sager. Da

delte Velbefindende imidlertid snart ophorte, indgav han i Efter-

aaret en Ansogning om sin Afsked. I Vinterens Lob forvær-

redes hans Tilstand meer og meer, indtil Doden den 28de April

1852 endte et Liv, hvis storste Deel havde været offret til

Videnskabens og Fædrelandets Tjeneste.

Med Selskabets Tilladelse optages her nogle Tillæg til Se-

cretairens under 29de April læste Afhandling over en kunstig

Dannelse af nogle Forbindelser som forekomme i Naturen.

Ved fortsal Undersogelse over Apatitens Dannelse ved

Hjelp af Smeltning med Kogsalt, fandt jeg, at man paa denne

Maade kan udirække Apatitens Bestanddele og navnlig Phospor-

syre af de allerfleste plutoniske og metamorphiske Steenarter,

og af deres Forvitlringsprodukler, der danne den storste Deel

af vor Jordbund. Med Hensyn hertil har jeg undersogt Gron-

steen, af den skandinaviske Ur- og Overgangsformation, af vor

Bullesteensformation og af den store Trapdannelse i Gronland,

saavelsom Basalten fra Steinheim og en grovkornet Basalt

eller Lava fra Island. Endvidere dannedes Apatit af 3 Varie-

teter af Granit -Gneus fra Bornholm og 2 Varieteter af Glim-

merskifer. Fowles har allerede gjort opmærksom paa Phosphor-

syrens Udbredelse i de plutoniske Dannelser iblandt Bjergmas-

serne, og endskjondt Kersten og Elsner have bestridt delle

Factum, have dog Smnberg og Struve strax efter deres Op-

dagelse af det molybdænsure Ammoniaks Beaclion paa Phos-

phorsyre, utier optaget Paastanden om Phosphorsyrens alminde-
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lige Udbredning. Mine Undersøgelser kunne tjene som Bekræf-

telse paa Phosphorsyrens udbredte Forekomst i Mineralriget, og

i Særdeleshed i de plutoniske Bjergarter, og Forklaringen af

den oprindelige Forekomst af Phosphorsyren i Agerjorden, det

middelbare eller umiddelbare Produkt af torvittrende Bjerg-

arter, finder altsaa ingen videre Vanskelighed.

Af Agerjorden selv, ogsaa i de dybere Lag, hvorhen der

ikke er trængt nogen organisk Substants fra den ovre Ager-

skorpe, kan man erholde Apatit ved den tidligere beskrevne

Methode, og altsaa bevise Phosphorsyrens Tilstedeværelse. Jeg

vil her anfore en saadan Undersogelse af en Mergel fra Moen,

som tilhorer Rullesteensleeret , og indeholder 10 pCt. kulsuur

Kalk (forstyrret Kridt).

Et % torret og sigtet Mergel blev smeltet med £ % raffi-

neret Kogsalt i en hessisk Digel, der var lukket med et Laag,

som var kittet med samme Slags Leer. Heden maa være saa stærk

ved disse Forsog, at Stobejern med Lethed smeltes. Hvis Digelen

har holdt sig, og Leerkittet er godt smeltet, er der kun for-

flygtiget lidt Kogsalt, og efter at Digelen er sonderslaaet, kan

man borttage Kogsaltkagen fra Silicatet. Den ved denne

Smeltning erholdte Saltkage, blev oplost i Vand, Oplos-

ningen filtreret, og Filtrum, efter at det var udvasket, brændt.

Det Tilbageblevne bestod af en bruun, glimmerformig For-

bindelse, om hvilken jeg senere vil tale, og af Apatit, og idet

jeg behandlede den med meget fortyndet Saltsyre ved svag Op-

hedning oploste al Apatit sig, men kun en meget ringe Mængde

af de andre Stoffer. Det oploste veiede 3,725 Gran og var

saavel Chlor- som Fluorapatit. Hvis man regner den blandede

Apatit til 41 pCt. Phosphorsyre, indeholder Pundet af denne

raa Jord, som var taget af en saa dyb Grav, at Overfladens

Cultur neppe har havt den mindste Indflydelse paa den, 1,527

Gran eller 2
/io,ooo Phosphorsyre. Antager man endvidere at

Rodderne af vore dyrkede Cerealier udtrække Næring af Jor-

den indtil 1 Fods Dybde, komme de Planter, som voxe paa en

17
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Qvadratfods Overflade i Vexelvirkning med en Cubikfod af

Jordbunden, og da en Cubikfod af en saadan Jord uden betydelige

Feil kan regnes til 100 a, indeholder Jorden, som ernærer de

paa en Qvadratfod voxende Planter 152,7 Gran Phosphorsyre,

som paa en dansk Tonde Land, liig 56,000 Qvadratfod, udgjor

omtrent 1100 3. Denne Mængde synes at være tilstrækkelig

til at forsyne de paa denne Jordbund voxende Planter i en

Række af Aar med Phosphorsyre.*)

Den af en saadan Jord eller af en plutonisk Steenart ved

een Smeltning udtrukne Phosphorsyre er imidlertid ikke den

hele Mængde, som forekommer deri. Naar man pulveriserer

Silicatglasset, og paany smelter det med Kogsalt, faaer man en

ny, endskjondt forholdsviis ringe Mængde Apalit.

