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OVERSIGT
OVER

DET KONGELIGE DANSKE

VIDENSKABERNES SELSKABS
FORHANDLINGER
O G

DETS MEDLEMMERS ARBEIDER

FRA 31 MAJ 1828 TIL 31 MAJ 1832.

A F
professor

H. C. ÖRSTED,

ETATSRAAD RIDDER AF DANNEBROGEN OG DANNEBROGSMAND,

SELSKABETS SF.CRETAIR.

Fra 3i Mai 1828 til 3i Mai 1829.

A afvigte Mödeaar har Selskabet optaget folgende indenlandske Medlem
mer :
I ,den mathematiske Classe.
lir. Capita in Schifter, R. af D. og Dannebrogsmand.
— Professor Ursin.

/ den historiske Classe.
Hr. Biskop Plum, Commandeur af Dannebrog.
— Justitsraad Molbech.
— Professor, Etatsraad Falck, R. af D., i Kiel.

Til udenlandske Medlemmer ;
1 den mathematiske Classe.
Hr. Charles Babbage, Medl. af det Kgl. Vidensk, Selsk. i London.
I den historiske Classe.
Hr. Professor August Boeckh i Berlin.
— J. Grimm
i Cassel.
— J. C. W. Grimm

Math email sk Classe.
Professor v. Schmidten liar forelagt Selskabet en Afhandling , over
et almindeligt Princip for Rækkernes Theorie.
Man kan enten udvikle en given Function i en Række, ellei’ söge
at henfore en given Række til en bekjendt Function.
Herved adskilles
Rækkernes Theorie i tvende Dele.

XVI
Det forste Slags Undersøgelser inddeles atter efter den Maade, hvorpaa Functionerne ere definerede, i det Functionen kan gives, enten, som f.
Ex. de sædvanlige algebraiske, ved en umiddelbar Forbindelse, den være
explicit eller implicit, imellem den uafhængige og den afhængige Störreise,
eller som ved en Differentialligning, hvor Definitionen er udtrykt ved Foranderlighedsmaaden af den afhængige Störreise , og udfordrer saaledes Lig
ningens Integration.,

Det andet Slags Undersögelse, der gaaer ud fra en given Række,
kan enten have til Gjenstand , at transformere samme, det er at udtrykke
den samme Række paa forskjellige Maader, eller- af den givne at udlede nye
Rækker.
Begrebet af en Række bor vel ikke her tænkes indskrænket til en
Sum af Led, men derimod tages i den udstrakte Betydning, hvori det sva
rer til en hvilketsomhelst Slags Operationer, der ere fortsatte efter en vis
Lov. Imidlertid er, i Videnskabens nuværende Tilstand, de Rækker, der
gaae ud over det simpleste Slags, eller over dem, der udgjöre en Sum af
Led, underkastede saadanne Vanskeligheder, at man i det Hele maa ind
skrænke sig til disse.

Efter denne indskrænkede Betydning af Rækker, vil man finde, at
den Deel af den anden llovedundersögelse, der gaaer ud paa deres Trans
formation, meget fuldstændigt er behandlet og henfort til et almindeligt
Princip, i den saakaldte théorie des fonctions génératrices, hvorimod den
anden Underafdeling er langt fra at være benfort til en saadan Ecnhed.
Det er derfor Gjenstanden for denne Afhandling, at henföre denne Deel
af Rækkernes Theorie, og de mangfoldige hidhorende Methoder, til et al
mindeligt Princip. Efter nogle Betragtninger over Rækkerne, i meest ud
strakt Betydning, fremstilles dette Princip, og dets vigtigste Corollarier,
hvoraf som Exempler udledes de hidhorende almindelige Formler af Ilerschell, Babbage, Fourier, Poisson, o. s. v. ; men videre Undersögelser om
Rækkernes Convergens og om Functionernes Evaluation, hvilket allerede,
med Hensyn til en enkelt Function, kunde blive meget vidtlöftigt, er ikke
i denne Afhandlings Bestemmelse. Derimod ere, af de fundne Formler'
for Rækkerne, andre udledte, ved Overgang fra discrete til continuerlige
Störrelser, og saaledes nogle Hovedformler for de bestemte Integraler satte
i Forbindelse med Rækkernes Theorie.

XVII
Phy si sic Classe.'
Etatsraad og Prof. Herholdt, Ridder af Dannebrogc, har forelæst en
Afhandling, som var ham tilsendt af Dr. Michaelis, Adjunkt ved det me
dicinske Facultct i Kiel.
Den indeholdt en anatomisk-pathologisk Beskri
velse over et Barn, hvis Bryst- og Bugorganer havde et omvendt Sideleie,
forbunden med en höist mærkværdig abnorm Dannelse af dets Hjerte, op
lyst ved tre smukke Tegninger efter Naturen.
Af disse sees: a) at Hjertets Kammere havde en fri Forbindelse med
hinanden gjennem deres Skillevæg (Septum) ; b) at Stampulsaarerne (Aorta
og pulmonalis) begge havde deres Udspring fra Hjertets Lungekammer (Ven
triculus pulmonalis') ; c) at Foreningscanalen imellem Stampulsaarerne (Duc
tus arteriosus) manglede; og cl) at der var et paafaldende Misforhold
imellem samtlige Iljerteliuulheders og Stamaarernes Capacitet.
Af dette Misforhold forklarede Forfatteren meget sindrigt Abnor
miteten i Barnets Kredslob, og de pathologiske Phænomener, som deraf vare
Folgen.
Barnet fik nemlig kort efter Fodselen Blaasygen (Morbus cccruleus), ledsaget af tiltagende astlimatiske Anfald, som udslukte dets Liv i dels
Alders 20de Maaned.

Etatsraad og Prof. J. TV. Hornemann, Ridder af Danneb., forelagde
Selskabet, som Fortsættelse af de Bemærkninger, som han oftere forhen har
meddeelt, angaaende de af ham udgivne Hefter af Flora danica\ en Udsigt
af det da nyelig udgivne 33de Hefte, med Hensyn til de Forandringer
som ere fundne fornödne, i Henseende til Planen, og til de mærkeligste
deri afbildede Planter. I et Værk som dette, der efter sin Natur, ikke kan
udgives i et kort Tidsrum, men inaa medtage en lang Række af Aar, kan
en Uovereensstemmelse, i Henseende til Udförelsen af Arbeidet, og især
i Henseende til Nomenclaturen, ikke undgaaes, da Tidernes Krav og de
forskjcllige Udgiveres Anskuelser, fordre og frembringe Modificationer i
den forst lagte Plan. I Henseende til Plantebenævnelserne, har nærværende
Udgiver sögt at frembringe Eenlied, ved at udgive en Nomenclatura emendata Floræ danicæ, hvortil han, til Lettelse for dem som benytte den, har
vedföiet et dobbelt Register: et systematisk og et alphabetisk.
I Hen
seende til. Tegning og Stik, har han sögt, ved den duelige Kunstner <7. Th.
Bayers Hjelp, baade at komme Naturen saa nær som mueligt og at give de
microscopiske Fremstillinger den Udforlighed, som Tidsalderen kræver. De
(3)
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i Heftet indeholdte cotyledone Planter ere kun 19, men af disse ere 9 nye
for den danske Flora. Da man ikke forhen, ved Udgaven af dette Værk,
liar taget Ilcnsyn paa det Forhold, som her i Norden Under Sted imellem
de cotyledone og acotyledone Planter , i det man kun har optaget faa af
de sidste, har Udgiveren været nödt til at anvende de fleste Plader i Hef
terne til disse, og derfor findes i dette Hefte 41 Plader med Forestillinger
af 81 cryptogame Planter.
Af disse henhöre 2 til Fillóes, 3 til Musci
hepatici, 14 til Lichenes, 15 til Algæ og 47 til Fungi. Blandt dette An
tal findes adskillige, som ere nye og 30 Arter som ikke forhen vare godt
afbildede.
Professor Reinhardt, Bidder af Dannebr., har i afvigte Vinter meddeelt Selskabet den forste Fortsættelse af sine ichtliyologiske Bidrag, som
omfatter tvende hidindtil kun ufuldstændig bestemte Slægter, Berglaxen
croiirus) og Vaagmæren (Fogmarus} hvilke begge tælle Arter, saavel i det
til Polarcirkelen grændsende Nordhav som i Middelhavet.
Ved at sammenligne de nordiske Arter af Slægten Macrourus, med
Lepidoleprus trachyrhynchus fra Middelhavet, finder man hos alle den sam
me usædvanlige stærke Udvikling af de med Suborbitalbenene sammenvoxne
og fortil sig forlængende Næsebeen, hvilke i Medianlinien forene sig
fast med hinanden, og danne en over Munden rækkende Hvælving, under
hvilken Mellcmkjævebenet glider frem og tilbage ved Mundens Forlængelse
eller Forkortning.
Fælleds for begge Slægters Arter ere ogsaa de under
Huden i Overfladen af Hovedets Been liggende rummelige, med hinanden
i Forbindelse staaende Canaler, hvilke Professor Olio i Breslau har, i Folge
sine Undersøgelser af Lepidoleprus coelorhynchus og lep. trachyrhynchus, vil
let sætte i Forbindelse med Hörelsesorganet, men som vist nok, efter den
dem beklædende Membrans Structur at domme, secernere Sliim, til hvis Udkastclse flere store Aabninger i Huden af Underkjæven tjene. Endnu större
bliver Overensstemmelsen derved at Gjællelaaget, Kjævebenene, Svælgbenene og
disses Tænder uddanne sig aldeles paa samme Maade hos begge. Kommer endnu
hertil de store Öjne, og Hudtrevlen under Hagen, saa har man den fuld
komneste Lighed i Slægtskjendetegnenc, tagne af Hovedets Form. Ogsaa i
den dobbelte Rygfinne, af hvilke den forste sidder tæt ved Nakken og er
kort og höi, den anden derimod lav og lang, og former sig mod den lige
ledes lange Gadborfinne til en spids Halefinne, og endelig i den skarpe
Skjælbedcekuing, ere alle disse Arter fuldkommen overeensstemmende. Den
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samme Form af Hövedes Dele., af Svommefinncrne og Hudbedækningen for
binder saaledes de nordlige Arter med de sydlige til en eneste Slægt, soin
kunde beboide Navnet Macrourus, som det ældste; og denne Slægt faacr
saaledes en störrc geographisk Udbrcdning end den hidindtil antagne.
Aled Hensyn til Bestemmelsen af de nordiske Arter fremböd et In
dividuum, af den meget sjeldne, af Ström fürst beskrevne norske, Art, som
det kongelige Museum erholdt fra Bergen i Sommeren 1828, Leilighed til
forste Gang at kunne sammenligne den med et ligesaa stort Individuum af
den grönlaiadske af Patricius beskrevne og hidindtil for identisk med hiin
anseete Art. Forskjellene imellem begge cre ved den umiddelbare Sam
menligning lette at opfatte, og saa store, at Systemets Fordring stemmer
her aldeles ovcrcens med den geographiske Udbrcdning. Det er ikke blot
Skjællencs Forskjellighed, hvilken Fabricius i sin Fauna grönlandica al
lerede bemærker, dog uden Indflydelse paa hans Synonymie, hvorved den
grønlandsk c Berglax adskiller sig fra den norske, som har Skjællene tæt be
satte med korte stive Borster, ligesom hos Middelhavets Macrourus coelorhynchus. Den har ogsaa et tykkere Hoved, stö’rre Gine, en spidsere Fremragning over Munden, og stærkere Tænder.
Saavel den fürste Rygfinne
som Gadboret ligge længere tilbage, derimod er Mellemrummet imellem
forste og anden Rygfinne betydelig mindre.
Kroppen löber ganske spids
ud i Halefinnen, da den derimod ender sig med en Ilüjde af 6 Linier ved
Basis af Halefinnen hos den norske.
Da den grønlandske Bcrglax er ved Blochs temmelig gode Afbild
ning bleven Iehthyologerne allerede for bekjendt undei' Navnet Macrourus
rupestris, saa maae den norske faae et nyt Navn, hvortil foreslaaes Ma
crourus Slroemii efter Forfatteren af Sündmürs Beskrivelse, som fürst har
gjoit os bekjendt med den.
Begge Arter ere igjen forskjellige fra Middelhavets tvende Arter,
af hvilke den nærmest staaende, Macrourus coelorhynchus, er bleven sam
menlignet i Naturen. Den kommer nærmest til Macr. Slroemii, men ad
skiller sig tilstrækkelig fra den, ved de meget ovale Öiegruber, den i Hale
finnen spids udlobende Krop, og at den har den anden Straale i forste
Rygfinne glat, imedens den norske har den flint savtandet fortil.
Vaagmæren, Vogmarus islandicus', var hidindtil ufuldstændigt be
skrevet af de nordiske Faunister, efter torrede og meget beskadigede Indi
viduel’.
Et i afvigte Efteraar paa Stranden ved Skagen opkastet, næsten
(3 *)

fuldstændigt Exemplar, som nu findes i Universitetets zoologiske Samling,
og et andet ved Færoerne fanget, som er opstillet i det kongelige Museum,
har givet Leilighed til en nöiagtigere Undersøgelse, hvis Resultat er, at
Vaagmæren ikke henhorer til de barbugede Fiske, efter den Einnæiske Me
thode, men til de brystfinnede, skjont intet af Exemplarerne tillod at be
stemme Straalernes Længde. Den umiddelbare Sammenligning af den nor
diske Vaagmær med 2de Individuel’ af en Fiskeart i det kongelige Museum
fra Nizzabugten og fra Sardinien, viser at denne Slægtsform er udbredt
indtil Middelhavet, skjöndt Arterne ere forskjellige fra hinanden.
Prof. Jacobsen, Ridd. af Dannebr., har forelagt Selskabet Fortsæt
telsen af sine Arbeider over Elærestenens Knusning.
Da Steenoperationen
{Lithotomia), skjöndt den er bragt til en höi Grad af Fuldkommenhed, er
og stedse vil blive en höist smertefuld, og ofte en farlig Operation,
har man i de sidste Aar atter sögt, deels paa en chemisk, deels paa
en mecha nisk Maade at bortskaffe en Blæresteen, uden at behove at anvende
de skjærende Instrumenter. De ForsÖg, man har gjort paa den först anförte Maade, at oplöse Stenen i Blæren, have hidindtil ikke havt noget
fylde stgjörende Resultat, kiere heldige have derimod Bestræbelserne været,
paa en mechanist Maade at bortskafle Stenen, ved at sönderbore den, son
derdele den i Blæren og uddrage Brudstykkerne.
Efterat Gruithusen havde foreslaaet denne Methode, og givet nogle
Ideer til dens Udforelse, have Lecoq, Civiale, Struwe, Coup og flere ud
tænkt sindrige Instrumenter til dette Öiemeds Opnaaclse.
Dog da de Instrumenter, man hidindtil har foreslaaet og anvendt
dertil, bestaae af Fjedertænger, der ere indsluttede i Ror, ere de deels me
get complicerede, deels er og Indbringelsen af samme vanskelig og besvær
lig, da de ere lige og tykke, og Urinroret maae derfor som oftest i Forveien udvides ved Bougier.
Endelig er man ved at aabne og lukke Fjædertangen i Blæren ud
sat for, at fatte Blærens [linder tilligemed Stenen; og Sonderdelingen af
Stenen, enten ved at udbore eller ved at sonderklemme den, kan kun udfo
res meget langsomt.
Disse Instrumenter have derfor ikke liaaet den Fuldkommenhed,
man kunde önske, og ville endnu undergaae betydelige Forandringer.
Professor Jacobsen har allerede længe beskjæftiget sig med denne
Gjenstand, og i Aaret 1820 forelagt det kongelige medicinske Selskab et
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af liam opfundet Instrument, til at uddrage sinaac Steen af Blæren. Dette
Instrument har lian nu forbedret i den Grad , at man dermed er istand til
at sonderbryde en Steen i Blæren, og at uddrage Brudstykkerne.
Instrumentet er construeret efter ganske andre Principer, end do
hidindtil dertil udtænkte, og er gandske forskjelligt fra dem, da det ikke er
lige og ikke bestaaer af Fjedertænger.
Da man uden Afbildning ikke tilstrækkelig kan beskrive det, ville
vi her kun fremsætte de Egenskaber Pr. J. tillægger samme.
Instrumentet , der har en Tykkelse og en Krumning, der svarer til
Urinrorets Form og Dannelse, kan uden Vanskelighed eller Smerte indbrin
ges i Blæren; man kan med Lethed sondere Blæren; ved at aabne og
lukke det, er man ei udsat for at fatte Blærens Hinder; man kan let gribe
Stenen og bestemme dens Dimension; det besidder en saa betydelig Kraft,
at det, man har grebet, let og hurtigt kan sonderbrydes ; og endelig kan og
Brudstykkerne derved med Lethed uddrages.
Prof. Jacobsen haaber, ved dette Insruments Anvendelse at kunne
befrie Patienter fra en Blærestcen, der ikke har naaet nogen betydelig
Storrelse, og hvor Blæren ei er i en sygelig Tilstand ; men isærdeleshed
Venter han sig megen Nytte deraf hos Patienter der lide af Nyresteen, og
hvor en saadan er traadt ned i Blæren og der har naaet saadan Storrelse,
at den ei mere ved Blærens Kraft kan drives ud igjennem Urinroret. Ved
her at anvende Instrumentet kan en saadan Steen let sønderknuses, og en
forestaaende langvarig og farlig Sygdom derved forebygges.
Da Prof. Jacobsen ved sine Undersögelser til nærmere Oplysning aj
den herskende Mening om Dammuslingens Fremavling og Udvikling *)
har erholdt Resultater, der ere afvigende fra det man i Almindelighed an
tager derom, fandt han det nødvendigt at underkaste dem de Naturforske
res nærmere Bestemmelse, hvis Mening han isærdeleshed bestrider. Han
sendte derfor et Udtog af sin Afhandling til Videnskabernes Academie i
Paris, der overdrog DHr. Blainville og Dumeril at bedömme den. I den
til Academiet derom indgivne Rapport gjennemgaae de meget noiagtig de af
Prof. J. angivne Kjendsninger og deraf dragne Slutninger, og fremsætte
flere Indvendinger derimod, som de dog endnu ikke ville ansee som afgjorende.
*) Indfort i det Kongl, Videnskabernes Selskabs Skrifter III. Deel p. 258-298'.