Fluorets Forekomst i Dyreriget forudsætter dets Forekomst

i Planteriget, naar man ikke vil antage at alt Fluor i de hoiere

Dyr og Mennesket hidrorer fra Drikkevandet. Hvis Fluoret

kommer fra Planlenæringen, maa det findes i Jorden, medens

man. saavidt mig bekjendt, ikke har kunnet eftervise det, end-

skjondt Dannelsen af mange Jordarter, og især af vort Leer,

som hidrorer fra forstyrret Granit, henviser paa Glimmeren som

Fluorets Kilde. 1 Produkterne af Jordarters Smeltning med Kogsalt

lader Fluoret sig imidlertid vise med stor Lethed, ved den be-

kjendte Reaction med Svovlsyre i et fuldkommen klart Reagents-

glas. Saavel Apatiten, som de brune, glimmeragtige Blade an-

gribe Glasset under de anforte Omstændigheder.

Jeg har med Hensyn til Phosphorsyrens og Fluorets Fore-

") Hos os bliver der uu anvendt megen snur, phosphorsuur Kalk som Gjodnings-

middel; den indeholder 10,65 pCt. Phosphorsyre, og man anseer 600 il pr.

Tonde I.and for en tilstrækelig Gjodning for 3 Aar. Dette giver omtrent

64 u pr. Tonde Land i 3 Aar, eller 21 '3 H omAaret. Ifolge dette vildeden i

den oprindelige Jord forekommende, hidtil overseete Phosphorsyre, være

tilstrækkelig for de dyrkede Planter i 54 Aar, selv under den Forudsæt-

ning, at Intet af den ved Planterne udtrukne Phosphorsyre blev tilbage-

givet Jorden. I alle Tilfælde maa Phosphorsyren spille en væsentlig RoIIp

ved Mergelens Virkning.
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konist underscigt folgende Jordarter, og af dem alle erholdt

Fluor-Chlor-Apatit. Leermergel og guult Leer fra Moen, en

Muurstecn af Cyprinemergel (en underordnet Formation afRulle-

steensdannelsen, som indeholder Skallerne af Cyprina islandica) fra

Egnen af Flensborg, Marskleer fra Sylt og Havejord fra Omegnen

af Kjobenhavn. Med Hensyn til Undersogelsen af de sidste to

Jordarter vil jeg endnu tilfoie, at en Jord, der indeholder humose

og overhovedet kulholdende Stoffer, maa ristes i Muffelen forend

Smeltningen med Kogsalt, for at forbrænde de organiske Sub-

stantser. Naar dette ikke skeer, bliver Jernet reduceret, og

man faaer et meer eller mindre stort Korn af Støbejern , som

har optaget Phosphor i sig.

Den anden i Kogsaltet oploste, og ved dets Afkjoling ud-

krystalliserede Forbindelse viser sig som de alt tidligere omtalte

glimmeragtige Blade, der synes at være lettere end det smel-

tende Kogsalt, og findes i Særdeleshed i den ovre Kogsallkage.

De danne meget tynde, boielige, morkebrune eller rodfarvede,

gjennemsigtige Blade, og have aldeles den ydre Charakter

af Glimmer. De indeholde Kiseljord, Leerjord, Jernets Ilter,

Magnesia, Kali og Fluor og, hvad der er meget paafaldende,

ingen Kalk og intet Natron, endskjondt de have dannet sig i

Kogsalt, som indeholder meget Chlorcalcium. De ydre Egen-

skaber af denne interessante Forbindelse, og dens chemiske

Sammensætning lader neppe nogen Tvivl blive tilbage, at det

er virkelig Glimmer, som her har dannet sig under Kogsallets

Indflydelse paa Mergelens sammensatte Silieater.

Jeg vil imidlertid her ikke gaae videre ind paa disse Iagt-

tagelser, da Dannelsen af disse og lignende Substantser vil

udgjore Gjenstanden for en anden Afdeling af denne Under-

sogelse.

Apatitens Tilstedeværelse i de skandinaviske Magneljernsteen-

lag er tidligere berort, og Tanken om at undersoge, hvorledes vore

Myremalmlag vilde forholde sig, naar de i Forbindelse med

Kogsalt bleve underkastede en Smeltning, laa nu ikke mere fjern.

17*
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Da Myremalinen foruden Jernilte og Phosphorsyre indeholder

Kalk. Kiseljord, Titansyre og organiske, kulholdende Substanlser.

var idelmindste Muligheden givet, ai saadanne Myremalmlag, ved

en Smeltning med Kogsalt i det Store, vilde give Produkter, som

lignede dem som forekomme i de skandinaviske Magnetjernsleen-

lag. De mærkværdige bituminose Stoffer i Magneljernsteenlagene

vilde svare til Humussyren i Myremalinen, og Kiseljord, Kalk,

Magnesia og Jernilte vilde kunne danne Amphibolrækkens mang-

foldige Forbindelser, liig dem i Magneljernsteenlagene , medens

Apatit og Titanforbindelserne ogsaa kunde sammensættes af

Myremalmens Bestanddele. Jeg smeltede 1 5 Myremalm med ' '•> 5

Kogsalt; i delle Tilfælde skiller Kogsaltet sig ikke fra Jerniltet,

og danner ingen ovenpaa delle liggende Kage. Men der dan-

nede sig Hulheder, der tildeels vare udfyldte med Kogsalt, til-

deels tomme. I de med Kogsalt fyldte Hulheder findes der

cfler Kogsaltets Oplosning smaae Naale. i hvilke jeg, efter at have

oplost dem i Saltsyre, ved molybdånsuur Ammoniak har opdaget

Phosphorsyre, og ved Svovlsyre og Viinaand udskiltes der, Kalk.