XXII
Academiet liar derfor ladet takke Prof. J. for den oversendte Af
handling, og opfordret ham til at meddele det de Undersøgelser, han siden
har ansLillct om denne interessante Gjcnstand.
Det liar og i den Anledning besluttet, at Fremavlingen af de toskjellede Bloddyr skal udsættes som et Priisspörgsmaal.
P. J. har meddeelt Selskabet denne Rapport ’) og forbeholder sig
nærmere at oplyse de ham deri gjorde Indvendinger.
Prof. Zeise, har foretaget nye Undersøgelser over Phosphorets Evne}
at bundfælde Metaller. Der gives nogle, tildeels meget gamle Erfaringer,
som paa,en forunderlig Maade ere bievne oversete i Theorien af Metaller
nes Reduction af deres Oplosninger.
Deriblandt er den, at Phosphoret,
hvoraf vi ikke kjende noget syrebindende Ilte, og som eenstemmigt holdes
for en Uleder for de electriske Kræfter, udfælder Sölv og Kobber, fuld
komment saavel som Zink.
Naar nemlig Sölvet udskilles formedelst Phos
phor af oplöst salpetersyret Sölvilte, hvoraf bindes da den efterhaanden
fraskildte Syre, saa at den ikke længer kan virke paa Sölvet? og naar
Phosphor er en slet Eeder for Electriciteten , kan det da, ved Beröring
med Sölvet, eller, (efter en anden Theorie) med Vædsken, foranledigede
den electriske Strömning, som synes fornoden ved denne Art af chemiske
Virkninger? eî at tale om, at det ikke synes at passe vel med vor Fore
stilling om Phosphorets chemiske Natur, for saa vidt det med Föie regnes
til den negative Afdeling, at det virker reducerende paa Stoífer, som reg
nes til den positive Afdeling.
Disse Betragtninger , saavelsom desuden den senere Tids forøgede
Erfaringer angaaende Metallers Udskilling paa den vaade Vei, der tydeligt
vise, at vi i det hele endnu have saare meget at oplyse om denne Art af
Virkninger, indböde noksom til nye Forsog over denne Gjenstand.
Et af Spörgsmaalene ved denne Undersögelse blev dette: om ikke
Phosphor, skjöndt i Almindelighed en Uleder for Electriciteten, dog viser
det samme galvaniske Forhold, som Metallerne, naar man bringer det for
bundet med et Metal i en passende Oplåsning.
Vi vide nemlig, at naar
f. Ex. en Zinkstrimmel, forbundet ved den ene Ende med en Kobberstrim
mel, bringes i en Tinoplosning, da ikke blot Zinket, men ogsaa Kobberet
*) Denne Rapport er særskildt trykt i 4to og findes indfort i Annalen de sciences
naturelles par Audoin, Erogniart Is’ Dumas T. IV. 1828 p. 62-63.
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overtrækkes med Tin, skjöndt Kobberet ene ikke formaacr at udskille Tin;
og vi forklare dette let derved, at Kobberet, der i dette Tilfælde holdes
i en negativ electrisk Tilstand, tiltrækker det positive Stof af Oplosningen,
og modtager samme ved den Strömning af positiv Electricitet, som foregaaer gjennem Vædsken, fra Zinket mod Kobberet. Et lignende Forhold
vise Kobber og Guld i en Sölvoplösning, Zink og Guld i en Kobber
oplosning, m. il.
Ved de af Prof. Zeise i denne Henseende anstillede Forsdg viste sig
paa det tydeligste, at Phosphor forholder sig aldeles paa samme Maade. Thi for
binder man en reenskrabet Phosphorstang ved den ene Ende med en Strim
mel af Guld, saaledes at denne staaer forresten omtrent 3 Linier fra Stan
gen, og man derpaa henstiller begge i en Oplosning af salpetersyret Sölvilte, saa sætter sig Sölv ikke blot paa Pliosplioret, men temmelig snart er
ogsaa Guldet overtrukket med et Lag af Sölv; og hensætter man Phosphor
paa lignende Maade forbundet med Platin, i en Oplosning af svovelsyret
Kobberilte, saa faaer man snart ikke blot Pliosplioret, men ogsaa Platinet
aldeles overtrukket med Kobber. Saavel paa Guldet som paa Platinet sæt
ter Metallet sig saa fast, at det kun vanskeligt kan afskrabes.
Dette indbod da til nærmere Undersögelse over Phosphorets Lede
evne for de electriske Kræfter i andre Tilfælde. Adskillige Forsög desangaaende, foretoges blandt andet ved Hjelp af en særdeles flintangivende electromagnetisk Multiplicator, men hidtil viste sig intet tydeligt Tegn paa
Ledeevne,
Det udskildte Solv, eller Kobber er, hvad eliten Pliosplioret virker
ene, eller i den anförte Forbindelse, fuldkomment reent, naar undtages
et yderst tyndt Lag, nærmest Pliosplioret, som synes at indeholde lidt
Phosphor.
Prof. Zeise liar desuden anstillet nogle Forsög med forskjellige an
dre Vædsker (blandt andet alkaliske) og Phosphor ene, samt over det Phosphorilte, som dannes under forskjellige Omstændigheder ved Reductionen ;
og haaber snart at kunne meddele det nærmere herom (hvilket ikke godt
taaler et Udtog) i en udforlig Afhandling.
Etatsraad Örsted, Ridder af Dannebr. og Dannebrogsm. har forelagt
Selskabet nogle Undersøgelser over Legemernes indvortes Natur, især med
Hensyn paa Striden mellem det atomistiske og dynamiske System; men da
han agter at fortsætte dette Arbeide, önsker han indtil videre ikke at
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meddele noget Udtog heraf, da dette vanskeligt vilde give nogen klar Fo
restilling oin Sagen.
Samme har ogsaa begyndt en ny Række af electromagnetiske For
sög, der have til Hensigt at udfinde, hvorvidt man med Fordeel kunde
anvende galvaniske Redskaber til at frembringe meget stærke Magneter.
Vel har han i den fremskridende Række af sine Forsög fundet Midler til
at magnetisere större og större Stykker Staal; men endnu har han ikke
bragt disse Forsög til den Höide, han tilsigter. Blandt de mærkelige Er
faringer , hvorpaa han er stödt, er at en Böile af blodt Jern , beviklet med
overspundet Kobbertraad, og gjort magnetisk ved et stærkt galvanisk Appa
rat, fastholdt, efter at det var bragt ud af den galvaniske Kjæde,. endnu
med stor Kraft et Stykke Jern, et saakaldet Anker, der havde forenet dens
Ender; men neppe havde den været skilt
Secund derfra, saa var kun et
ringe Spor af Tiltrækning tilbage. En Jernböile, der havde haaren 7 Pund
Jern ved sit Anker, medens den var i Kjæden, bar endnu 2 Pund, efter
at den var ude deraf; men ikke engang det lette Jernanker, saasnart det
havde været ude af Berøring, endog kun i den korteste Tid, hvori Adskil
lelse og Gjenberöring lod sig tilveiebringe.
Med disse Forsög forbandt
han ogsaa nogle Forsög over Metaltraades Glödning ved galvanisk Virkning.
Det synes af disse at folge, at en, blot af en Zinkplade, en Kobberplade
og en fortyndet Syre bestaaende galvanisk Kjtede, medens den er i sin
störste Virksomhed , lettere bringer en bedreledende end en slettereledende
Mctaltraad i Glödning, tvertimod det der finder Sted ved mere sammen
satte galvaniske Kjæder. Sagen fordrer endnu mange sammenlignende For
sög, for man tör deraf udlede de vigtige Resultater, der synes at frembyde
sig. Ö. som ved andre Forretninger har været hindret fra disse Arbciders
Fortsættelse, haaber snart igjen at kunne forfölge dem.
lir. Etatsraad Lehmann, Committcret i det Kgl. Generaltoldkammerog Commercecollegium, havde gjort Selskabet opmærksom paa en Steenmasse af nyere Dannelse, som er hieven funden i Ilelsingöers Havn, og
tilstillet Selskabet Pröver deraf. Til at undersöge denne Gjenstand ud
nævnte Selskabet' en Commission, bestaaende af Professorerne Reinhardt,
Zeise og Forchhammer. Denne Commission aflagde Selskabet en Beretning,
hvori den gav en Beskrivelse over de indsendte Brudstykker, deres Blan
dingsdele og disses indbyrdes Forbindelse, meddeelte en cliemisk Analyse
af Bindingsmiddelet, sammenlignede Gjenstanden med beslægtede, efter
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sporede deres sandsynlige Oprindelse, og sägte ai alt dette at uddrage
Resultater.
Stenen er en Breccia, hvori Delene ere af meget ulige Störreise og
Beskaffenhed, blandede uden Orden, men paa det fasteste forbundne. Som
Exempel paa Blandingsdele af betydelig Störreise, kan anföres en halv
Muursteen, som deri fandtes. En betydelig Deel af dens Masse er hint
Sand.
I Stykkernes Indre bemærkedes hverken Schichtning, eller an
den regelret Anordning, derimod fandtes der af 4 Stykker 2, der syntes
at have to naturlige paralelle Begrændsningsflader, hvor Blandingsdelene
fandtes fri for Bindingsmiddelet, og saaledes fremstillede Lagets Mægtig
hed, paa det Sted, hvor de vare tagne, og ifölge hvoraf, denne maatte være
3 til 4 Tommer. Bindingsmiddelets ulige Fordeling i Stenen, og den Om
stændighed, at det ingenlunde fandtes hyppigere nær ved Lagets naturlige
Overflade, gjor det sandsynligt, at den chemiske Virkning, der har frem
bragt Delenes Forbindelse, har fundet alle Stenens faste Materialier paa
Stedet, og at Bindingsmiddelet ikke er trængt ind fra Omgivelsen.
Blandiiigsdclcne vare af tredobbelt Beskaffenhed ; de vare enten
Naturproducter af Mineralriget, Naturproducter af de organiske Riger eller
Kunstproducter.
1) Stenene som Endes i denne Breccia ere alle mecr eller mindre
rullede og have paa deres Overflade lidt mcchanisk Forandring.
Der blev fundet Granit, saavel den, som saa hyppigen findes,
med megen rodlig finkornet Feldspat, som ogsaa en Varietet,
der er grönlig og talkagtig; videre storbladet Feldspat, kornet
splintret Overgangssandsteen} mange Flintestene, saavel af den
sorte som graae Varietet, og endelig Sandkorn af alle Störrelsesgrader. De feldspatagtige Steensorter vare aldeles ikke forvittrede, eller paa nogen Maade angrebne, saaledes som er Tilfæl
det, naar Phosphorsyre kan indvirke paa den.
2) Af organiske Levninger findes: sönderbrndte,. noget calcinerede
og ubestemmelige Beenstykker aj Pattedyr ; Skaller af den al
mindelige Musling (Mytilus edulis) saavel i Brudstykker og en
kelte Skaller, som parviis, i det sidste Tilfælde fandtes deres
Huulning udfyldt. Den brune Epidermis er endnu uforstyrret
i mange af dem. Træets Substants har lidt en mærkelig Foran
dring; det er blevet brunt og blödt, men har fuldkommen ved(4)
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ligelioldt Træetexturen, og ligner meget Brunkulformationens
bituminöse Træe. Men paa de fleste Steder er Træet aldeles
forsvundet, og kun dets Indtryk i Breccien er blevet tilbage.
I dette Tilfælde findes et brunt Pulver, som efter Professor
Forchhammers Iagttagelse cr Jerntveilte ; paa saadanne Steder
findes sjeldne smaa Pletter af blaat phosphorsuurt Jern. Under
lignende Forhold forekommer den samme blaae Jernforbindelse
ogsaa i Torvemoser, hvor den især findes i Træstumper.
3) Kunstprodueter ; den stö'rste Deel heraf, efter Massen, er Muursteensbrudstykker, som forekomme af meget forskjellig Stör
reise. De ere af andre Dimensioner end de nu brugelige; Basis
paa den ene, som man kunde maale, er et Qvadrat af 31,- Tom
me paa hver Side, med en ubestemmelig Höide. Massen er röd.
Paafaldende er det at næsten alle Muurstenene ere overbrændte
og emaillerede, hvorved det bliver sandsynligt, at de ere Lev
ninger fra en Ildebrand; desforuden forekommer der virkelige
Slagger.
Knappenaale af Messing ere meget hyppige og ad
spredte allevegne i Massen, især ere 2de Stykker overlæssede
dermed.
De ere ikke angrebne og have spundne Hoveder.
Endvidere har man sect 2 smaae ubestemmelige Messingplader,
og Aftrykket af en Malle. Glasstykker forekomme meget hyppigen, med de Forandringer, som Glasset lider, naar det længe
har været udsat for Fugtigheden. Potasken er oplöst og Kieseljorden danner et Overtræk paa det uforandrede Glas. Committeen fandt ogsaa deri en lille Kobbermynt, paa hvis ene Side
staaer Zeelandia, altsaa sandsynligviis af hollandsk Oprindelse.
Da Hr. Etatsraad Lehmann har modtaget 2 Mynter fra Chr. IV.
Tid, tilligemed Stenene, saa er liiin Mynt en Bekræftelse paa at ogsaa disse
have siddet i den faste Steen, som Arbeiderne have sagt. Myntens Kob
ber er tildeels forvandlet til Svovlkobber. Metallisk Jern mangler aldeles
imellem Kunstproductcrne. Det maa endnu tilsidst anföres, at smaa tynde
Plader af gedigent Kobber snoe sig paa forskjellige Steder omkring Brecciens storre Blandingsdele, fuldkommen saaledes som det pladeformige ge
digne Kobber findes i ældre Danninger. Det er sandsynligt, at dette Me
tal har været oplöst og igjen er blevet galvanisk udskildt.
Professorerne Zeise og Forchhammer have, hver for sig, analyseret Ste-
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ren. 'Deres Undersb'gelser stemme fuldkomment ovcreens i Hovedsagen;
hvorimod Afvigelserne ikkun ere fremkomne derved, at de særskildt sögte
efter forskjellige, men mindre vigtige Bestanddele, saaledes at Analyserne
udfylde hinanden. De have Begge fundet at Ilovedbindemiddelet er en
Forbindelse af Jernforilte med Jerntveilte og nogen Kulsyre, at Kalken fo
rekommer i meget forskjellige Mængder, og maaskee blot hidrörer fra Skal
lerne; at derimod Phosphorsyren aldeles mangler i Bindemiddelet selv. Ved
at behandle den jernrige Masse med Saltsyre tilbageblive hine Sandkorn i
betydelig Mængde. Bindemiddelet indeholdt efter Prof. Zeise ingen i Syre
oplöselig Leerjord, og heller ikke indeholde de blaagrönne Pletter noget
Kobber, som man efter Mængden af Knappcnaalene skulde have ventet.
Derimod fandt Prof. Forchhammer temmelig meget Manganilte i Bindemiddelet, ligesom han ogsaa formoder at Jerniltet tildecis er chemisk forbundet
med Kieseljorden, thi naar den med Syrebehandlede Breccie koges med kulsurt
Kali saa oplöses Kieseljord; Jernkies forekommer ofte paa enkelte Steder
udskilt.
Flere Sandsteen- og Brecciedanninger fra den Jordperiode, i hvilken
vi leve, ere Velbekjendte; de foregaae saavel i Ferskvand som i Söevand.
Den bekjendteste Ferskvandsdannelse af dette Slags er Myrmalmen, med
dens Breeder og Sandstene.
Da den Mening havde været yttret, at den
her omhandlede Breccie kunde henhore til denne Classe, blev dette taget i
Overvejelse.
Ligesom Myrmalmen paa mange Steder udgjör et meget grovkornet
Conglomérat af rullede Steen, saaledes finder et lignende Forhold Sted i
denne Breccie. Jern er Hovedbindemiddel i Myrmalmens Breccie, og det
samme Metal forener Blandingsdelene i Ilelsingocrs Breccie. Myrmalmen
antages med Rette at være dannet i vor Tid, hvilket ligeledes er afgjort
med den anden Danning. Endelig have Begges Lag, som det synes, samme
Tykkelse.
Men foruden det, at man hidindtil aldeles ikke kjender nogen Myr
malm, fremkommen i Söevandet, ligger den störste Forskjel deri, at den
ehemiske Analyse betegner Myrmalmen som et overbasisk phosphorsuurt
Jerntveilte-Hydrat, medens Bindemiddelet i Breccien fra Helsingöers Havn
er Jernforilte, forbunden med Jerntveilte og Kulsyre, men uden Phosphorsyre. Den ubetydelige Mængde phosphorsuurt Jern, som forekommer her,
horer ikke med til Bindemiddelet. IIvoi' stor derfor den udvortes Lighed