det var altsaa Apalit. Myremalmen var bleven sort, havde en saadan

Haardhed, at det neppe kunde ridses af Staal, et ufuldkomment

muslet firud, og virkede meget stærkt paa Magnelnaalen, uden at

være polarisk. I de storre, lomme Hulheder var Overfladen be-

dækket med smaa, skarpe Krystaller, hvilke man under Luppen

let kjendle som regelrette Octaedre. Myremalmen var altsaa

forvandlet til Magneljernsteen og Phosphorsyren, skilt fra Jern-

iltet, samlet som Apatit. Et sammenlignende Forsog, idet Myre-

inalmen for sig blev udsat for den samme Hede, gav intet Spor

af Smellning eller Krystallisation, og Farven var bruun, men

noget morkere end den vandholdende Myremalm pleier at være.

Denne sidste Iagtlagelse forekommer mig at være af Betyd-

ning for Læren om Omdannelsen af mechanisk afsaltejSuhslanlser til

krystallinske Forbindelser. Endskjondt Kogsaltet ikke synes al

indonae nogen] Forbindelse med Jerndobbeltilte foranlediger det
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dog en Omordning af de enkelte Dele, og lignende Virkninger

ere vist ofte foregaaede i Naturen.

Selskabet modtog:

Fra det naturforskende Selskab i Halle.

Abhandlungen der naturforschenden Gcsellschaft zu Malle. Ori-

ginalaufsåtze aus dem Gebiete der gesammlen Naturwissen-

schaften. Halle 1853. Ister Bd. 1stes Quartal.

Fra det physikalske Selskab i Berlin.

Die Fortschrilte der Physik im Jahre 1849, dargestellt von der

physikalischen Gesellschaft zu Berlin. Berlin 1853.

Fra Société géologique de France.

Bulletin de la société géologique de France. II Serie 15—40

1852. 1—3 1853. Paris 1852 & 53.

Liste des membres de la société géologique de France. Paris

1853.

Fra Prof. Le Canu.

Nouvelles etudes chimiques sur le sang. Paris 1852.

Fra Herr Vauquelin.

De l'application de la suture enclievillée a l'opération de l'en-

tropion spasmodique. Paris 1853.

Fra Videnskabernes Selskab i Milnchen.

Bulletin der konigl. Akademie der Wissenschaften Nr. 1—25.

Munchen 1853.

Abhandlungen der mathematisch- physikal Classe der konigl.

Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ister Bd. lste

Ablh. Munchen 1853.

Fra Linn eau Society i London.

List of the Linnean society of London 1852.

Proceedings of the Linnean Society. Decbr. 16, 1851 -Mai 3,

1852.

The Transaclions of the Linnean society of London. Vol. 21.

Part. 2. London 1853.
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Fra Videnskabernes Selskab i Wien.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag 1850.

Prag 1853.

Archiv fur Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen. Heraus-

gegoben von der zur Pflege vaterlåndischer Geschichte

aufgeslelllen Commission der keiserlichen Akademie der

Wissenschaften 9. Bd. 1. Heft, 10. Bd. 2. Heft, 11. Bd. 1.

Heft. Wien 1853.

Notizenblatt Nr. 1—30. Beilage zum Archiv fur Kunde oster-

reichischer Geschichtsquellen. Wien 1853.

Sitzungsberichte der keiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Philosophisch-Historische Classe 9. Bd. 3, 4 & 5 Heft, 10.

Bd. 1 & 5 Heft, 11 Bd. 1 & 2 Heft. Wien 1853.

— — — Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe 9 Bd. 3,

4 & 5 Heft, 10 Bd. 1 Heft, 11 Bd. 1 & 2 Heft. Wien 1853.

Almanach der keiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien.

1854.
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Til hele Anret henliorende.

IAaret 1853 har Selskabet ved Dbden tabt 3 af sine uden-

landske Medlemmer, nemlig:

Leopold v. Buch, som i de senere Aar uden Modsigelse

har været erkjendt for den forste dalevende Geognosl, og som

for os havde endnu en særlig Interesse, ved hans store Ar-

bejder over skandinaviske geognostiske Forhold.

Th. Colby, Chef for det engelske Ingenieurkorps, beromt

ved de store geodætiske Arbeider, som han ledede for den en-

gelske Regjering, og

Fr. Arago, livsvarig Secretair for det franske Institut, be-

romt ved sine astronomiske, geodætiske og physiske Arbeider.

Som indenlandske Medlemmer har Selskabet optaget:

Oberstlieutenant C. C. G. Andræ i den mathematiske Klasse,

Dr. med. A. Hannover i den physiske Klasse, og

Prof. K. Gislason i den historiske Klasse,

og til udenlandsk Medlem i den physiske Klasse:

Sir William Hooker, Forstander for den botaniske Have i

Kew.