*
4

XXVTII
kan være imellem enkelte Stykker' af begge Dannelser, saa kan man dog
ingenlunde antage at denne Breccie kan lienregnes til Myrmalmen.
Det er bekjendt, at der paa flere Steder ved Middelhavets Kyster og
omkring de karaibiske Öer dannes en Sandsteen, hvis Bindemiddel er fculsuur
Kalk, hyppigen saa stærkt fremherskende, at det næsten er Kalksteen.’
Den har i de Egne, hvor den findes, en betydelig Indflydelse paa Kyster
nes Form.
Sandstenen og Breccierne ved de ciliciske Kyster, skylde,
ifölge Beaujort, sit Bindemiddel til Floderne, ved hvis Mundinger de fin
des, men forskjellig herfra er Forholdet ved de sicilianske Kyster, hvis
nyere Sandstccn-Dannelse især kjendes af Spalanzanis Undersøgelser. Det
er Soekystcns Sand, som ved Kalk afsat af Söevandet bliver bunden
til saa fast en Steenart, at den bruges til Möllestene.
Der fremkom
mer saavel Sandsteen, som fine og grove Breccier, og de indeslutte
Kunstproducter saasom Mynter, ja man finder deri menneskelige Skeletter.
Den regenereres meget hurtigen, og man regner, at efter 10-12 Aar har
den nydannede Steen allerede en temmelig Grad af Fasthed. Den afsætter
sig i Schichter, og er meget udbredt ved disse Kyster; Spalanzani yttrer
endog den Formodning, at den efter Aarliundreder vil gjore Sicilien land
fest med Kalabrien; thi i 30 Aar har Pynten Peloro faaet en Tilvæxt af
300 Skridt ind imod Sundet.
Medens Kunstproducternes Forekomst giver den sicilianske Breccie
en interessant Analogie med den helsingörske, saa er dog alligevel Forskel
lighederne meget betydelige. Jernilterne ere Ilovedbindemiddelet ved vor
Breccie, imedens kulsuur Kalk spiller samme Rolle ved den sicilianske; og
vilde man endogsaa betragte lier det kulsure Jern, som geognostisk Repræ
sentant for den kulsure Kalk, hvilket hyppigen virkeligt er Tilfældet, saa
kan man paa ingen Maade betragte Jerntveiltet som saadan. Den sicilian
ske Breccie er en udbredt Dannelse, der maa have en ligesaa udbredt Aarsag, men vor Breccie er yderst local, og maa have havt en ligesaa ind
skrænket Aarsag, som desuden synes at have ophört at virke, hvorimod den
sicilianske skrider frem i en vedblivende Dannelse.
Brecciens Danning lader sig altsaa ikke henfore under nogen af de
bekjendte Formationer.
Muslingskallerne, hvis Analoger findes endnu levende ved samme
Kyster, vidner om, at denne Breccie begyndte at danne sig i den nærvæ
rende Jordperiode; men de mange Kunstproducter bestemme dens Dannelses
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Tid selv til’den sildigere historiske Tid, og sandsynligviis efter Begyndelsen
af Christian den 4des Regjering. Kunstproducterne, Muurstenene iberegnet,
udgjöre den störste Deel af Brecciens hidindtil bekjendte Bestanddele , som
ikke ved Skibbrud synes at kunne være komne paa et Sted, saa nær ved
Landet.
Muurstenene de alle ere overbrændte, og emaillerede ere sand
synligviis Levninger af en Ildsvaade, hvorfra sikkerligen ogsaa Slaggerne
have deres Oprindelse. Knappenaalene kunne ikke have været i Ilden;
thi ellers vilde Kobberet og Zinken i Messinget være iltet, hvilket ikke er
Tilfældet. Da der heller ikke findes noget virkeligt Kul, saa kunne Træ
levningerne heller ikke have været udsat for Ilden. Bindemiddelet er end
videre for en stor Deel Jernforilte, en Jernforbindelse som er yderst sjelden i de nyere neptunske Dannelser, og som ikke kunne hidröre fra Söevandet selv, som ikke indeholder Jern, heller ikke fra Flodvand, som ikke
afsætter Jernforilte ; det kan endelig ikke hidröre fra jernholdigo Mineralier, da alle Stene i Breccien ere uangrebne ; der bliver altsaa ikkun til
overs at antage at det er fremkommen ved en Iltning at metallisk Jern,
skjöndt ved Undersøgelsen intet saadant er fundet. Det er derfor sand
synligt, at Brecciens Blandingsdele, for en stor Deel, have været Feie- og
Gadeskarn, paa hvilkensomhelst Maade sammenbragt i det nærværende Leje
og der blandet med Strandens Sand og Rullestene.
Ilvis dette saa faste Bindemiddel er fremkommet ved en Iltning af
metallisk Jern, saa synes deraf at flyde den vigtige praktiske Folge, at
saadanne Sandstene og Breccier, ved Kunsten kunde eftergjeires; og at man
da maatte være i Stand til at binde Stranddæmninger og Moler til en ene
ste Konglomeratmasse, og derved upaatvivleligen bidrage meget til deres

Styrke.
Man maatte ifolge alt dette antage:
Jernbreccien fra Flelsingöer er dannet i den sildigere historiske
Tid og sandsynligviis efter Christian den 4des Tiltrædelse til Regjeringen, men naar den, fra den Tid at regne, har begyndt, og
hvorlænge den har fortsat sin Dannelse, kan endnu ei bestem
mes, dog synes den nu at have ophort.

1)

2)

Bindemiddelet er Jernforilte forenet med Jerntveilte og Kul
syre, og liidrörer sandsynligviis fra metallisk Jern, som er iltet
i Söevandet.
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Af Blandingsdelene ere Rullestene og Sand, saaledes som de fin
des ved vore Kyster, de mindre hyppige, den störste Deel er
Kunstproducter, især Muurstene.
4) Brecciens Dannelse er aldeles local, og selv i den Henseende
höist indskrænket ; den er sandsynligviis betinget ved tilfældige
Omstændigheder, som nu have ophört.
5) Brecciens Sammensætning og Leiringsforhold, saavidt samme er
bekjendt, gjö’r det sandsynligt, at en Masse af Feie- og Gade
skarn, paa en eller anden Maade udbragt i Havet, har givet Ho
vedmaterialet.
Efter at have hört den Beretning, hvis Indhold her omstændeligt
er meddeelt, tiltraadte Selskabet Commissionens Mening, at Sagen fortjente
yderligere Undersøgelse paa Stedet.
Saasnart Aarstiden tillod en saadan Undersøgelse, foretoges den af
Professorerne Reinhardt og Forchhammer ; Professor Zeise var forhindret
fra at reise med.
Det eneste Sted, hvor Breccien nu findes tilgængelig, er uden for
Öresunds Toldkammer, hvor den i et Hjørne, dannet af Bolværket, fore
kommer i en Længde fra Nord til Syd af 27 Fod og i en Brede fra Öst
til Vest af 10 Fod.
Brecciens ovre Flade fandtes ved Stranden 20^ Tom
me under daglig Vand, medens den med dens östlige Ende er 33^ Tomme
under daglig Vand; altsaa har den et svagt Fald imod Öst. Den gaaer indtil
faa Fod optil Bolværket, og bliver afbrudt ved en Række Pæle, som sand
synligvis höre til et gammelt Bolværk.
Nærved Pælene bliver Breccien
uligeformig i dens Sammenhæng, og sammentrækker sig til tykke, nyreformige Masser, og paa enkelte Steder mangler Bindemiddelet aldeles, saaledes
at der fandtes Knappenaale löse i Sandet. Breccien er i dens ydre östlige
Kant 6 Tommer tyk, og, da den forhen har hvilet paa löst Sand, som
formedelst Opmudringen er flydt ud under samme, saa har den ingen Understöttelse i dens östlige Grændse, men svæver saa at sige i Vandet, og
holdes ikkun ved dens Sammenhæng med den indre understottede Deel„ der
af. Den ydre Grændses underste Flade fandtes 31^ Tomme fra sammes
nuværende Bund. Massen har strakt sig videre ud i Soen, og en Stræk
ning af 12 til 16 Fod skal ifior i den Retning allerede være afbrækket;
den strækker sig ligeledes længere imod Syd, fra det nærværende Finde
sted, imellem den gamle Muur og Havnen; men dette Sted er ved Begyn

3)
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delsen af Havne Anlægget Lleven opfyldt, og nu er intet at see, Det Sted,
hvor Baadsfolkene vidste at Breccien endnu var iagttaget , var 115 Fod fra
det Sted hvor dens sydlige Ende skjultes af det nye Bolværk, hvis Pæle
ikke kunde rammes igjennem den, saa at altsaa den storste Deel af Brec
cien er skjult.
Op til den gamle Muur, uden for hvilken den storste men
skjulte Deel af Conglomeratct ligger, laa indtil for 15-20 Aar siden, en
stor Modding, som Soen ved höie Vande kunde naae, og hvor Drengene,
naar den af Bölgerne var bleven udvasket, pleiede at söge Skillemynter.
Paa begge Sider af denne Muur havde i den Tid 2 Kendestene deres
Udlob i Soen, hvoraf den ene endnu existerer og ved Skylleregn medförer
store Muurstene. Muurstenene i de gamle Bygninger i Helsingoer fandtes
liig de i Breccien. Kunstproducternes- Nærværelse fandtes stadfæstet ved
nye Stykker, som saaes hos flere af Helsingöers Beboere, som f. Ex. Vin
duesbly, en lille Mynt fra Fr. III.
Ogsaa med Hensyn til Bindemiddelets Oprindelse blev der gjort
Iagttagelser, der stadfæstede Committeens Mening. Herr Cand. med. Klem
havde nemlig Stykker, hvori der ganske tydeligen kunde sees Indtryk af
Som, hvis Jern enten aldeles var forsvundet, eller forvandlet til Jernilte.
I Stykker, som blev optaget i Commissionens Nærværelse, fandtes samme
Forhold; og, imod Tvivlen om Mængden af det i det. daglige Liv tabte
Jern var tilstrækkelig i Forhold til Knappenaalene at danne Bindcmidlet i
Breccien, oplystes det, at en Ankersmed, der boede i Nærheden, pleiede at
kaste Slakker og Ilammerskjæl paa den anförte Mödding, og har naturligviis
derved foröget Jernets Mængde.
Ved at optage nogle gamle Pæle, der havde staaet i omtrent 60 Aar,
i den gamle Havn, over 1000 Skridt fra det Sted hvor Conglomeratet nu
findes, vare Jernskoene, hvormed de vare beslagne, omgivne med en flere
Tommer tyk Skorpe, af en lignende Breccie, hvis Bindemiddel gandske
tydelig hidrörte fra metallisk Jern. De i den forste Rapport anförte Sæt
ninger bleve saaledes bekræftede, nemlig:
1) Breccien fra Helsingoer er aldeles local.
2) Dens Bindemiddel hidrörer fra metallisk Jern, hvis Iltning sik
kert er befordret ved Knappenaalene» Beroring.
3) Dens Hovedmasse hidrörer fra Feieskarn, hvis lette Dele ere
udvadskede af Soen.
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Den philosophiske Classe.
Proiessor Sibbern har forelagt Selskabet en Afhandling om den intel
lectuelle Anskuelse. Forfatteren sögte fö'rst at vise, at del’ gives en ligesaa umiddelbar, bestemt og klar Vacrbliven ved Forstanden, som den er,
der finder Sted i den fuldkomne Sandsning; han prövede dernæst, hvorvidt
hiin ligesaafuldt kunde kaldes en Anskuen, som der nævnes en Sandscanskuelse, hvorved Begrebet Anskuelse overhovedet blev taget i nærmere
Overveielsc. Forfatteren gik herunder især den Indvending imöde, at der
ofte maae erkjendes at ligge skjulte Slutninger til Grund for den umid
delbare Opfatten og Erkjenden ved Forstandens Öie, i det han bemærkede,
at naar heraf skulde hentes en Indvending imod Autagelsen af en intellec
tuel Anskuen, maatte man ogsaa kunne nægte Sandseanskuelsen Navn af
Anskuelse, siden ogsaa i denne skjulte Slutninger indtræde.
Forfatteren
gjennemgik Hovedarterne af den intellectuelle Anskuelse, hvilke han fandt
at være fire, blandt hvilke een dog snarere var at kalde den ideelle Phan
tasie Anskuelse, end egentlig intellectuel Anskuelse, i bogstavelig Forstand.
Tillige undersögte Forfatteren, om og hvorvidt den i Selvbevidstheden liggende
Selvanskuen kunde tilfoies som femte Art. Med nogle Bemærkninger, betræflende en Art af Skuen, man kunde kalde den mystiske, endtes Af
*
handlingen.