Istedetfor afdode Dr. Pingel blev Prof. chem. E. Scharling

valgt til Revisor og Etatsraad F. C. Petersen, der som ældste

Medlem fratraadte Kassecommissionen, blev gjenvalgt.

Selskabet har i Aarets Lob holdt 15 Moder, i hvilke der er

holdt 12 Foredrag henhorende til den physiske, 2 til den mathe-
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inatiske og 3 lil den historiske Klasse ligesom een Biographie

over et ved Doden afgaaet Medlem (J. F. Schouw) er oplæst.

Det har udgivet eet Bind af sine naturvidenskabelige og

malhematiske Skrifter, og et Hefte af Ordbogen (T). Særskilt

udgivet har det endvidere i Aarets Lob: „Sur le mouvement du

pendule"' & eet. en Afhandling af Professor Jurgensen, og

„Tabtes duSoleiV af Professorerne Olufsen og Hansen (i Golha).

Del har desuden i Aarets L6b ved Subscriplion eller paa

anden Maade bidraget til Udgivelsen af Professor Elatsraad C.

Molbech's „Dansk Glossarium'' 1ste og 2del Hefte, og af Chrisliern

Pedersens Danske Skrifter, 3die Bind, ved Brandt og Fenger.

Ordbogs -Commissionen.

Commissionen har i Aaret 1853 været samlet i 33 Moder.

Bogstavet T af den danske Ordbog er blevet færdigt i Be-

gyndelsen af Aaret, og udkom i April Maaned. Bevisionen af

Bogstavet U er fremmet indtil Ordet Udludning, og Trykningen

af Bogstavet begyndt i Slutningen af 1853.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diploma-

tarium, og danske Hegester.

Efterat Udgivelsen af de danske Regesters andet Bind, ved

forskiellige Aarsager, bl. a. ved den forhenværende Redacteur,

Archivregislrator Knudserts Dod, har været standset og udsat

nogle Aar, har Commissionen i Efteraaret 1853 igien begyndt

at forberede Værkets Fortsættelse, og Udgivelsen af de histo-

riske Regesters andet Bind indtil Aaret 1660, hvis Trykning vil

kunne begynde i tilstundende Sommer 1854.
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Den meteorologiske Comitee.

I det magnetisk-meteorologiske Observatorium, der staaer

under Con.iteens Tilsyn, ere de regelmæssige Iagttagelser blevne
fortsatte paa samme Maade, som i forrige Aar med Unifilar- og
Bifilar-Magnetometret, med Barometret, Psychrometret, og In-

dexthermometret.

Middeltallet af de Iagttagelser, der ere anstillede med Uni-
filaret i den forste Halvdeel af December, giver Declinalionen

15° 50',9 Vest.

Af den horizontale Intensitet er iaar gjort folgende abso-
lute Bestemmelser:

Stav I.

Sept. 22 ... . 1,6672

Oct. 9 . . . . 1.6619

Iagttagelserne i den botaniske Have ere fortsatte som tid-

ligere, og Resultaterne af dem meddeelte i de maanedlige Over-
sigter over Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af
de Iagltagelser over Vindens Retning og Styrke, Luftens Ud-
seende og Nedslagets Varighed, som anstilles paa Nyholms
Hovedvagt, g over Vandets Temperatur paa Trekroners Batteri.

Ligeledes ere de timevise Thermometeriagttagelser fortsatte paa
Nyholm.

Fra folgende Steder har Comiteen modtaget Iagttagelser:

Reikiatig, Justitsraad Thorstensen, 1852 August 1-1853
August 31, Barometret Kl. 9, 12,4 og Psychrometret til samme
Klokkeslet, 1852 August 1- Novbr. 6, og 1853 Mai I-August
31; Thermometret Kl. 7 og 2 samt hoiest og lavest, Vandets
Temperatur og Vandmængden een Gang daglig, Vindens Retning
og Styrke, Luftens l'dseende.

Ofjord. Lægen Johnsen, 1851 Oct. 9-1852 Oct. 7 og 1852
Oct. 8-1853 Oct. 8; Barometret, Psychrometret. Vinden og
Luftens Udseende Kl. 6, 1, 10. Vandmængde... Den forste
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Veirbog var afsendt i rette Tid; men blev forst afleveret til

Comiteen i 1853.

Upernavik, Missionær Kragh, 1852 Septbr. 1—1853 Au-

gust 6; Thermometret Kl. 7,2,9, Vinden og Luftens Udseende.

Julianehaab, Missionær Mossin, 1852 Juli 1—1853 Juni 30;

Barometret og Thermometret, Morgen, Middag og Aften, Vin-

dens Retning og Luftens Udseende een Gang daglig.

Snedsted i Thy, Pastor Hansen, 1850 April 18—1852 Dec.

31; Barometret og Psychrometret Kl. 6, 2, 10, Vindens Ret-

ning, Luftens Udseende og Vandmængden een Gang daglig.