Den historiske Classe.
Biskop Munter fremlagde en Afhandling om: Malerier paa Vaser
°g om andre Kunstværker, som forestille Memnons Historie ; i hvilken han
havde samlet alle Efterretninger hos de gamle Forfattere om Konstværker
angaacnde de græske Mytlier om denne Heros, som kom Trojanerne til
Hjelp, og faldt for Achills Haand; samt alle Konstværker, baade Malerier
paa antike græske og italienske Vaser, og enkelte Marmore, paa hvilke
Dele af hans Historie findes forestillede; saasom: 1J Hans Tog til Troja.
2) Hans Tvekamp med Nestors Son Antilochos, hvilken han fælder. 3) Hans
Tvekamp med Achill, som dræber ham, og paa et Par Vaser tillige Afveiningen af begge disse Heroers Skiebne i Jupiters Vægtskaal', hvilken ogsaa
secs indgravet i en etrurisk Patera. 4) Hans Liigs Bortførelse fra Troja
til hans Residents Susa, i hans Moders, Morgenrodens, Arme.
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Emnet til alle disse Konstforestillinger har en af de cykliske Digtere,'
Arktinos fra Milet, givet; hans Digt Methiopis, som for endeel handlede
om denne Memnon, Aetliiopernes Konge; hvis Indhold vi kiende af Procli,
for ikke mange Aar siden i Venedig fundne Chrestomathie, og som uden
tvivl Quintus Smyrnæus har brugt i hans Par alipomena Homeri, af hvilke
de mærkeligste, herhen horende Steder, tilligemed andre Citater af gamle
Di gtere ere bievne anforte efter Herr Professor Meislings Forfatteren meddeelte metriske Oversættelse. Men Anledningen til at skrive denne Af
handling, som i Trykken vil blive prydet med tre Kobbertavler, som fore
stille de vigtigste endnu existerende herhidhörende Konstværker, gav en
meget skjon græsk eller italisk Vase af höi Alderdom, som det synes fem
til sex Aarhundreder för vor Tidsregning, i H. K. II. Prinds Christian
Frederiks Vasesamling. Paa denne forestilles Memnon paa Toget til Troja
til Hest, med tvende Følgesvende til Fods i Samtale med ham, af hvilke
den ene bærer hans Spyd, den anden hans Sværd; begge disse Vaser vare,
ligesom alle fra den heroiske Tidsalder, af Kobber, og bleve endnu i andet
Aarhundrede efter C. F., under Antoninerne, bevarede og foreviste i Æskulapi Tempel i Nicomedia.
Biskop P. E, Müller, R. af D. og D. M„ har forelagt Selskabet en Fortsæt
telse af sine critiske Bemærkninger over Saxo, der gik fra den tiende til den
hortende Bog. Han sammenlignede deri Saxos Efterretninger med de an
dre gamle Forfatteres, og sögte saavel ved denne Sammenligning, som ved
indvortes Grunde at bestemme, hvad Grad af Troværdighed de besad. Da
en saadan Undersøgelse bestaaer i en Bække af enkelte Bemærkninger, er
det kun nogle Exempler og nogle Resultater her kunne meddeles. Ved
Saxos tiende Bog bemærkede Forf., at Saxo hverken havde benyttet Islæn
dernes Sagaer, eller Adam af Bremen , eller Dudo, eller engelske Forfat
tere, eller tydske Annaler, men blot danske Traditioner. Angaaende det
omtvistede Sted hos Adam af Bremen (hist. eedes. lib. 2 cap. 18 p. 55
ed. Mad.) om de haraldinske Dove, söger han at vise, at derved menes det
samme, som Saxo tilskriver Poppos Jertegn, nemlig Jernbyrdens Indforelse
ved Rettergang, og han godtgjör, at ved Christendommen var Jernbyrd
Lleven indfort i Norden og Holmgang derimod afskaffet. Svend Tveskjegs
Historie, der deler sig i to Dele, hans Uheld som Hedning og hans Held
som Kristen, fremviser i de danske Oldsager det ældste Exempcl paa, hvor
ledes man har villet vilkaarligen ordne Begivenhederne efter visse Ideer
(5J
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Det forste Spor til at Saxo liar benyttet noget skriftligt, er det lian anforer
af Knuds Gaardsret.
I Bemærkningerne til den ellevte Bog oplyser Forf., hvad der for
anledigede, at Svend Estrithsens Sonner fulgte i Regjeringen efter hinanden,
hvilke de Love vare hvorved den uduelige Harald Hein gjorde sit Minde
saa elsket, og hvori det Særegne i Knud den Helliges Lovgivning bestod,
lian viser, at Forræderen Blak, er rimeligviis den samme som Eyvind Stejra
eller Pigro.
I Undersøgelserne over Erik Eiegods Regjering, i tolvte Bog, vises
Beskaffenheden af det forste Tog mod Venderne, som blev foretaget ved
hans Tiltrædelse til Regieringen, og at Kongen selv ikke har taget Deel deri.
Forf. sö’ger at oplyse hvad der gav Anledning til Kongens Pillegrimsreise.
I den trettende Bog, der indeholder Kong Nielses ni og tyve Aars
Regiering, mærker man at Saxo nærmer sig sin egen Tid ; hans Fortælling
bliver mere sammenhængende og omstændelig. Forf. opholder sig derfor
ikke i denne Bog, som i de foregaaende, ved hvert enkelt Træk, men ikkun
ved det, hvori der forekommer noget afvigende fra de andre Skribenter.
Prof. Dr. J. Möller R. af Dbr. har forelæst nogle Afsnit af Kong
Christian den Sjettes Historie; men disse Afhandlinger ville ikke blive
optagne i Selskabets Skrifter, efterdi de udgiöre Bestanddele af et större
Værk, som Forfatteren, ved Adgang til de offentlige Archiver, har seet sig
istand til at udarbeide. Da Christian VI. fordrede, at alle Sager skulde
ei blot mundtligen refereres, men skriftligen forelægges ham, og da han
selv har opsat sine Resolutioner i de vigtigcie Anliggender, og endelig hele
sin Regjering igjennem daglig skrevet Breve til sine Col legier og liöie Embedsmænd , seer hans Historieskriver sig forsynet med en sjelden fuld
stændig Materialsamling, af hvis Benyttelse det vil fremgaae, at Christian
VI. ei alene var saare arbeidsom og samvittighedsfuld i sine Regentpligters
Opfyldelse; men ogsaa i Almindelighed heldig, saavel i Valget af sine Mi
nistre og övrige Embedsmænd, som i sine egne Beslutninger; thi det er
vist, at denne Konge regjerede selv, og undertiden endog ved de vigtigste
Ledigheder gjorde sin Mening gjældende, tvertimod sine Ministres Raad.
Dette var f. Ex. Tilfældet med de hidindtil saa urigtigen bedomte For
handlinger og Anordninger om Værnepligten. Man har bebreidet denne
Konge og hans Ministre, at de afskallede Frederik IVdes Landmilice og at
de paa ny indforte Vornedskabet; det forste Factum er sandt, men det sidste
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aldeles falskt; og aldrig har en Forholdsregel været mere populær end
Landmilicens Afskaffelse. Dens Navn var saa forhadt i Landet, at Kong
Christian VI., som meget yndede denne Indretning og som kun önskede at
faae den paa ny indfort, — hvilket Ministrene modsatte sig — selv foreslog
at gjenindföre den under et andet Navn. Man har forklaret den nye Ind
retning af aristokratisksindede Ministres egennyttige Bestræbelser, for at
binde Bönderne til deres Godser; men skjöndt dette Onde rigtig nok blev
Folgen af den nye Lovgivning — der dog forst naaede sin skadelige Strænghed og Conseqvents under Frederik V. —• fremgaaer det dog af Ministre
nes Erklæringer, at de vare Bondefrihedens Talsmænd ; og den danske Bonde
vilde aldrig mere være bleven slavebunden, dersom man stedse havde fulgt
Iver Rosenkrands's og Ludvig Plesz's oplyste og vise Raad.
Et andet
Exempel paa Kongens selvstændige Villie, er Confessionarius Frauens Af
skedigelse og Bortviisning uden Lov og Dom, fordi Kongen troede i hans
Prædikener at have opdaget personlige Stiklerier. Hele Statsraadets Forbon
kunde ikke redde ham. Men ligesom man i disse Tilfælde beklager, at
Kongen tillagde sin egen Villie for megen Vægt, saaledes sees han ved an
dre Leiligheder, snart paa egen Haand at trælle det rette, snart at beslutte
det i Forening med sine Ministre. Af disse fortjene, foruden de to Oven
nævnte, Carl Adolph Plesz, Johan Ludvig Holstein, Grev Frederik Dan
neskjold og Grev Schulin stedse at erindres som særdeles indsigtsfulde, fædrenelandsksindede og redelige Mænd. Forfatteren har forgjæves sögt i
hele Europa om sex Ministre i eet Cabinet, eller i een Konges Regjering,
som kunde sammenlignes med disse. Den iblandt dem, som med den störste
Myndighed forestod sit Departement, var Grev Danneskjold, som Stor-Intendant over So-Etaten; og da Danneskjold var ligesaa uegennyttig og sag
kyndig som han var myndig og kraftfuld, vilde en svag Konge lettelihave ladet sig imponere af en saa sjelden Charakteer. Men det gjorde
Christian VI. ikke. I den bekjendte Strid imellem Danneskjold og Commandeur-Capitain Renstrup, holdt Kongen, efterat næsten alle Commissarier
havde erklæret sig for Danneskjold, selv et nyt Forhor paa Rosenborg
Slot, og sörgede med kongelig Upartiskhed for, at de faa Officerer, som
vidnede til Fordeel for Benstrup, navnligen den beromte Frederik Liitken,
kom til Orde, og fik Lov til, uagtet Grevens idelige Afbrud, at tale ud.
Til hvilken Anseelse den danske FIaade hævedes under denne Konge,
især ved Grev Danneskjolds magelöse Fortjenester, men ogsaa formedelst
(5 *)
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Kongens Omsorg og personlige Deeltagelse, er noksom bekjendt ; men det
er mindre erkjendt, at Kongen omfattede Land-Etaten, ja alle Administra
tionsgrene med samme overskuende Blik. Til een eneste General, Overkrigssecretair Numsen, haves henved 100 Breve endnu opbevarede. Kon
gen lod sig forelægge Cadetternes og de unge Officerers Tegninger og ¿iv
rige Arbeider. De Talentfulde bleve trukne frem og kom til at reise
udenlands, just ligesom i vore Dage. At Frederik Ludpig Norden f. Ex.
blev ei blot en udmærket Söofficeer, men tillige en fortrinlig Kunstner og
at han kom til at foretage en af de vigtigste Reiser i det 18de Aarhundrede, skyldes Kongens Opmuntringer og Understöttelse. Overhovedet havde
Christian VL, uden at have faaet en lærd Opdragelse, megen Interesse for
Kunster og Videnskaber. Begge Fag fremblomstrede ogsaa under hans
korte Regjering saa kräftigen, at kun den nyeste Tid i Danmarks Historie
fremviser Mage dertil. Man har klaget over Naturvidenskabernes og Poe
siens Forsømmelse under ham ; og til den Ende fremstillet Kjendsgjerningerne i et falsk Lys. Det maa undskyldes, at Historieskriveren maaskee
ikke kunde vide, hvad der sees af udgivne Breve, at Kongen gjorde sig
Umage for at hverve for Fædrenelandet den store Boerhave, og da han
ei kunde faae ham herind, i det mindste sendte ham lærvillige Danske til
Disciple; men det burde ikke undgaaet Nogens Opmærksomhed, at ligesom
vort hele lærde Væsen fik en ny Organisation og (navnligen ved Iver Ilosenkrands og Hans Gräm') den störste Forbedring, der siden Reformationen
var bleven det til Deel, saaledes er Christian VI. Skaber af den videnska
belige Chirurgie i Danmark (han udnævnte en General-Directcur for Chi
rurgien, og sö'rgede for at Medici og Chirurgi bleve lige rundelig forsynede
med Cadavera og andre Fornødenheder.). Han oprettede tillige Sundhedscollegiet og satte Grændser for det herskende Qvaksalverie. Tillige fik
vort — man kan med Rette sige af Kongen selv stiftede —■ Videnskabers
selskab en Classe for Naturvidenskaberne, hvis Arbeider ei kunde gaaet
saaledes i det store, naai
*
ikke Kongen saa gavmildt havde udstyret denne
sin Yndlingsstiftelse. I mange Aar gik de extraordinaire Indkomster, som
Kongen havde, til Videnskabernes Societet, ligesom han ogsaa igjennem Grev
Holstein og Gram lod sig flittigen underrette om dets Arbeider og frem
skyndede disse. Han læste gjerne Dansk (skjöndt han helst talede og skrev
Tydsk, fordi han var opdragen i dette Sprog) og da der var Tvivl, om
Selskabets Skrifter skulde udgives enten paa Latin eller Dansk, seirede
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det sidste, fordi Kongen haabede deri at faae et Middel mere til Folkeis
Oplysning.
Dette vigtige Formaal svævede ham stedse for Öie. Flan var den
forste danske Konge, som udtalte det Princip, at der skulde være Skoler
over hele Landet, og at hvert Sogn skulde have i det mindste een Almue
skole, hvilket store Maal han ogsaa i faa Aar opnaaede, deels ved selv at
bygge Landsbyskoler (efter sin Faders Exempel) deels ved at holde Pro
prietærerne dertil. Ogsaa Kjöbstedskolerne og de lærde Skoler modtoge
store Forbedringer; de sidste bleve reducerede til et passende Antal, men
alle deres Fonds skaanede og hensigtsmæssigen anvendte. Endelig anlagde
han ogsaa en Skole i Kjöbenhavn for de skjönne Kunster, hvilken under
hans Son udvidedes til et Academie.
Ved Klagen over Poesiens Forfald er saameget sandt, at den dra
matiske Digtekunst tabte sin kraftigste Spore ved Theatrets Tillukning;
men derved maa dog erindres, at dette ikke skede strax, og at Holberg
allerede 1726 havde besluttet at nedlægge sin poetiske Pen og arbeide i
andre Fag. Dette skede dog lykkeligviis ikke ; og da han vovede under
denne Konges Regjering at skrive saavel Niels Klim som Don Ranudo,
vederfores ham derfor ei mindste Ulempe. Alligevel er det vist, at det
pietistiske Partie kjæmpede ivrigt for at faae Niels Klim confiskeret; at
dette ikke skede, maa da tilskrives Kongens Retviishcd, Foruden Holberg
O
blomstrede flere Digtere den Gang, saasom den vittige Falster, og den
dybtfölcnde Rrorson. Begge vare pcrsonligen yndede af Kongen, og bleve
af ham belønnede, udtrykkeligen for deres poetiske Værker.
Christian VI. var, som bekjendt, en from Konge; og hans Fromhed
fremtraadte som streng luthersk ; men han var hverken Pietist eller Ilernhuter.
Han har endog meget alvorligen modsat sig begge disse Sekter.
Vel yndede han adskillige Pietister; men disse vare da tillige agtværdige Mænd. Ved at vælge Geistlige, saae han ligesaa meget paa Lærdom
som paa Gudsfrygt.
Hvor disse Egenskaber fandtes, der viste han
endog Yndest for de meest liberale ' Theologer, saasom Mosheim og Je
rusalem, hvilke begge af ham bleve hid indkaldte; men begge afsloge Ind
bydelsen. Ogsaa den berömte Rambach gjorde han sig Umage for at faae;
og med Würtembergeren Reusz lykkedes det. Denne brave Theolog fandt
ogsaa hans Beskyttelse imod Biskop Worms og Præsten Mossins Forføl
gelse for Socianisme. Bog-Censuren bestod uuder denne Konge (og længe
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efter), men den Instrux som blev given Censorerne, aander Retfærdighed
Mildhed og Afsky for Vilkaarlighed, hvilke Egenskaber overhovedet charakterisere denne Konges mangfoldige og (med Undtagelse af Landbo- og
Værnepligtsagen) saare vise Love.
Kun een I’let maa den sanddru Historiker lade sidde paa denne Regiering, nemlig Klagen over slette Finanzer og hensigtslos Ödslen. En sand,
men ei tilstrækkelig Undskyldning er det, at Tiderne vare gunstige, og
Skatterne taalelige.
Professor Kollerup-Rosenvinge har forelagt Selskabet en hidtil ubekjendt dansk Söret, tilligemed nogle Bemærkninger over dens Alder og
Forfatter. Denne Söret er fundet i et Haandskrift, der synes at være fra
Slutningen af det 16de Aarhundrede og som bevares i det Hamborgske saakaldte Archiv-Bibliothek. Säretten, hvoraf Archivaren Hr. Dr. Lappen
birg har havt den Godhed at meddele Professoren en Afskrift, har til Ti
tel: ’’Danmarkis Watter-Rætth, som almindelige brugis i Danmark” og beDisse ere, paa tre nær, öiensynligen tagne af Skibstaaer af 18 Capitler.
måla-Balken i den svenske Stadzlog, som sædvanligen tillægges Kong Chri
stopher. Det er imidlertid st flere Forandringer, som ere foretagne med
den svenske Lov, klart, at dette Arbeide ikke er nogen Oversættelse, men
et eget dansk Lovarbeide, som sandsynligviis tilhorer Kong Hans, hvem
ogsaa baade StnLbcsus og Holberg tillægge en Söret, men som hidtil ikke
har været at opdage, uagtet vi vide, at Resen har havt et Ilaandskrift i sit
Bibliothek med denne Titel. Den Omstændighed, at Kong H.-jns ogsaa i sin
Statsret har benyttet svenske Kilder, taler især for, at tillægge K. Hans den
nævnte Søret, hvilken Hypothese Professoren nærmere har udviklet tillige
med de Grunde, som bestemme ham til at antage, at den er givet i Aaret
1508. 1 Forbindelse hermed er han tillige kommet til at anstille en nöiere
Undersøgelse med den Söret, som er trykt i Kong Christian den 3dies
Historie ved Krog II. 433 if. og som ogsaa findes i det ovenfor nævnte
Hamborgske Ilaandskrift.
Han har sögt at godtgjöre, at dens Kilder ere
den Sydhollandske og Nordhollandske Söret og at den rimeligviis skyldes
Kong Christian den Anden, og hverken Christian den Tredie eller Kong
Hans, imellem hvilke Lovgivere Meningerne hidtil have været deelte.
Saavel Kong Hans’s Söret, med tilföiede Ordforklaringer, som de
her omhandlede indledende Bemærkninger, ville blive trykte i Ny Danske
Magazin 6te Bind.
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Vor for tidligt hedengangne Thorlacius forelagde, endnu faa Maaneder förend sin Död , Selskabet en Afhandling orn den antike Fortællum:
Herkules ved Skilleveien. Han antager i denne Afhandling at denne For
tælling er af reen græsk Oprindelse, at en dramatiseret Forestilling af
denne Strid imellem Dydens og Lastens Genier har været brugelig ved
Ephebernes Indvielse , og at en saadan har ligget til Grund for Prodikus’s
af Socrates benyttede Fortælling om Herkules paa Skilleveien. Ilan giver
derpaa en Udsigt over de mange Anvendelser og Bearbeidelser af denne
Digtning, som træffes hos den paafölgende Tids Skribenter, saavel Græske
som Romerske. Han gaaer derpaa over til at tale om de Kunstværker, hvordenne Digtning er benyttet. Blandt de i Oldtiden selv beskrevne Kunstværker,
linder han kun et, kaldet Pinax, som af Socratikeren Cebes beskrives, men
uden Tvivl med stærke Tilsætninger af hans egen sophistiske Opfindelse,
at kunne henfores hertil.
Blandt de i nyere Tider opdagede Oldtidsvær
ker huder han 4, som ban troer at kunne hendrage til Gjenstandens Op
lysning.
En af disse findes paa en af de Ilamiltonske Vaser af hoi
Ælde, hvor Minerva holder Herkules, der allerede antages at have valgt,
ved Haanden, medens Venus endnu söger at lokke ham ved et Æble eller
en Blomst.
Mercur er tilstede for at fore liam. Det andet findes paa en
skjön Vase i Hs. Kgl. Höiheds Prinds Christians Samling.
Den
fremstiller, i fire Afdelinger, fire forskjellige Scener, der vise en Yngling,
som indbydes ved Symboler paa blödagtig Fornöielse, men afslaaer dem
alle og i den sidste er væbnet med Sværd og Skjold, og træder den ham
tilbudne Myrthekrands under Födder.
Den tredie er en Patera i Grev
Gherardeschis Samling i Florenz, paa hvilken atter Herkules forekommer
med Minerva og en qvindelig Figur, der synes at forestille Vellysten. Det
fjerde^ Oldtidsminde han omhandler, er en Kamee, hvorpaa Herkules fore
stilles siddende, og for ham staaer Minerva, som rækker ham en Seierskrands; ved Siden deraf Venus med Amor. Lignende Forestillinger findes
paa flere Gemmer, men hvis Ægthed enten er uafgjort eller endog mistæn
kelig, og derfor af Forfatteren forbigikkes.
Ilan slutter med disse Ord:
’’Saameget synes af Skribenternes Vidnesbyrd, forbunden med Monumen’’terne , klart, at Mythen om Herkules paa Skilleveien har i den Græske
’’Oldtid været brugt, som en i dramatiske Scener udfört Allegorie, ved
’’Borns Overgang til Ungdomsalderen, for at lægge dem paa Hjerte Vigtig—
’’heden af dette Skridt for deres Fremtids Vel og Tilfredshed.”

XL
Ordbogscommissionen
liar, ligesom dé foregaaende Aar, uafbrudt fortsat sine Arbeider.
Den liar
fuldendt Revisionen af Ordene under Bogstavet R, og har begyndt paa
dem under S, hvori den er rykket frem til sætter ig\ennem.
Ordbogens
5te Deel, indeholdende Bogstaverne P. Q. R. har i dette Tidslob forladt

Pressen.

Den meteorologiske Committee.
har besørget Udgaven af Dr. Neubers i Apenrade anstillede Iagttagelser,
for et Aar, nemlig fra 1ste Juni 1824 til 1ste Juni 1825. Disse Iagttagel
ser ere udförte med fortrinlige Instrumenter, og stor Flid og Tidsopofl'relse, da der i hvert Dogn er gjort 10 Iagttagelser. Dette Skrift, der er af
fattet paa Latin, for at være tilgjengeligt for alle Europas Lærde, indehol
der foruden en kort Fortale af Committéen, en udforlig Beskrivelse over
Instrumenterne og hvad der ellers horer til at uddrage Slutninger af Iagt
tagelserne. Det benyttede Kunstsprog forklares ligeledes. Efter Iagttagel
serne folger et Arbeide af Committéens Medlem, Professor Sehouiv, hvori
han omstændeligt udvikler de Slutninger, der lade sig uddrage af disse Iagt

tagelser.
De Iagttagelser, som under Selskabets Medvirkning udfores, paa forkjellige Steder, f. Ex. i Grönland ved Hr. Capitain Holböll, i Island ved
lir. Landphysicus Thor stensort, paa de vestindiske Öer ved Hr. Doctor Hornbeck,
paa Kysten af Guinea ved Hr. Dr. Trentepohl, i den nordlige Deel afjydland,
nemlig i Frederikshavn, ved Hr. Kammerraad Juel, og her i Kjöbenhavn
i den botaniske Have, forst ved Hr. Gartner Holböll og nu ved Hr. Gart
ner Æforch, ere bievne fortsatte; og man kan i Tiden vente deres Resulta
ter bekjendtgjorte. Ogsaa ved Dflr. Dr. Pingel og Dr. Lund har Selska
bet faaet Iagttagelser for kortere Tidslob anstillede, af den forste i Grön
land af den sidste i Brasilien. Disse udmærkede Iagttageres Arbeider ville,
uagtet de omfatte en kortere Tid, dog ved deres Noiagtighed bære Frugter
for Videnskaben.
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Fra 3 i Mai 1829 til 3i Mai i83o.
Vort Selskab liar i sidste Modeaar havt at beklage Tabet af Jern
Medlemmer, hvis forskjellige udmærkede Fortjenester af Videnskab og
Fædreland ville være Enhver i Minde ved Gjensynet af deres Navne.
Ils. Ex. Geheimc-Statsminister Ore Malling, Ridder af Elephanten,
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, forste Medlem af
den Kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler.
Ils. Hoiærværdighed Biskop Frederik Miinter, Storkors af Dannebro
gen og Dannebrogsmand, Ordensbiskop o. s. v.
lir. Etatsraad og Professor Knud Lyne Rahbek, Ridder af Danne
brogen.
— Etatsraad og Professor Börge Thorlacius, Ridder af Dannebrogen.
— Chronometermager Urban Jürgensen, Ridder af Dannebrogen og
Dannebrogsmand.
Til indenlandsk Medlem har Selskabet optaget:
Geheimearcbivarius og Professor Finn Magnussen.
Til udenlandske Medlemmer har det optaget :
Hr. Z. M. Pardissus, Professor og Raad ved Cassationsretten i Paris.
— Etatsraad Fuss, Secretair ved det Keiserlige Vid. Academie i
Petersborg.

Den niathemalislee Classe.
En mærkelig Maade at integrere et givet Differential har Laplace
fremsat i sin Mécanique celeste, 10 Bog; idet han, efter den saakaldte Thé
orie des junctions génératrices, udvikler den sögte Function i cn Række,
hvori Coeíficienterne bestemmes ved Integrationen af cn Ligning med
endelige Diflerentser.
En saadan kan, som Euler allerede har viist,
integreres ved en Kjædebrok, naar den er af anden Orden ; og paa denne
Maade har Laplace fundet det sögte Integral under Form af cn Kjædebrok.
Denne Methode, der i dette Tilfælde har tjent til at transformere en Func
tion, hvis mærkeligste Egenskaber for störste Delen gjennem andre Integrationsmetlioder vare bekjendte, kan udstrækkes til Functioncr, der ere giv
ne ved Differentialligninger, og kan hensigtspassende anvendes baade til at
finde de ubekjendte Integraler af disse, og til at henföre bekjendte Func-
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tioner til nye Form, der med Hensyn til dens Evaluation kunde have sær
egne Fortrin. Det synes derfor ikke uvigtigt, at undersöge den Classe af
Differentialligninger, som, ved at henfores til endelige Differentsligninger af
anden Orden, kunne integreres ved Kjædebrôk.
Denne Undersögelse,
hvori tillige gjöres opmærksom paa nogle Integrationer, der paa sædvanlig
Maade kunne henfores til de saakaldte Qvadraturer og som ad denne Vei
udtrykkes under en meget simpel Form, har Professor p. Schmidten frem
lagt for Selskabet,
Ved den af Professor Bessel udförte Beregning over Solaarets rette
Længde skeer nogle Forandringer i de Regler, man har givet, forat an
vende samme i Kalendarographien. Professor Ursin har herover forelagt
Selskabet nogle Betragtninger. Som bekjendt anvende vi det tropiske Solaar, som Bessel har fundet for et Aar, der ligger imellem 1800 -J- t og
1800 4- t 4- 1, at være
365,242220013 — t . 0,00000006886
= 365 Dage 5h 48' 47",8091 — t O",00593
Aaret aftager saaledes noget aarligen, eller bliver efter 100 Aars
Forlob omtrent 0",6 kortere, Saaledes have vi dets Længde bestemt for
folgende Perioder.
Aar
0
— 500
— 4000
- 1500
- 2000

efter Chr Födsel til .. ..
••■■
*
.«.•••
• . ■ ♦
, • •
. . . . I i, i • . .

;

.

5h48'58",5
55,5
52,5
49,6
46,6

Lægges den sidste til Gruud for Kalender aar et, bör man, som be
kjendt, forvandle Bröken af Dage til en Kjædebrôk og saaledes erholde
Partialbröker, der atter ville lede til en passende Interealation eller Valg
af Skudaar i en vis Periode. Disse ere fundne af Kjædebrôken, som For
fatteren siden har meddeelt i sin Astronomie,
I
4»

7
29 >

8
Si >

3 r
IÍS ,

70
iS 9 >

IOI
417»

5 423
223 90’

Partialbrôkerne ere, ligesom Kjædebrôken, hvoraf de ere dannede,
noget forskjellige fra dem, andre Astronomer, som have antaget en noget
anden Længde for Solaaret, have angivet. Mærkelig er Bröken £5-7'> der
er saa simpel, at den vel kunde anvendes i Kalenderen og giver en saa
stor Nöiagtighed, at vi ikke feile 1 Dag i 9 000 000 Aar.
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Endvidere omtalte han de forskjcllige Intercalations-Methodcr, der
crc anvendte, og viste, at Laplace's Forslag at forbedre den gregorianske
Kalender ved i 4000 Aar endvidere at udelade en Skuddag eller ansætte
Aaret til 365 4%%% h)age ikke vilde være passende til Bessel's Bestemmelse
for Aarets Længde. Tillige gjorde han opmærksom paa en mærkelig An
tegnelse som findes hos Lous i hans Theori af Styrmandskunsten 1 Deel
S. 95, hvor der omtales en Intercalations-Methode, som anvendtes efter Be
faling af Keiser lb Arsalm Aar 1079, og som gav Aaret 365 Dage 5fl 48z
53", altsaa paa y nær liig den Besselske Bestemmelse; imidlertid var Ste
det hos Lous ikke ret tydeligt, ligesom det ogsaa var Forfatteren ubekjendt,
hvorfra Lous havde erholdt denne Underretning.

Den pliy si sic e Classe.
Etatsraad Ilerholdt, Ridder af Dannebr., har i adskillige Afhandlin
ger meddeelt Selskabet sine Undersögelser over Snogenes Avling, Udvik
ling og Fodsel. Til Indledning gjorde han opmærksom paa hvad Naturvi
denskaben skylder Kong Christ. IP, Fred. 111 og Christ. H i Henseende
til Læren om Kyllingens Udrugning i Ægget, og til Udryddelsen af adskil
lige fra Oldtiden af herskende Fordomme om Snogens giftige Egenskaber.
Ole Worm, II, Rosenkranz, Th. Bartholin, Steno, I. G. Becker, II. Jacobœus, H. V. Moinichen og G. Seger vare de virksomste Lærde under de
derhen hörende Forhandlinger.
Efter den Tid betragtes vor almindelige Snog {Coluber natrix) hvis
characteristiske Mærker Forf. apgiver, af alle Videnskabsmænd som et god
modigt og uskyldigt Dyr, der mangler baade Gifttænder og Giftkjertler.
Om dens Parringstid og Parringsact have vi endnu ingen paalidelig
Vished; ei heller er det afgjort, i hvilken Alder Snogen forste Gang be
frugtes, eller hvor stort et Antal af Æg, den formaaer at lægge ved hver
Drægtighed. Som Beviis paa Rigtigheden af denne Yttring, sammenholder
Forf. de hidhorende Steder af Plinii, Lacepedes, Bonnaterres, Tysons,
Bechmanns, Blocks, Müllers, Sept-Fontaines, Papens, Götzes og Dondorffs,
llasomovskys, Blumenbachs og flere berömte Mænds Skrifter.
Han betragter derpaa Snogeæg efter deres forskjcllige Udviklingsgrad
som modne og umodne, og beskriver de modnes Form, Störreise og Vægt.
Han sammenligner Honseægget med Snogeægget, og gjor opmærksom paa,
(.6 *)
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at hiint er indhyllet af en sZyor Kalkskal, dette derimod af en seig Per
gamenthinde; saa og at der i Hønseægget findes et Luftkammer, i Snogeægget derimod ikke. — Ved egne Forsög har Forf. fundet, at Snogeægget
uddunster, og under Rugningen taber af sin Vægt ligesom Honseægget.
Henlagt i tör middelmaadig varm Luft, indtörres Snogeægget inden kort
Tid, dets Skalhinde bliver da haardere, og mister sin glatte Overflade, men
beholder sin Seiglied, Æggehviden forsvinder, Blommen storkner, og Em
bry et doer. Lægges Snogeægget i reent Vand, saa tiltager det i Störreise
og Vægt, men alligevel standser Embryets Udvikling og det doer inden faa
Dages Forlob. Samme Phænomen viser sig, naar man afbryder den cosmiske Indvirkning igjennem Æggets Skalhinde ved at overstryge den med
Fernis. Eu passende Uddunstning og Indsugning gjennem Skalhinden ere
altsaa lige væsentlige Betingelser for Ungens Udvikling i Snogeægget. Ud
viklingsprocessen er efter Forfatterens Forsög betinget ved en Temperatur
mellem -j- 20 og -f- 6° R. I denne Betingelse, mener han, ligger Grunden
til de Iagttagelser, at vor Snog hverken findes i Grönland, Island, paa
Færoerne eller norden for Helgoland.
Endeligen fordrer ogsaa Snogcæggets Udrugning, at det ligger ufor
styrret i en feed og fugtig Jord, som bestandig er i en svag vegetabilisk
Gjæring. Vor Snog yngler derfor stærkest i sumpige Egne, og kaster sæd
vanligt sine Æg i Mistbænke og paa gamle Möddinger. Paa vore jydske
og holsteenske Heder findes ingen Snoge, fordi Jorden der stedse er for
tör, uagtet ellers Temperaturen vilde være passende for Udrugningen af
deres Æg.
Hvilke eiendommelige Virksomheder det er, der befordrer Embryets
Udvikling, medens Ægget ligger indhyllet i en fugtig og gjærende Atmosphære, vover Forfatteren ikke at bestemme —• men önsker, at der med
Snogeæg, ligesom er skeet med Honseæg, maa anstilles Rugningsforsö'g i
uaandbare Luftarter. Forfatteren beklager, at han i Aaret 1829 ikke kom
i Besiddelse af drægtige Snoge,
*
og at han derfor maatte indskrænke sine
Undersögelser til Æg, som alt vare lagte. Han aabnede det forste den 25
Juli og fandt da i dette ligesom i alle de ö’vrige, at Embryet alt var saa
udviklet, at det kunde sees med blotte Öine. Jeg begyndte altsaa, siger
ban, mine Undersögelser for sildigt i Sommeren, allerhelst da jeg ikke
kunde komme til Kundskab om, naar de Æg, man Tid efter anden bragde
mig, vare kastede. Han vover derfor ikke at bestemme, naar Embryet
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allerförst fremtræder som kjendeligt; men beraaber sig især paa Blumenbach',
som fandt synlige Embryoner i Æg af koldblodige Opípara, naar han skar
dem ud af deres drægtige Modre.
Fra den 25 Juli af undersögte Forfatteren daglig nogle Æg, for at
iagttage Udviklingens Fremskridt. Den 26 August saae han den forste
modne Unge krybe frem af Ægget. Ilvad han i hele dette Tidsrum af
32 Dage iagttog, angiver han summarisk paa folgende Tabel :
Temperatur
Datum.

25 Juli.
28 1 Aug.
5 9 13 17 21 26 -

Ilöieste.

Laveste.

4- 18,6° R. 4-12,8° R.
17,5
7,6
12,8
11,5
18,6
10,9
12,5
20,0
10,1
17,7
9,0
13,6
8,2
16,8
6,4
13,5

Æggets
Vægt.

Embryets
Vægt.

Embryets
Længde,

76 Gran
75 74 73 71 69 66 63 60 -

4 Gran,
6 11 13 17 21 26 3L 36 -

9 Linier.
15 22 31 42 54 66 78 90 . -

Til disse 32 Dage mener Forfatteren, at der bör i det mindste læg
ges 4 Rugningsdage som forlobne, forend han kom i Besiddelse af Æggene,
og antager han da som sandsynligt, at der, under den angivne foranderlige
Temperatur udfordres 36 Dage til Snogeungens fulde Modenhed. —Ægget
svandt, som Tabellen viser, under den hele Naturproces 16 Gran; Middel
vægten af de modne Unger var omtrent 36 Gran, og Middellængden 90
Linier; Ungen var altsaa voxet hvert Dogn i Vægt 1 Gran, i Længde 2g
Linie. — Efter disse Generalia meddeler Forf. sine specielle Iagttagelser
under Rugningens Fremskridt,
Den 25 Juli fandt han alt Kimhinden
(blastercderma) organiseret som et hint Net, klæbende til Skalhindens
(membrana corticalis) indere Flade, og forsynet med line Blodaarer, som
paa mange Steder vare forgrenede i smaa rôde, ligesom spongiöse Legemer,
dem han sammenligner med Cotyledoner i andre Dyreclasser.
Mellem
Kimhinden og Blommehinden [membrana pitelli) laae nogen flydende Ægge
hvide (albumen liquidum) som endnu ikke var kjendeligen organiseret.
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BJommehinden havde alt mangfoldige Aarer, og var heelt udfyldt af en
halvflydende guul Æggeblomme {oitellus'). I selve Blommen fandt Forf.
hverken en Central-Huulhed eller Central-Aarer.
Omtrent i Midten mel
lem begge Æggets Længdepoler laae udvendig paa Blommehinden en
lille cirkelrund, fiin og gjennemsigtig Frugtkapsel {Matrix s. membr. annios)
i hvilken Embryet tilligemed en chrystalklar tynd Vædske {liquor mairicis
s, chrsystallinus) var- indesluttet.
Denne Vædske, som hidindtil ikke er
chemisk analyseret, udpeges af Forf. som forskjellig fra foromtalte flydende
Æggehvide, og som höist vigtig for Kimets begyndende Fremspiren. Un
der Embryets Tilvext viger Blommehinden tilsiden og indad for Frugtcapslen, og dannes derved lidt efter lidt Frugtkammeret {nidulus embryonis')
hvori Capslen med sit Embryo under hele Rugningen har et trygt Leie.
Dette Frugtkammer forstörres efterhaanden i et absolut Forhold til Frugtcapslens Udvidelse efter Embryets Tilvæxt. I samme Forhold indsuges
Blommen, indtil den mod Rugningens Ende vorder gandske fortæret, og den
modne Unge i sit uforandrede spirale Leie udfylder hele Ægget. Alt fra
Rugningens Begyndelse fandt Forf., at Kimhindens og Blommehindens
mangfoldige Blodaarer samle sig omkring Frugtkammeret i to særskildte
Stamaarer som danne Navlestrengen, der gjennem Frugtcapslen söger hen
til Ungens Navle. Naar den modne Unge kryber frem gjennem Skalhin
den, saa aflives Kimhindens Stamaare og dens fine Aarenet bliver tilbage i
Skalhindens Udhuling; Blommehindens Aarer fodes derimod tilligemed
Fosteret som et lidet rundt Nogle, der ved en Navlestræng af
Tommes
Længde hænger ved dets Bug. Der trænger fölgelig mod Rugningens Ende
ingen Overrest af Blommen ind i Fosteret gjennem dets Navle, hvis Be
dækning slutter stramt omkring Snogen; ei heller har Snogeungen anden
Placenta end sin Æggeblomme og Kimhinden, hiin for dens Næring, og
denne for cosmisk Indvirkning ; — en .Allantois som Beholdning for Urin ;
— en Urachus som leder til Cloaken — og en ductus vitellarius sögte
Forfatteren forgjæves.
Angaaende Snogeungens Fö’dsel anstiller Forfatteren en omstændelig
Sammenligning mellem Snogens, Honens, Crocodillens og liere Dyrs /Eg.
Han söger derved at berigtige ældre Skribenters urigtige Ansyn, og vise,
at Snogeungen, hvis Æggeskal ikke som Honens og Crocodillens er brække
lig, nödvendigen maa indvendigt fra gjennemskjære sin seige pergamentagtige Skalhinde, förend den kan komme ud af Ægget. Ilan fremviste ad-