Læso. Distriktslæge Krebs, 1852 Jan. 1— Decbr. 31; Ba-

rometret, Psychrometret og Vindens Retning Kl. 7, 12, 9, Luf-

tens Udseende og Vandmængden.

Vederso, Pastor Jeger, 1852 Jan. 1— Dec. 31; Barometret

og Thermometret Kl. 6, 12, 6J,
Vindens Retning, Luftens Ud-

seende og Regnmængden.

Stadil, Skolelærer Aagaard, 1852 Jan. 1—Decbr. 31; Ba-

rometret og Psychrometret Morgen Kl. 2 og 10, Vindens Ret-

ning og Vandmængden.

Samso, Pastor Hansteen, 1852 Jan. 1—Decbr. 31; Ther-

mometret Kl. 8 og 2, Barometret, Vindens Retning og Luftens

Udseende Kl. 8, 2, 11, Vandmængden.

Aalborg, Toldassistent Bladt, indsendt af Stud. med. Cur-

tius Bladt, 1852 Decbr. 1—1853 Novbr. 30; Thermometret Kl.

10, 2, 10, Barometret Middag, Nedslagets Hyppighed og Luf-

tens Udseende.

Nykjobing paa Falster, Pastor Sidenius- 1852 Novbr. 21—
1853 April 30; Barometret og Psychrometret Kl. 6, 12, 6,

Vindens Retning og Luftens Udseende, een Gang daglig, Vand-

mængden.

I Aarets Lob er efter Overeenskomst med Marineministe-

riet, oprettet lo nye Stationer ved Fyrene paa Skagen og Ham-

mersliuus, der begge ere blevne forsynede med Barometer,

Psychromcter og Regnmaaler, den sidste tillige med en Snee-
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maaler. Fra den forste har Comiteen modtaget Iagttagelser for

Oclbr. 17— Novbr. 30 og fra den anden for Aug. 1—Novbr. 30.

Iagttagelserne med Instrumenterne og over Vindens Retning og

Styrke, samt Luftens Udseende anstilles Kl. 6, 9, 12, 3, 6, 9.

Desuden har Comiteen meddeelt det islandske literære Selskab

11 Thermometre til Fordeling paa Island, og Overlærer John-

strup i Soro et Barometer, hvorimod Stiftelsen selv har an-

skaffet de andre Instrumenter.

Priisopgaver.

Den mathematiske Klasse.

At foretage en til Astronomiens nuværende Standpunkt

svarende Beregning af de mærkeligste, siden Aaret 1836 ob-

serverte Stjernebedækninger.

Den physiske Klasse.

Ved de fornemlig af Dr. Schlegel i Leiden i de tvende

sidste Aar offenliggjorte Iagttagelser over Fuglenes Farvevexel,

tor det ansees for bevist, at Forandringen i Fuglenes aarlige

Dragter har sin Grund ikke alene i en Fjerfældning men tillige

i en Opfarvning og Omfarvning af Fjerene, og at navnligen

Fuglenes mest paafaldende Dragt, Yngle- eller Sommerdragten,

kun for en ringe Del fremkommer ved Fjerenes Skiftning men

hovedsageligen ved et Farveskifte, der foregaaer i de ældre,

afblegede og slidte Fjer. Samtidig med Opfarvningen synes

der fremdeles at foregaae en Opfriskning af Fjerene, navn-

lig saaledes, at de luft- og veir- slidte Rande og Spidser af

Fjerene fornyes ved Dannelsen af friske Spidser paa Fjerfanens

Straaler. Noie Kjendskab til den Grad af Fornyelse, som Fje-

rene ere istand til at modtage, efterat de allerede længe have

været i en Tilstand, i hvilken man antog deres Livsvirksomhed
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for afsluttet, er af ligestor Vigtighed for den specielle Omi-

thologie og Physiologien ialmindelighed , og Selskabet udsætter

derfor sin Guldmedaille som Belonning for en videnskabelig

Fremstilling af de Forandringer, Fjerene aarligen undergaae i

Farve og Form hos een eller et Par af vore almindelige euro-

pæiske Fugle med mere udtalt Forskjel i Dragterne, hvilken

Fremstilling maalle grunde sig saavel paa Iagttagelser af Fuglen

i levende Live som paa anatomiske og mikroskopiske Under-

sogelser af Fjerene.

Fremstillingen, som maa omfatte saavel de under Afbleg-

ningen og Afslidningen, som de under Opfarvningen og Op-

friskningen stedfindende Phænomener, maa være ledsaget af Teg-

ninger og af de til Oplysning af det Fremstillede nodvendige

Præparater af iagttagne Fuglefjer og Fugleskind.

Den philosophiske klasse.

Selskabet onsker undersogt, om og hvorvidt Historien læ-

rer, at Poesiens Flor eller Forfald hos forskjellige Nationer

har staaet i en nær Sammenhæng med Nationernes Tilstande

og Skjcbncr i Henseende til politisk Forfatning, indvortes eller

udvortes Kampe eller Rolighed.

Den historiske Klasse.