XL VII
skillige modne Snogeæg, som havde 4 til 5 saadanne skaarne Huller igjennem Skalhinden. Ofte, tilföiede han, har jeg og mange af mine Venner
seet Ungens Hoved fremstukket i mange Timer gjennem et af disse Hul
ler, förend den kröb frem.
Med hvilket organisk Redskab Ungen skjærer
disse Huller, derom er han endnu ikke tilfulde forvisset. Saasnart Ungen
har svinget sig ud af Skalhinden löber den muntert omkring, med Navle
strængen og Blommehindens Aarenögle, som forst falde af ^efter nogle Ti
mers Forlob.
Om Embryets primitive Udvikling yttrer Forfatteren sig tvivlsomt,
da han ikke havde Ledighed til at udskjære Æg af drægtige Snoge. Han
fandt ikke i de Æg, han aabnede mellem den 25 Juli og den 5 August, at
deres Hjerte pulserede ; dog vover han ikke mod Bluinenbaclis Iagttagelse,
efter dette negative Beviis, at antage en saa sildig Termin, som en almeen
Regel for Hjertets begyndende centrale Virksomhed. Det hele spæde Em
bryo havde fra Hovedet af til Halens Spidse Snogens Form, saa at ingen
universel Metamorphose sildigere linder Sted. Dets Navlestræng stod ogsaa, længe förend man kunde tænke sig en contractiv Virksomhed af dets
galatineuse Aarer, i Sammenhæng med Navlen i Centret af Embryets spi
rale Krumning. Forf. finder det troeligt, at Kimhindens Aare forbinder sig
med .Aorta communis, og Blommehindens med vena cava posterior, og me
ner, at de begge, uden at anastomosere med hinanden i Ægget, fungere
som tilforende Aarer (Fener) for Embryet, endog efter at Hjertet har be
gyndt sin centrale Virksomhed. Hjertet og Leveren ere de Organer, som
fürst træde synligt frem i Embryets Brysthule, förend denne lukkes af Integumenterne.
Hjertet modtager sin organiske og dynamiske Udvikling
længe förend nogen anden Muskel i Embryets Legeme. Skulde Aarsagen
hertil, spörger han, ikke ligge i Valvulæ semilunares cordis, der tillade
Blodet Adgang til Hjertets Textur, medens de, indtil Irritabilitet fremtræ
der, lukke for Indgangene til dets Ventrikel? Han önsker, at microscopiske Undersögere vilde tage nöiere Hensyn til disse Valvler, end hidind
til er skeet.
I sine nyfödte Snogeunger fandt Forf. intet Aliment, og intet som
hentydede paa en forudgangen Fordöielse. Han indsluttede saadanne Un
ger i Kræmmerhuse af fiint hvidt Papiir. Efter 10 Dages Forlob saaes in
gen Plet paa Papiret, som Spocr af udkastet Urin eller Excrementer.
Hver Unge var alligevel, uden at have faaet allermindste Næring, hieven 2
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til 3 Gran tungere. Et Par Unger, som fra deres Födscl af, i September
Maancd, ingen Næring fik; lod han hybernere til mod Enden af April.
Han fandt dem, da de vare vakte af deres Dvale, ligesaa muntre som i
Efteraaret ; af deres Vægt havde de dog tabt 3-4 Gran. Er det maaskee
en almeen Naturlov, at Snogeungen ingen Fodemidler tager til sig, forend
efter sin forste Vinterdvale?
Hvorledes Snogen fanger og nedsvælger sin Næring, var længe et
physiologisk Problem, og lader sig ikke oplöse ved Iagttagelser paa Snogeunger. Ilöist berömte Mænd have meent, at Nedsynkningen skete ved
Aspiration. Forf. ivrer mod denne Mening, og beskriver Functionen som
en mechanisk Indhaling ved Dyrets Underkjæve, hvis Sidestykkel' kunne,
hvert for sig , bevæges frem og tilbage — alt efter Duges.
Snogens Aandedræt undersögte Forf. paa Snogeunger, som han lod
svömme i Vand. Resultatet af hans hidhörende Forsög var, at alle ny
fodte Snoge drukne, endog i ferskt Vand af Middeltemperatur, saafremt
der ikke i Vandet findes et fast Legeme til Stötte for deres Ribbeen. I
salt Vand og i Vand af en forhöiet Temperatur drukne de hastigst.
Mellem 30 August og 6 September druknede Unger, som han lod
72 Timer.
Un ger, som han lod svömme i salt Vand
12 —
— holdt ved et Metalgitter under Vandfladen af ferskt
Vand af
9° R • • • - . . . .
. 75 Minuter
— paa samme Maade holdt under salt Vand ..... 20 —

60
holdt under
.....
10
holdt under salt Vand af . .
3
Phænomenerne, som viste sig under disse Druknings-Forsög, beskriver
Forfatteren omstændeligen, og sammenholder dem derefter med det særegne
i Organisationen af Aandedrættcts Redskaber hos Snogen, meest efter Blumsnbach og Elliotson. Af den hele Undersögelse udleder han, at Snogens
Aandedræt bor betragtes under 4 forskjellige Modificationer :
a) som en umærkelig bölgende Bevægelse af den indaandede Luft mel
lem Dyrets spongieuse (netf ormige) og blæreformige Lunge ;
b) som en kraftigere samtidig Sammentrækning af begge Lungestykker,
ved hvilken Luften udstö'des fudaandes) gjennem dets lange Luftrör;
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som en vilkaarlig Indaanding under Brysthulens Udvidelse ved egne
Inspirations-Muskler; og
d) som en u vilkaarlig, rhythmisk Ind- og Udaanden under Dyrets lo
comotive Bevægelser paa et fast Legeme, forsaavidt disse Bevæ
gelser beroe paa Brysthulens mangfoldige Ribbeen.
Ved at tage Hensyn til disse Modificationer, mener Forfatteren, at
mange stridige Meninger angaaende vor Snogs Aandedræt kunne forenes.
De afhandlede Gjenstande oplystes ved smukke Tegninger efter Naturen.
Forfatteren lover at fortsætte sine Forsög i Aaret 1830.
Etatsraad og Professor i Anatomien Schumacher, Ridder af Dannebrogen, har forelagt Selskabet Bemærkninger over den abnorme Gang og
Forgreninger saavel af Blodkarrene som Brystgangen. Efter en Indledning
om Venernes Abnormitet i Almindelighed og om den Nytte, det maa have
fol’ Physiologie, Pathologie, og medicina Jorensis at være bekjendt med
disse Afvigelser, gav han en omstændelig Fremstilling af sine mange Iagt
tagelser derover. Vi maae beklage, at Sagens Natur ikke tillader nogen
fattelig Oversigt, og maa derfor indskrænke os til at bemærke, at Forf.
ved Begyndelsen af hver Afdeeling forst korteligt afhandler Delenes sæd
vanlige Gang og Leie, og derpaa oplyser Sagen ved Tegninger, som lianharforfærdiget efter Naturen , hvorved han har benyttet de Præparater, som fin
des i Universitetets anthropologiske Musæum.
Til de problematiske Dele, der findes hos Embryet i den tidligste
Periode af dets Udvikling, höre et Par Organer, der have deres Leie i
Underlivet, udvikle sig meget tidligt, voxe til en betydelig Störreise, der
paa aftage og forsvinde. Disse Dele har man deels forvexlet med Nyrerne
deels antaget dem at være den organiske Masse, der betingede Nyrernes
Udvikling, eller som forvandlede sig til Generationsorganerne. Alan har
kaldet dem de ZUolffiske eller Okenske Legemer, eller de jdiske Nyrer.
Professor Jacobson, Ridder af Dannebrogen, har nærmere undersogt
disse Organer hos Embryonerne af Pattedyr, saavel i Henseende til de
res Udvikling, Bygning og Function, som Maaden, hvorpaa de aftage eller
forsvinde. Ilan kalder dem Primordialnyrer og fremsætter folgende Resul
tater af sine Undersøgelser.
I. De Okenske Legemer eller Primordialnyrerne ere eiendommelige og selvstændige Organer, der höre til Embrycts forste Udviklingsperiode
(7)

c)
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IL De have en særegen Bygning (Structur) og udmærke sig frem
for alle os hos Pattedyrene hidindtil bekjendte Organer derved, at en næsten
utallig Mængde af fine paralellöbende Udforselsgange omgive og bedække
hele Overfladen af samme. Ved denne mærkværdige Bygning betinges
Maaden, hvorpaa disse Organer aftage eller forsvinde.
III. De höre til de afsondrende Organer (hos Fuglene afsondre de
Urinsyre); og da deres Hovedudforsclsgange aabne sig i Urachus eller Blæ
ren, höre de til de rensende (depurative) Organer.
IV. De staae ci i nogen umiddelbar Forbindelse enten med Ny
rerne eller Binyrerne, og de betinge ei Udviklingen af disse Organer. De
fortrænges derimod, saavel i Henseende til Leiet som Functionen, ved Ny
rernes Udvikling og tiltagende Störreise.
V. De staae ei i nogen umiddelbar organiskForbindelse enten med
Æggestokkene eller Testiklerne, og disse Dele udvikle sig ei af hines Substants.
VI. Den mellemste Sphære af Generationsapparatet danner eller
udvikler sig ved ellei' langs ad disse Organer ; dog forvandle Primordialnyrerne sig ei til dette.
VII. Hovedmassen af disse Organer forsvinder og efterlader kun
tvetydige Spor. Derimod blive de Dele af Bughinden , der har omklædt
disse Organer, hos nogle Dyr tilbage og danne de forreste Moderbaand.
VIII. Hos nogle Dyr blive ogsaa Hovedudforselsgangene af disse
Organer for bestandigt tilbage. Disse ere de Canaler i Uagina og ved
Uterus, som Malpighi först har opdaget og som Gartner siden har fundet
og nærmere beskrevet. Disse Canaler ere derfor ei selvstændige Dele, men
Levninger af Organer, der höre til den förste Periode af Fosterets Ud
vikling.
Samme Medlem har meddeelt Selskabet folgende Iagttagelser, som
han har gjort ved Undersögelsen af de Hinder, der omgive Fosteret hos Pat
tedyrene. Nemlig:
at 1) Navleblæren (Blommen) indesluttes i en egen Hinde, der fortsættes
i Embryets Bughinde og ved en aaben Canal staaer i Forbindelse
med Underlivet;
2) iÆgget hos Pattedyrene findes en Æggehvide, ligesom i Fuglenes Æg;
3) Vandhinden (Amnion) har ei den Form, som man i Almindelighed
antager, men er forsynet med tvende Forlængelser (Cornua) ;
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4) Navleblæren ligger sædvanligt ved Fosterets venstre Side, og i det
sjeldne Tilfælde, hvor den findes paa den modsatte Side, opstaaer
dog derved ingen Forandring i Leiet af Brystets og Underlivets
Organer hos Fosteret ;
5) Navleblæren har tvende hule Forlængelser (Cornua), der svare til
Chalazæ i Fuglenes Æg, hvilket Bojanus allerede har bemærket;
6) i de ydre Lameller af Aarehinden danne sig undertiden Kalkskorper
af samme Beskaffenhed som Æggeskallen hos Fuglene.
Professor Reinhardt, Ridder af Dannebrogen, har forelagt Selskabet
adskillige iclithyologiske Bidrag, fremkaldte ved de Undersøgelser han har
foretaget i Anledning af en ny Udgave af Fabricii Fauna Grönlandica, et
Værk, hvortil den samme Kongelige Gavmildhed, som allerede har virket
saa meget for Videnskab og Kunst, har gjort ham det muligt at foranstalte
mere omfattende Samlinger, især af de lavere Dyrgrupper, end nogensinde
forhen var tilveiebragt fra Grönland.
Han gjorde forst opmærksom paa den falske geographiske Charakter,
som den grønlandske Fauna har erholdt deels ved urigtige Bestemmelser,
deels ved Ufuldstændighed i Opregneisen af de den tilhorende Arter, en
Ufuldstændighed, som synes især at træffe Arter der ikke findes i Europa.
Den heraf udspringende Feil bliver saa meget mere følelig, som Grönlands
Beliggenhed, og dets Naboeskab med Island fortrinsviis egner det til et
vigtigt Sammenligningspunkt for Bestemmelsen af Forskjellen i Formernes
Fordeling efter Længdegraderne. Bidragene indeholde flere nye Exempler
paa begge Slags Urigtigheder. Den reviderede Fiskefauna vil altsaa komme
til at opvise et större Antal af fremmede tildeels ubekjendte Arter, ime
dens flere europæiske Navne ville forsvinde af den. I sine Familie- og
Slægtsformer derimod vil den aldeles beholde sin nordlige Characteer. Denne
vil især fremgaae deraf at Talforholdet imellem de pigfinnede Fiske (acanthopterygii), og de övrige Ordeners Arter tilsammentagne, hvilket angives
af Cuvier for den hele Fiskeclasse som 3: 1, er aldeles forandret til Fordeel
for de sidste, og bliver omtrent som 2: 3, uagtet den talrige Karpeslægt,
som opfylder det nordlige Europas Floder og Soer, ganske mangler. Den
Sætning, som fremgaaer af en Sammenligning af Fiskefortegnelserne fra Is
land til Middelhavet, at nemlig de pigfinnede Fiskearter tiltage imod Æqvator i et langt större Forhold end de øvrige Fiskeordeners, bliver fuldkom
men bekræftet. Forresten vil Torsk (Gadus), Örret (Salmo) og Ulk (Cotias)
)
*
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være de herskende Former, hvilket er en fælleds Characteer foi’ den nord
ligste Deel af Flavet, saavel imellem Amerika og Europa, som imellem
Asien og Amerika. De denne Gang leverede Bidrag omfatte især Ulke
gruppen, af hvilken, foruden den af Fabricius anforte Cottus scorpio, som
Cuvier antager for en egen Art under Navn af Cottus gr'ônlandicus, endnu
er bleven undersögt en anden, som i Straalernes Antal i de uparrede Fin
ner stemmer overeens med den europæiske, hvorved det bliver nodvendigt
at oppebie Sammenligningen af flere Individuer, for at have en bestemt
Mening om begge Arters Forskjel. En tredie slutter sig til den Række af
Arter fra Ilavet imellem Kamscliatka og Amerika, hvilke have Piggen i
IJjörnct af Gjællelaagets forreste Been takket, og hvorhen Cultus dicerans,
venir alis o. s. v. efter Cuvier höre. Den grönlandske Art, som har faaet
Navnet Coitus tricuspis, har usædvanlig lange Bugfinner. Antallet af Straalernc i de uparrede Finner ere 11, og 16 i de meget hö'ie Rygfinner, 18 i
Gadborfinnen og 11 i Halefinnen. Dens store Brystfinner og de nærstaaende
Öine give den megen Lighed med Coitus scorpioides Faunæ grotid. No.
114, men man maatte antage en stor Ufuldstændighed hos Fabricius , hvis
man vilde henföre den dertil, hvilket den udforligere Beskrivelse vil viser
Cottus scorpioides og Cottus Gobio, Faunæ Gronl. No. 115 forekom hid
til ikke i de grönlandske Sendinger ; at den sidste ikke er den europæiske
Art fremgaaer af Fabricii korte Beskrivelse.
Ligesom Havet ved Kamscliatka frembyder nogle Fiskarter, der nær
me sig meget til Ulkerne, uden dog at kunne henstilles i samme Slægt,
saa opviser ogsaa det grönlandske Hav en saadan for den nordeuropæiske
Fauna fremmed Mellemform, men som ikke kan forenes med nogen af de
ved Kamscliatka forekommende. Dr. Fingel medbragte til det kongelige
Museum fra sin Reise i Grönland en Fisk, som Forfatteren fandt i Hen
seende til de tvende Rygfinner, Piggene paa det forreste Gjællelaagsbeen,
Straalerne i Bugfinnerne, og Tandforholdet, at stemme overeens med de
egentlige Ulker, men det forholdsviis mindre Hoved, Formen af Brystfin
nerne, det fortil bredere Öierandbeen, og den i smale skjæve Tværbaand
uddannede Ffuud gjör det nodvendigt at danne en egen Underslægt af den
som har faaet Navnet Triglops, fordi Fisken har ved förste Öiekast Lighed,
med en Trigla; ihvorvel den i andre Henseender kan ansees som et For
bindelsesled imellem Cottus og Aspidophorus. Den eneste Art, paa hvilken
denne nye Slægt er grundet, er kun blevet beskrevet efter det sex Tom-
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mer lange i Brændeviin opbevarede Individuum, hvis uparrede Finner have
folgende Antal af Straaler: 1ste Rygfinne 12 tynde böielige Pigstraaler;
2den Rygfinne 24 enkelte, for det meste articulerede, Straaler ; Gadborfinnen
25 Straaler af samme Slags. Dette store Antal af Straaler er ligeledes
fremmed for Coitus, og endnu mere for Aspidophorus.
De nordlige Have imellem Asien og Amerika paa den ene, og Eu
ropa og Amerika paa den anden Side frembringe den Ulkegruppen under
ordnede Slægtsform Aspidophorus Lacep : eller Agonus Bl., af hvilken Cu
rler opstiller i sin histoire de poissons 4de Deel ni Arter. Der forekom
mer i denne Slægts geographiske Fordeling, saaledes som den hidindtil efter
Forfatterne er antaget i Systemet, en paafaldende Anomalie. Den eneste
europæiske Art forekommer fra den Biscaiske Bugt til det nordlige Island
sex Arter udbrede sig fra de nordlige japanske Oer til Kamschatka, tvende
derimod, Aspid, decagonus og nionopterygius, skulde findes i det tropiske
Hav i Indien. For to Aar siden erholdt Forfatteren af Kjobmaud Monrad,
som vendte tilbage fra Julianehaab, en der fanget Aspidophorus, som han
godtgjorde at være Blochs A. decagonus. Exemplaret er kun törret, dog
er Overeenstemmelsen med Blochs Figur altfor stor til ikke strax at kjendcs. Hvorvidt Fabricius har haft denne Fisk for Öine, da han angav
Coitus ÇAspid.) cataphractus som en grönlandsk Art, kan endnu ikke be
stemmes, imidlertid er saa meget klart, at de faa Ord som hau föjer til de
af Systemet udskrevne Artskjendetcgn, vise hen paa en anden Art, end den
af hvilken Navnet er laant. Ogsaa af Aspid, nionopterygius besad Forfat
teren siden to Aar flere torrede Excmplarer, hvilke vare ham givne, som
hjembragte fra Grönland, men saa stærkt virkede Blochs udtrykkelige Ord,
som ikke blot anfore Flavet ved Tranqvebar, som denne Arts Opholdsted,
og König, som dens forste Opdager, men endog beraabe sig paa denne ved
Angivelsen af Fiskens Næring, at denne nye mærkværdige Localitet blev
tilbageviist, indtil Dr. Pingel i Efteraaret 1829 hjembragte et Exemplar,
som blev fanget under hans Ophold vedFrederikshaab, og af ham selv ned
lagt i Brændeviin. Siden har Museet erholdt et andet Exemplar fra Grön
land opbevaret paa samme Maade. Individuerne derfra stemme ganske
overeens med Blochs Beskrivelse og Tegning, med Undtagelse af Straalerne
i Halefinnen, som efter hiin skal være 6, medens de paa Museets Exemplar
ere 11. Ved disse bekræftede Kjendsgjerninger er saaledes den Modsigelse
hævet, som fandt Sted imellem de övrige Arters og disse tyendes geogra-
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pliiske Fordeling, og Slægten udviser sig nu som en i alle sine Led nordlig
Form. Det er usandsynligt at disse to Artel' skulde findes baade i
det grønlandske og det tranqvebarske Ilav med Overspringen af alle mel
lemliggende Zoner, og at vor Samling skulde besidde fem Individuer af
Aspidoph. monopterygius fra forste Sted, medens Museet i Paris, som efter
Cinders Udsigende har erholdt saa mange og saa store Sendinger fra Ostin
dien, aldrig skulde have faaet et eneste Exemplar derfra. Blochs sædvan
lige Letsindighed i at angive en Fiskarts Findested er ogsaa kiendelig her.
Han erholdt sine grønlandske og tranqvebarske Naturalier over K jobenhavn.
Formodentlig er Forvexlingen skeet i en af Fiske fra begge modsatte Climater bestaacnde Sending.
Endvidere oplyste Forfatteren, at Perca norvegica (Sebastes norvé
giens) Faun. gr. No. 121 er ganske liig med Individuer fra Norge, men at
Gasterosteus aculeatus l. c. Nr. 122 er forskjellig fra vore danske Arter.
Det sidste gjelder og om Blennius gunellus F. gr. No. 108, der er meget
forskjellig fra den, hvis Navn den bærer. Den træffes i uforandret LTdseende fra Julianeliaab til Umenak, og udmærker sig iblandt andet ved sin
igjennem flere Aldre constante Farvetegning fra den europæiske. Forfatteren
har givet den Navn af G. Grönlandicus.
Iblandt de Fiskearter, som erholdt en nbiagtigere Bestemmelse i disse
Bidrag, end hidindtil var skeet, er Ophidium viride, hvilken Fabricius
forst, skjondt ufuldstændigt og kun efter et eneste, to Tommer langt Indi
viduum, har beskrevet, hvorfor ogsaa dens systematiske Plads aldeles ikke
har været at bestemme. Den nye udførlige Beskrivelse grunder' sig paa
en Svite af fem Individuer, fra to til syv Tommer lange, hvilke Candidat
Fald har indsendt fra Julianeliaab. Forfatteren har derved seet sig iStand
til ikke alene at forfölge Artens Forandringer igjennem dens Væxt, men
ogsaa at gjennemgaae meget af dens Anatomie, og at forfæl dige dens Skelet.
Resultaterne af Undersøgelserne blive, at den paa ingen Maade kan forenes
med Aalegruppen, fra hvilken den bortfjerner sig i mange Henseender, og
især ved Dannelsen af dens Kjævebeen, ved Gjællelaaget, som er af normal
Form og Störreise, ved Straalerne i Gjællemembranen, som ere korte, og
ved Beliggenheden af Gjælleaabningerne foran og over Brystfinnerne. Deri
mod er den meget beslægtet med Ophidium. Kjævebenene ere bos begge
ligedannede. Den har samme Tandform som Ophidium Larbalum og Fassalli med Hensyn paa Stedet, og Tænderne selv frembyde kun ubetydelig
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Forskjel i Henseende til Dannelsen. Den störste Forskjel ligger i Gjælleaabningen, som hos den grønlandske Art kun er liden og rund, og stillet
imellem Nakken og det överste lijóme af Brystfinnen, lios Ophidiumslægten derimod meget stor og strækkende sig fra Nakken til langt under Stru
ben. De indvortes Afvigelser ere endnu större. Svømmeblæren er aldeles
forsvunden, og den tarmformige Mave aabner sig uden at antage nogen
Forandring i sin Retning i Tyndtarmen , som liar tvende korte kegleformige Blindtarme tæt ved Mundingen. Ophidium piride vil saaledes komme
til at danne en egen Slægt, hvis eneste endnu bekjendte Art har 6 Straaler i Gjællemembranen, 11 i Brystfinnerne, 97 tydelige og deelte i Rygfinnen
indtil Halens Midte og 71, derfra regnet, i den med Rygfinnen til en spids
kort Halefinne sammenlöbende Gadborfimie.
Professor Zeise har fortsat sine i forrige Aarsberetning omtalte Un
dersøgelser over Phosphorets Evne at reducere Metaller. Paa flere Maader
har han derved forsøgt dets Ledeevne, dcels ligefrem, ved et meget flint
angivende Galvanometer, deels ved at construere et voltaisk Apparat af
Kobber og Phosphor af flere Led. Men i intet Tilfælde viste sig tydelig
Ledeevne. Dette bragte ham til at variere sit i forrige Aarsberetning an
førte Forsøg med Phosphor og Platin saaledes, at han omhyggeligt bedæk
kede med Klæb vox det Sted, hvor Phosphorstangen og Platinstangen vare
sammenföiede : — og nu udsatte sig intet Kobber paa Platinet. Heraf maa
da sluttes, at det kun er ved Berøring mellem Platinet og det først ved
Phoshoret udskilte Kobber, at den galvaniske Strømning indtræder. Dog
fortjener herved at mærkes, at en Platinstrimmel ene i Forbindelse med
en Kobberstrimmel overtrækkes meget langsommere med Kobber, end naar
den tillige er i Forbindelse med Phosphor.
Ligeledes har han givet en Beretniug om nogle Forsøg, som han
har udfort, tildeels for flere Aar siden, ved at fortsætte sine i Aarsberetningen for 1825 og 1826 omtalte Undersøgelse over Platinchlorid , behand
let med Alcohol. Han har nemlig fundet, at Tvechloridet forandres ved
Alcohol til en særegen Forening af Platin, Chlor, Kulstof og Brint, som
udmærker sig ved følgende Egenskaber: a) ophedet i fast Tilstand, giver
den Platin og Kul under Udvikliug af en brændbar Luft og af Saltsyre
luft ; Z>) ophedet i opløst Tilstand giver den metallisk Platin og en brænd
bar Luft, c) ophedet i opløst Tilstand med caustisk Kali giver den, lige
ledes undei’ Udvikling af nogen brændbar Luft, et sort, explodcrende Pul-
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ver; cl} med Svovlbrint giver den et guult Bundfald, som snart bliver sort,
og da ligeledes er exploderende ; e) salpetersyret Sölvilte sat til Oplosnin
gen , udfælder strax en Deel af Chloret, men en anden Deel udskilles ikke,
förend Oplosningen har været ophedet, og derved har udsat Platin; /)
Oplosningen giver ikke Bundfald, hverken med Chlor k alium, eller med
Chlorammonium-, g) den giver en chemisk Forening med Chlorkalium, som
anskydcr i meget regelinæsige gule Krystaller.
Professor Forchhammer forelagde Selskabet cn Afhandling, hvori han
beviste, at de fleste Leerarter ved Iljelp af Svovlbrint kunne adskilles i
to mechanisk blandede Stoffer , hvoraf det ene er et metallisk Silicat, som
fuldkomment dccomponercs ved Svovlbrint , og hvis basiske Bestanddele
siden kunne oplöses i Saltsyre, medens Kiselsyren kan uddrages ved kulsuurt Natrum. Ilan viste, at ogsaa en stor Mængde andre metalliske Sili —
cater blive decomponerede ved Svovlbrintet og at Porcelainjorden fra Born
holm indeholder et Ccriumsilicat.
Etatsraad og Professor Örsted liar meddeelt Selskabet et nyt clectroniagnetisk Forsög, som han troer uforenelig med Ampères Theorie. Det
er en gammel Erfaring i Videnskabens Historie, at modsatte Theorier over
en Naturvirkning længe kunne vedligeholde sig imod hinanden, uagtet der
vel lindes Grunde, der burde bestemme Meningerne. I et saadant Tilfælde
maa man söge at udfinde et Experiment, der aldeles ikke kan forklares paa
to Maader. Standsede man for paa en Korsvei, hvor man var usikker
hvilken Retning man videre skulde tage, saa viser et saadant Experimentara
crucis, som Baco kaldte det, den rette Vei. Paa et saadant Punkt kunde
man omtrent antage, at Striden stod mellem den Forklaring Ampere havde
givet over de electromagnetiske Virkninger, og den, Opfinderen har givet.
Vel har Ampères Theorie ikke beholdt mange Forsvarere uden for Frank
rig , og selv der ere Meningerne deelte; men den Mangfoldighed af matheniathiske Udviklinger, der gior det vanskeligt at overskue denne Theo
rie, har ogsaa hindret mange Pliysikere i at bestemme dem for en Mening,
Som bekjendt antager Ampere, at Magnetismen ikke bestaaer i andet end
en Samling af smaa electriske Stromme, der gjöre Kredslob omkring Grund
delene, i Planer, der ere paralelle og gjöre en meget liden Vinkel med
Magnetaxen. Den Klygt, hvormed den sindrige franske Mathematiker har
vidst efterhaanden at omdanne og udvikle sin Theorie , saaledes , at den
lader sig forene med en Mangfoldighed af stridige Kjendsgjerninger er mærk-
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værdig; imidlerid trocr Örsted dog nu at have fundet en Kjendsgjerning af en saa
indlysende Natur, at det skal være vanskeligt at forene den med Ampères
Theorie. Til dette Forsög bruges en Magnetnaal af omtrent 4 Tommers
Længde, der er bciiet saaledes , at den har en horizontal Deel, i hvis Midte
Ophængningspunktet er, hvorimod den ene Ende er böiet opad, den anden
nedad, som ABCDE i vedstaaende Figur.
E
B

A

Naar nu en gjennemströmmet electrisk Leder sættes ligeoverfor den ene Ende af Naalcn, f. Ex. DE og paralel dermed, saa
skulde den efter Ampères Theorie ingen Virkning have derpaa; thi
efter denne Theorie skulde Lederens Virkning paa Magneten ikke grunde
sig paa andet end den Lov, at magnetiske Stromme, naar deres Ret
ninger ere lige, eller ved Kræfternes Oplosning kunne tilbagefores der
til, udove en Tiltrækning, men naar Retningerne ere modsatte, en Fra
stødning paa hinanden. Naar derfor Lederen staaer lodret paa alle de
Stromme, som Theorien antager i Magneten, maatte den ingen Virkning
derpaa frembringe. Derimod maatte den frembringe Virkninger saa snart
den bragdes ud af den paralelle Stilling, og drive Naalen til den ene eller
den anden Side, alt som den lieldede saaledes, at Strømmene enten vilde
tiltrække eller frastöde hinanden. Men nu viste Forsogene, at Lederen
drev den ligefor staaende Ende af Naalen til samme Side, enten dens Ret
ning var lodret eller heldede til hvilken som helst Side, naar den kun ikke
altformeget nærmede sig den horizontale Stilling.
Dette syntes allerede
afgjörende, men Forsøget tillader endnu flere lærerige Forandringer. Dreier
man Naalen saaledes om Axen af den horizontale Deel, at AB kommer op
ad , men DE nedad , saa driver den gjennemströmmede Leder endnu Naa
len i samme Retning som für, og det uden at nogen Forandring indtræder,
om den bringes til at lielde til een af Siderne. Dersom der gaves saadanne Stromme i Magnetnaalen, som Ampere antager, saa maatte de være
horizontale i AB og DE, og faae modsat Retning, naar de vendes om,
hvorved da ogsaa den lodrette Leders Virkning derpaa maatte vorde den
omvendte. Endnu blev den mulige Tanke tilbage, at den lodrette Leder
(8)
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slet ikke virkede paa den ligeoverfor staaende lodrette Deel af Naalen, men
kun paa den horizontale. Endskjöndt en saadan Tanke vel lod sig gjendrive ved mathematiske Grunde, syntes dog den experimentale Vei her at
være den korteste. Paa den horizontale Deel af Naalen befæstedes en an
den af samme Længde som denne Deel, men i modsat Retning. Dens
magnetiske Kraft var langt större end den som fandtes i den hori
zontale Deel, hvorom man ved Forsög let overbeviste sig. Uagtet dette
Tillæg, virkede den electriskgjennemstrommede Leder ligesaadan paa den
som for. Denne hele Sum af Experimenter synes uforenelig med Ampères
Theorie.
Etatsraad Örsted har ligeledes i Selskabet fremsat Betragtninger over
Forholdet mellem Lyden, Lyset, Varmen og Electriciteten. Det korte Ud
tog heraf kan ikke gjöre Fordring paa heelt igjennem at være tydeligt,
uden for dem, der allerede tidligere have fulgt Gangen af hans .Tanker
herover. Foruden de andre vigtige Grunde, der vise at man ikke fra en
vis Grundliighed mellem Lyset og Lyden tör slutte til en Farvemusik, gjör
han opmærksom paa at Svingningernes Antal i de Lysbö'lger, der haveden
störste Hastighed, ikke stiger til det dobbelte af dem som have den mind
ste, med mindre man maaskee vilde sammenligne det prismatiske Farvebil leds dybeste, men svageste Violet med dets mindst synlige Rödt, over
hvilke to Farvers Straaler vi ikke have egentlige Maalinger. Det Slægt
skab der findes mellem det sandselige Indtryk af Farvebilledets yderste Ro
de og yderste Violet, kunde derimod muligen forestilles som Folgen af, at
der i dette var 2 Gange saa mange Svingninger som i hiint. Alle Socllysets Farver skulde da staae i samme Forhold til hverandre, som de Toner
der indsluttes i een Octav. Om Lys og Varme gjentager han den allerede
af ham for lang Tid siden fremsatte Bemærkning ; at de kun ere forskjellige ved en indvortes Svingningshastighed. Dersom altsaa Lyset bestaaer i
Æthersvingninger, saa maa ogsaa Varmen bestaae deri. Herved fores lian
til yderligere at bekræfte sin allerede i 1813 fremsatte Mening, at al Varme
er Straalevarme, og at den Varme, som kaldes ledet, kun er en indvortes
mellem Grunddelene frem- og tilbagestraalende Varme. Heraf fulgte da
atter, at naar et Legeme forsættes i en ny Tilstand, hvori den indvortes
Varmestraaling gaaer hurtigere, udsender Legemet pludseligt flere Varmestraaler, hvorved Varme vorder fri , men kommer det i en Tilstand, hvori
den indvortes Straaling gaaer langsommere, eller maaskee rettere, fmdci'
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et större Antal af Hindringer, saa udgiver det ikke saamange Varmestraaler
som for, og siges at binde Varme. Endeligen viste han, at man, dersom
man nödtes til at antage Lys og Varme som Svingninger i Ætheren, ikke
kunde undgaae ogsaa at betragte Electriciteten og Magnetismen som Sving
ninger 5 men at Forskjellen mellem de electriske Viikmnger og de magne
tiske, ikke kunde ligge i Svingningshastighederne alene, men at en væ
sentlig Forskjel maatte ligge i Svingningmaaden. Faa Nödvendiglieden af
at antage indvortes Bevægelser, som ledsagende de chemiske Virkninger, har
han allerede for gjort opmærksom. lovrigt vilde han ikke have det anseet
som aldeles afgjort, at Lyset bestaaer i Ætherens Svingninger; men vilde
her kun under Forudsætning, at denne Mening, der i de nyere Tider har
vundet saa meget i Sandsynlighed , vise at den indbyrdes Sammenhæng mel
lem Electricitet, Galvanismus og Magnetismus maa forestilles ligesaa uaf
brudt, som i den Theorie der gik ud fra de electriske Kræfter, en Sand
hed, hvorpaa han, under en anden Form, allerede havde gjort opmærksom
i sine Ansichten der chemischen Naturgesetze, 1812.