En noiagtig og fuldstændig Kundskab om Dialecteme og

det levende Almuesprog er allerede i lang Tid af Sproglærdc

og Sprogforskere erkjendt som et uundværligt Middel til Op-

lysning af ethvert Folks Tungemaal, saavel i dets nærværende

Bygning og Beskaffenhed, som i dets Historie. Man har i alle

europæiske Lande paa forskjellige Maader og i storre eller

mindre Udstrækning, sogt at bringe hiin Kundskab tilveie, deets

ved at opsamle af Almuens Tale, i forskjellige Landsegne og

Provindser. de særegne, for Skriftsproget og del almindelige

Talesprog ubekjcndte Ord, som Landalmuen endnu bruger i sil



269

Tungemaal, deels ved* at undersdge og oplyse delles gramma-

ticalske Forhold, deels endelig ved al fremslille Almuesprogets

Charakteer i det, som nærmest horer til Udtale, eller lil den

Dialect -Egenhed og Forskjellighed , som ved Talens Forkort-

ninger, Sammentrækninger og andre Forandringer, og tildeels

Forvanskninger, giver det oprindelige Ord en forskjellig Form

i forskjellige Landsegne.

Vort Fædrelands Almuesprog har modtaget mangen Oplys-

ning af le.xicalsk Art, ved endeel enkelte Ordsamlinger fra ad-

skillige mindre Egne og Districler af Landet, ved samlede Bi-

drag, som ere benyttede i senere Dele af Videnskabernes Sel-

skabs danske Ordbog, og ved et eget dansk Dialect- Lexikon,

udkommet i Aaret 1841. Derimod er den organisk-grammatiske

Deel af de danske Dialecter hidtil forholdsviis kun ufuldstændigt

undersogt og videnskabeligt oplyst og fremstillet.

Det er med Hensyn hertil, at Selskabet udsætler folgende

Priisopgavcr

:

Selskabet onsker en saadan, paa noiagtipe Undersøgelser

og Fortrolighed med det danske Almuesprog grundet Fremstil-

ling af de danske DMleclers Sprogbygning, grammatiske For-

hold og Tale/orm, eller Egenheder i Ordenes Skikkelse, saa-

ledes som de danne sig i Almuens Udtale i en Provinds, eller

særskilt Dialect- Region. Af saadanne gives der i Danmark

egentlig kun to for Sproghistorien vigtige Hovedformer i Al-

muesproget: den jydske og den sjællandske , af hvilke den

sidste især udmærker sig og har sin Vigtighed derved, at det

er den danske Sprogart, som er bleven den factiske Grundvold

for del dannede danske Tale- og Skriftsprog; den forste der-

imod ved at have saa stærkt udprægede Ejendommeligheder og

Afvigelser fra den sjællandske Sprogart, at man med Grund

kan sige, vi vilde i Danmark have faaet el andet Skriftsprog,

dersom det var blevet grundet paa den jydske, i Stedet for paa

den sjællandske Mundart. Denne er, af forskjellige let forklar-

lige Grunde, egentlig mindst undersogt og linguistisk oplyst;
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den er ikke desmindre af Vigtighed for Sproghistorien, netop

fordi den har afgivet Grundstoffet for vort nyere Skriftsprogs

grammatiske Bygning. Selskabet vil derfor gjore den sjæl-

landske Dialects grammatiske Fremstilling , og denne Dialecls

Forhold til det danske Skriftsprog, saavel i sammes Overeens-

stemmelse, som i Dialecternes overblevne Egenheder og For-

skelligheder fra Skriftsprogets Grammatik til Gjenstand for en

særskilt Priisopgave. — Men da der gives et Slags Mellemled

imellem sjællandsk og Jydsk Mundart, nemlig den fyenske og

Smaalandenes (Lollands og Falsters) Dialect, indbefatter Priis-

opgaven tillige den Fordring: at denne Dialects Særegenheder

og Forhold til den sjællandske maatle tilstrækkeligt oplyses.

En saadan Oplysning fordrer, foruden den grammaticalske Ud-

vikling af Orddannelse, Ordboining og Ordstilling i Talen m. mv,

og foruden en Lydlære eller Charakterislik af den sjællandske

Udtale, tillige den sidstes practiske Oplysning ved Samtaler og

andre Sprogprover , affattede i en noiaglig tro Gjengivning af

den sjællandske Udtale. Selskabet antager, at for at opfatte

denne Dialect i sin Reenhed, maatte den fortrinligen undersoges

i Sjællands Centralegne, og det maatte tilise angives, hvorledes

de forskjellige Kyststrækningers Dialect adskiller sig fra Cen-

tralegnens Almuesprog; bl. a. ved den sydsjællandske Dia-

lects Overgang til den lollandsk -falsterske.

For en tilfredsstillende Oplosning af denne Priisopgave ud-

sætter Selskabet som Æreslon sin Guldmedaille, tilligemed en

Pengepræmie af 300 Rbd.

Under samme Vilkaar udsætter Selskabet som Priisopgave

for afdode Elatsraad Schous Legal: en lignende Fremstilling

af den jydske Sprogarts grammatiske og dialectologiske Form

og Forhold over hele Halvden. Det maatte herved være et

Hoved -Formaal at undersoge og oplyse: hvorvidt en afgjort

og tydelig Forskjellighcd kan paavises imellem to i Forliden

afvigende Sprogarter, den ene skandinavisk-nordisk, den anden

germanisk -atigelsarisk, som maaskee kunne antages at have
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nord- og sydfra med Folkestammerne banet sig Indgang paa

den jydske Halvo? Ligeledes: om og hvorvidt det maa antages,

at en saadan Sammensmeltning af disse to Sprogarter har dan-

net i Tidernes Lob det, saavel i Udtalen, som i endeel gramma-

tiske Særegenheder, for hele Jylland endnu meget eiendommelige

Almuesprog, hvis kjendelige og betydelige Slægtskab med en-

gelsk Talesprog og engelske Dialecter er en af dets charak-

teristiske og stærkest udprægede Egenskaber. — Tillige maatte

Besvarelsen af den sidste Priisopgave indeholde en tilstrækkelig

Oplysning af det nærværende Forhold imellem det jydske Al-

muesprog som det er i Sonder- Jylland, eller Herlugdommet

Slesvig, og i Norre-Jylland eller Halvoen Nord for Kongeaaen;

ligesom ogsaa de Sprogforhold med Hensyn til Udtale, Ordboi-

ninger, og andre grammatiske og lexicalske Egenheder, noie og

fuldstændigt maatte angives , ved hvilke den sydvestlige og

nordøstlige Mundart paa den jydske Halvo kunne adskilles fra

hinanden, ved en af flere Sagkyndige antagen Sproggrændse,

bestemt ved den jydske Hederyg og andre Naturgrændser paa

Halvoen. At den jydske Dialectlære ligeledes maatte oplyses

ved Sprogprover fra forskjellige Egne i Norre- Jylland og i

Slesvig, folger af det Ovenanforte.

For Besvarelsen af disse Priisopgaver sætles en Tidsgrændse

til 31te August 1856.

For det Thottske Legat.

Iblandt vore vildtvoxende Planter fortjener sikkert Porsen,

Myrica Gale, særlig Opmærksomhed, deels ved det stærke Aroma

den indeholder, deels ved den Anvendelse til Olbrygningen,

man tidligere har gjort, og maaskee endnu gjor deraf, deels

ved det voxagtige Slof som findes deri.

Selskabet udsætter derfor en Præmie af 200 Rbd. for en

omfattende Undersogelse af Porsens nærmere Bestanddele, hvor-

ved man især onsker folgende Sporgsmaale afgjort:

a) Hvilket Stof eller hvilke Stoffer er det især, der have for-
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anlediget Benyttelsen af Porsen til Ølbrygningen, og ihvor-

vidt maae dens Anvendelse betragtes som farlig,

b) I hvilket Forhold staaer denne Plantes Vox til de andre

bekjendle Voxartcr.

For det Classenske Legat.

1, Ved directeForsog er det blevet bevist, at visse Arter

af den i de planteædende Pattedyr saa almindelige Hlæreormslægt

Cysticercus, ved at sluges af bestemte Arter af Rovpaltedyr, i

disses Tarme forvandles til visse Arter af Bændelorme, hvoraf

da folger, at de maae have havt deres Oprindelse fra saa-

danne Bamdelormes Æg. Disse Erfaringer og de derpaa grun-

dede Slutninger maae antages anvendelige paa Cysticercus-

Slægten ialmindclighed, og Selskabet udsætter derfor en Præmie

af 100 Rbd. for Eftervisningen af deres Gyldighed med Hensyn

til den i Faarene her og paa Island saa hyppigt forekommende

Cysticercus tenuicollis. Rud.

Ligesom det paa den ene Side fordres godtgjort ved sikkre

Forsog: om denne Blæreorm forandres til en Bændelorm, og da

til hvilken bestemt Art af Bændelorme, saaledes forventes paa

den anden Side muligst fuldstamdige Iagttagelser over den hele

Udviklingsgang, hvorved Fosteret af denne Bændelorm bliver en

Cysticercus.

Hvis Opgavens Besvarelse maatte forekomme Selskabet at

fortjene det, seer dette sig istand til at kunne fordoble den

udsatte Priis.

2. Man vise hvilke af Landets raa Producter, enten nu

disse hidrore umiddelbart fra Landets Jordbund, eller fra dets

Dyrkning., eller fra det omgivende Hav, ere bedst skikkede til

derpaa at grunde en Fabricalion. Man maa herved tage Hen-

syn paa alle begunstigende Omstændigheder, som Letheden i at

erholde Brændsel, Vandkraft, billigt Arbeide o. s. v. Det for-
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staaer sig, at Stederne, hvor Anlæggene bedst kunne skee, og

Grundene til deres Valg niaa angives. Udviklingen maa gaae

ind i et saadant Detail, at der lader sig gjore Beregning over

Fordelene. Selskabet onsker, at Forfatterne især henvende Op-

mærksomheden paa saadanne Fabricationer, som hidtil enten

slet ikke eller kun i en ringe Udstrækning ere indforte hos os.

Da Selskabet neppe tor vente, at een Mand fyldestgjorende

skal kunne behandle Sporgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa

vil det ikke negte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar

ikkun de valgte Gjenstande ere afhandlede paa en tilfredsstil-

lende Maade.

Præmien er 200 Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændig-

hederne dertil give Anledning, ogsaa tildele mere end een

Afhandling denne Præmie.

For afdode Etatsraad Schou's Legat.

I 1843 tilmeldte Executores testamenli i afgangne Etatsraad

Schou's Bo, at der af den Afgangne var legeret Selskabet 50

Rbd. aarlig for derfor at udsætte Præmier, og i 1845 udsatte

Selskabet en overordentlig Priisopgave over Sprogfeil og Sprog-

reenhed, især med Hensyn til den danske Literatur. Belonnin-

gen bestemtes til 200 Rbd. og Selskabet vilde, naar Besvarelsen

fandtes særdeles tilfredsstillende, bidrage til dens Trykningsom-

kostninger. Den eneste til Besvarelse al Priisopgaven indkomne

Afhandling var ikke fyldestgjorende, og Selskabet fornyede

Opgaven derfor i 1848, men siden den Tid er ingen ny Be-

svarelse indsendt. Selskabet har derfor besluttet at udsætte en

Opgave om den jydske Sprogarts grammatiske og dialectologiske

Form og Forhold over hele Halvden, hvorom det Nærmere er

angivet under den historiske Klasses Priisopgaver.

Besvarelserne af Spbrgsmaalene kunne i Almindelighed

være affattede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske
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eller danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med For-

fatterens Navn, men med et Motto, og ledsages med en for-

seglet Seddel, der indeholder Forfatterens Navn, Stand og

Kopæl, og som bærer samme Motto. Selskabets i den danske

Slat boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen. Be-

lonningen for den fyldestgjorende Besvarelse af et af de frem-

satte Sporgsmaal, for hvilket ingen anden Priis er nævnt, er

Selskabets Guldmedaille, af 50 danske Ducuters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned

1835 til Selskabets Secretair, Elatsraad og Professor G.Forch-

hammer. Herfra ere imidlertid de under den historiske Klasse

opforle Priisopgaver undtagne , for hvilke Besvarelsernes Ind-

leveringstid er udsat indtil 31te August 1850.

Selskahet vil, naar Besvarelsen af den for det Thottske

Legat udsalte Priisopgave over Porsen (Myrica Gale) findes

særdeles tilfredsstillende, forhoie Belonningen indtil 300 Rbd.
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1853.

N 0,13

NO. . . . 0,08

0,14
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1
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Barometer,
reduceret til (P Reaumur.

!) Formiddag. Hiddag. J r.ftermidd.

Thermometer i Skygge mod Nord.

2£ Fod over Jorden.

Middel

Corr.-O°50
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Barometer,
reduceret til 0° Reaumur.

9 Formidda?. Midi!.«. Eftcrmiild.

Thcrmomcter i Skygge mod Nord.

21 Fod over Jorden.

Middel

Corr.-0°37

Lavest.

Cels.

Hoiest.

Cels.

2 Fod i

Jorden.

Middel.

2 Fod un-

der dagl.

Vande.

Middel.

354,









Barometer,
reduceret til 0° Reaumur.

9 Formidda« Middag. Eflermidd.

Thermometer i Skygge mod Nord.

2J Fod oter Jorden.

Middel

Corr.-0°23

Lavest.

Cels.

Hoiest.
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2 Fod i

Jorden.

Sliddel.

2 Fod un-

der dagl.

Vande.

Sliddel.
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40, 46

41, 21

41, 37

39, 91

40, 75

42, 18
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36, 79

39, 08

42, 00

41, 14

40, 31

38, 08

35. 74

36, 55

34, 86

35, 91

39, 54

39, 95

40, 45

40, 84

41, 31

42, 41

42, 04

41, 09

41, 88

41, 96

42, 98

42, 31

340,



Suee &c.
Vindens Retning

4 Gange i Dogmet.

Vindens Styrke

4 Gange i Dognet.

Luftens Udseende

4 Gange i Dognet.

0,39

0,18

0,87

0,42

0,14

0,40

0,13

0,08

2,17

0,14

0,89

1,46

0,16

SO. SO. OSO. SO.

SO. SSO. S. S.

SO. ONO. SSO. ONO.

ONO. ONO. ONO. ONO.
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O. O. SSO. SO.

SO. SO. SO. SSO.

Stille. NO. ONO. ONO.
N. NW. NW. NW.
WNW.WNW.NNW.NNW.
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Stille. Stille. SSO. SO.

SO. SO. SSO. SO.

SO. SO. S. Stille.
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SO. SO. SO. OSO.
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SSW. S. SSW. SSW.

3. 3. 3. 3.
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3,5. 3,5. 3. 3.
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1. 5. 5. 4.
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1. 1. 0. 0.
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3,5. 3,5. 4. 4.
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1. 1.

3. 5,5.
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o.

2.

3.

2.

3.
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3.
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1. 1. 1.
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kl. kl. kl.
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T. T. t.
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sk.
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t. t. sk. t.

t. t. t. sk.

sk. sk. sk. kl.

kl. kl. kl. t.

t. t. t. t.

sk. sk. dis. kl.

sk. sk. sk. sk.
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Barometer,
reduceret til 0° Reaumur.

9 Formiddjg. Jlidila» i Eftcrmidd.

Thcrniometer i Skygge mod Nord.

2^ Fod over Jurdca.

Middel

Corr.-O°ll
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Sliddel.
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der dagl.
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Middel.
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