D en historiske Classe.
Ils. Hr. Biskop P. E Müller., Ridder af Dannebrogen og Danne
brogsmand, forelagde Selskabet Slutningen af sin Undersøgelse over Saxo,
hvilken angik dennes Histories fjortende , femtende og sextende Bog. Ved
Erik Emuns og Erik Lams Regjeringer bleve Saxos Efterretninger især
sammenlignede med Knytlingasagas, Soend /lagesens og den Roskildske Kro
nikes. I Henseende til de folgende Borgerkrige viste Forfatteren Saxos
Nöiagtighed og Upartiskhed ved Sammenligning med Knytlingasagas , Hel
molds og Annalisternes Beretninger. Han sögte at oplyse de enkelte Om
stændigheder ved Kongemordet i Roskilde, og forsvarede Saxos Fremstil
ling af Svend Grathes Charactecr. Angaaende Valdemar den Förstes Regjering udviklede han Saxos Nöiagtighed med Hensyn til den Tidsorden, hvori
han havde fortalt Begivenhederne, og beviste, at Snurre, Knytlingasaga og
Annalerne feile, hvor de i Tidsbestemmelsen afvige fra Saxo. I Særdeles
hed godtgjorde han, at Rygens Erobring maatte være skeet 1168, Prinds
Knuds Kroning 1169- Tilsidst forklarede han Saxos Fremstilling af de
norske Begivenheder, samt af Valdemars Forhold til Keiser Frederik den
9
*
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jörste, og forsvarede Saxo mod Beskyldningen for at han skulde have væ
ret partisk imod Skaaninger og Jyder.

Or db ogscommissionen
har fortsat Revisionen af Bogstavet S. Tretten Ark ere allerede deraf tryktes

Den meteorologiske Committee
har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Steder og haaber snart at kunne
udgive et nyt Hefte af Iagttagelser og disses Resultater.

Fra 31 Mai i83o til 3i Mai

i83i.

Selskabet har i afvigte Mödcaar tabt sin höitagtede Præses
Hs. Excellence Geheime-Statsminister Grev Ernst Heinrich p. Schimmelmann, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og
Dannebrogsmand o. s. v.
Hans Minde höitideligholdtes i et Mode d. 14 Juli, ved en Tale,
holden af Selskabets Secretair.
Til Præses valgtes i den Afdodes Sted :
Hs. Excellence Hr. Overkammerherre p. Hauch, Ridder afElephanten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand o. s. v.
Endnu beklager Selskabet Tabet af:
Hr. Etatsraad Christian Frederik Schumacher, Ridder af Dannebro
gen, Dr. og Prof. Medicinæ.
Hr. Professor og Magister Bendt Bendsen, Ridder af Daunebrogen.
Til indenlandsk Medlem af den physiske Classe har Selskabet aptaget: Dr.
Phil. P. IV. Lund.

Den mathematiske Classe.
Rækker, hvis Led ere Producter af Ledene i tvende eller flere an

dre Rækker, hyis Summer (fonctions génératrices} man kj ender, forekomme
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hyppigt i Analysen. Til at fremstille de Functioner, hvis Udviklinger de
ere, tjener, som bekjendt, det Parsevalskc Theorem, (Mém. prés, à l'institut
par div. Sar ans. 1-638), hvis Anvendelse ved de deri indbefattede be
stemte Integraler medforer betydelige Vanskeligheder. I et meget specielt
Tilfælde, naar nemlig den ene Række har constante Differentser i en hvilkcnsomliclst Orden, giver et Theorem af Euler (i hans ’’Differenzialrech
nung” 2-33, Michelsens O vers.) umiddelbart det sögte Udtryk. Herunder
kan nu ogsaa det Tilfælde ansees indbefattet, at den ene givne Række ex
recurrent, skjö’nt Formlerne da ville blive noget vidtløftige.

Ur. Cand. Jur. og Fuldmægtig i Admiralitetets Casserercomptoir Jür
gensen har meddeclt Selskabet en Afhandling, hvori han har opstillet cn
Læresætning for sidste Tilfælde:

II (x)---- A 4~B x-J-C X2 4~ D X3 4- &c. være en hvilkensomst Func
tion, som kan udvikles efter hele og positive Potenser af x. Ilvis man
multiplicerer den Led for Led med Coefficienterne i Udviklingen af den
ægte rationale Brök
ø x

í»4~1
(1 — px)
øx

ß4~l
y4” i
°g benævner
. (1— qx)
.(1 — rx) ... &c.
__________ Q x__________

P4“l
1'
*
74
med V
a4
l
*
y4~l med % x,
(I—qx) (1—rx)...&c
(1—px)
(1—rx)... &c.
Ç) x
ö4-l
P4~l
med s
saa er den fremkomne Række
(1—px)
. (1—qx) ... &c.

d“GVp)n(i,x)) d'3GG©ncqx)) dyG’í(í}n(rx>)
s=-------- ;+-------- p+------- -y
1.2.3..«dp

1.2.3...pdq

1.2.3...y. dr

hvilken Formel har saamange Led, som der ere Factorer i Brökens Nævner.
Af dette Theorem har han uddraget adskillige Corollarier, hvoraf
folgende ere de vigtigste:
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1) Er den givne recurrente Række Udviklingen af den ægte Brök
(p X
------------- saa fore Coefficientcrne til Potenserne af p x til
ß
1
(1—px)
constante Differentser og den Eulerske Formel reduceres til
s_

a

.
1.2.3..
ad p
i det p'ZZi: 1 efter Differentiationen.
2) Multipliceres Coefficientcrne i Udviklingen af den rationale Brök

1
Eed for Led med Udviklingen af

^:z:—•

4~xH~x2

^c’’

x3

saa fremkommer liiin Brök selv. Fölgelig, da de angivne Diilerentialer i Formelen (1.) ere tagne med Hensyn paa p, q, o. s. v. saa

vil man,

1

i det II (x) antages

ved at differentier« med

Hensyn til x og sætte xrr~~. o, udlede det almindelige Led i enhver
recurrent Række, og ligeledes, ved at antage II (x)
en livilkensomhelst Function, det almindelige Led for en Række, livis Led ere
Producter af en given og en recurrent Rækkes Led, udtrykt ved det
almindelige Led af den givne.

3) Ved at antage II (x) =

1

decomponeres den

givne

rationale

Brök saaledes;

(p x.

“ U-)
1 X
d \^p ■'UP i —p * y

ßf ß

__ -__

d \_q x'P't — q K

ß

«—ß-f-1

(í—px)

(1—qx)...&c.

1.2.3... adp

1.2 . 3 .. . ß d q

som altsaa er en almindelig Integrationsformel for alle rationale ægte brudne
Functioner. P, Q. o. s. v. ere vilkaarlige Functioner af p, q. o. s. v.
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De ovenangivne Resultater have en saadan Form med Ilensyn til de
deri indgaaende StÖrrelser a, ß, o. s. v., at den Tanke frcmbyder sig af sig
d / CO

~ betragtet soin Function af
dx
n, at udvide dem til det Tilfælde, at a, ß, o. s. v. ikke ere hele og po
sitive Tal.
selv, ved en Interpolation af Functionen

n

n

n-X

n-2

d (W. V)
- d V , „
d V , „ —
d V
Da Udtrykket------ -— w—+-W- —*W'' — + &c.
d v
dy
dy
dy

i detW ogV ere Functioner af V, gjelder for alle hele positive og nega
tive Værdier af n (Lacroix Calc. diff. et int. 3-356.), saa defineres
n
n
n-1
d (W V)
d V d V
— med bruden Exponent ved
- > —— &c. i det n er bruden,
dj/------------------------------------------------ d v d v
Man

kan nu vælge V

efter Behag

og behöver

blot at give

n

d V
---- — en saadan Betydning, at den svarer til det engang givne, naai’ n er
dv
et heelt Tal. Antages saaledes f. Ex. V —: vn og anvendes den af Euler
n in

d v
(Lacroix Calc. diff. et int. 3-409) angivne Definition paa ----- — saa har man
d v1
for alle positive Værdier af n

d (W rm) ----- ( yy
Q P 11

1

n

y I

*
yrnjp

)

1 •2

.

12

(hvor [n] efter Vandermondes Betegnelse betyder Værdien af 1.2.3...11)
eller

d (Wrn)
1.2.3...ndvu

. »

w + ïw

V .

Det sees let, at dette Udtryk, der ikke indeholder n som Exponent,
er skikket til Interpolation. Imidlertid er endnu det Sporgsmaal tilbage,
hvorpaa Formlens Anvendelighed i det ovenomtalte Tilfælde beroer, om de
Udviklinger, som dette Udtryk giver, svare til de Udviklinger, man paa
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andre Vele vilde finde a£ de opgivne Functioner.

Dette er Tilfældet, naar

ä“J”1
den givne Bröks Nævner har Formen (1-p x)
; men i andre Tilfælde
har han endnu ingen fyldestgjörende Resultater i denne Henseende.
Forsaavidt der blot er Spörgsmaal om Interpolation, kan man give
hiint Udtryk en saadan Form, at det kan anvendes paa alle saakaldte functiones inexpUcabiles. Skriver man nemlig f (y) for W og bemærker at
W-UyV't-l-W"— 4- &c. =/(y 4-t) og 1 -f- n y t 4-

---- (1 4- y t)

H

y2 t2 -f- &c.
1.2
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Udtrykket

1.2.3.. .nd»”

Bemærkes at f ,
±^<-1 /+ZV'-1
U4~ye
7
e
le ,
let heraf, i det y11 f v kaldes Q (y).
d Q

1.2.3.. .ndvu

___

1 X i nz/ZT z
2tf</oZ|e

hvilket er gjeldende

igjen ved at udvikle (p
d (p (y)

1.2.3.. .n dy“

I

n

af n.

zV'-lJ
'L

Heraf udledes

°S udfore Integrationerne;

j

sin n ir 1 (pv
k

-zV'-K I -nz/-i /
7
c

alle positive Værdier

for

)n saa uddrages
,

(p'v
I1_l

(pu v

1-2.(n-2)

__ _ i<plu v
1.2.3. (n-3)

>

|

Men denne Formel sees let at have den Egenskab, at for enhver
heel og positiv Værdie af n, alle Ledene forsvinde paa eet nær som giver
QøOy
-o hvis sande Værdie findes at være ——
. Man kan altsaa generalisere
.n
1.2.3..
og finde den almindelige Interpolationsformel for alle junetiones inexplicabiles, som kun have Betydning for hele og positive Værdier af den uafhæn
gige Störreise x
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hvortil, for at interpolere under forskjellige Former, kunde foies et Led,
sin (ff x). F (x), hvor F er en vilkaarlig Function, som blot ikke bliver
uendelig for nogen heel og positiv Værdie af x.
Det vil være let at tilföie en lignende Formel for negative Værdier.

Den physiske Classe.
Etatsraad Herholdt, Ridder af Dannebrogen, har forelæst Selskabet
Resultaterne af sine i Aaret 1830 fortsatte Undersøgelser over Snogen fcoluber natrix'').
Blandt 57 voxne Individer, som han lod bringe levende hertil Sta
den fra Herresædet Rosenholm i Jylland, var ikke en eneste af Hankjönnet,
men fandtes alle at være drægtige.
Han udleder heraf, at Antallet af qvindelige Snoge langt overstiger
Antallet af de mandlige, og bekræfter herved Formodningen, at denne Dyrclasse lever i polygamisk Forbindelse.
Samme 57 Snoges Vægt var 19 IT, altsaa Middel vægten f Tb- Den
mindste havde en Længde af 308, den störste af 504 Linier. Middeltallet
mellem disse to Yderligheder er 406.
Æggene befandtes, da de vare udskaarne, at være omtrent 700 i
Tallet, og tilsammen at veie 6£ Tb.
Af disse 57 Snoge udvalgte Forfatteren 8 til nöiagtigere Undersø
gelse. Middeltallet af deres Længde gav 402 Linier. Middelvægten 2561
Gr. (kun 1 Gran over f TU)’, Æggenes 856 Gr.
Æggenes Middeltal er 13 for hver Snog. Tager man fra Middel
vægten af Snogene Middelvægten af Æggene , bliver ikkun 1705 Gran til
bage for Hunsnogen, der har lagt sine Æg. Denne Vægt, fordeelt paa
Middellængden 402 Linier, giver ikkun 4,24 Gran for hver Linies Længde.
Ved at sammenstille dette Forhold med Resultatet af sine Undersögelser fra 1829, nemlig at Snogungen til en Længde af 90 Lin. kun veier
36 Gr., ledes Forfatteren til den Slutning, at Udviklingen af den voxne Snogs
organiske Masse er 10 Gange stærkere end Ungens.
Hiin den Voxnes frodigere Tilvæxt hentyder paa en större locomo.tiv Kraftfylde (Irritabilitet) i Forhold til dens Længde.
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Under sine fleraarige Undersögelser fandt Forfatteren aldrig nogen
drægtig Snog, som var kortere end 300, eller længere end 508 Linier.
Dette giver liam Anledning til at spörge : vaagner maaskee ParringsDrivten hos Hunsnogen först naar den har opnaaet en Længde af 300 Li
nier? Er dens fulde Udvikling Cher i Norden) indskrænket til508 Linier?
I hvilken dens Levealder opnaaer da dens Legeme disse forskjellige Læng
der? Hvor mange Aar vedvarer dens Frugtbarhed? Naar indtræffer dens
Alderdomsdöd ?
En sammenlignende Udmaaling af den voxne Snog og Snogungen
gav folgende Resultat 1
Halens
Halsens
Mellemkroppens
Den Voxnes Længde Hovedets
273
Lin.
44 Lin.
72 Lin.
402 Lin. 13 Lin.
11 Lin.
59 Lin.
90 Lin.
3 Lin.
17 Lin.
Ungens x
Den Voxnes Mellemkrop er altsaa 68 pCt., den Nyfodtes 65 pCt. af Dy
rets Længde. Da Snogen som bekjendt intet Mellemgulv (Diaphragma)
har, saa danner dens Mellemkrop en Huulhed, der er fælleds for Brystog for Bug-Organerne. Brysthulen bestemmes rigtigst efter Lungens Længde,
fra Halsen til Æggegangenc j Bughulen fra Lungens bageste Ende til Cloaken.
Efter nöiagtige Udmaalinger af hiin fælleds Huulhed (273 Linier i
den voxne Snog), bor de forreste 127 Linier henregnes til Brysthulen,
de bageste 146 Linier til Bughulen. I den Nyfödte henhöre de 27 Linier
til Brystet, de övrige 32 Linier til Bugen.
Brysthulen synes under Snogens. Tilvæxt först at udvikle sig i sam
me Forhold som Legemets Længde, men senere i et stigende Forhold. I
den Nyfödte havde Lungen 27 Linier,
af 90 Linier, (Ungens Længde).
I en Voxen paa 308 Linier holdt den ogsaa 0,3 af denne Længde; nemlig
92 Linier. I en anden voxen Hunsnog af 356 Liniers Længde holdt den
ligeledes 0,3 ; nemlig 107 Linier. Derimod fandtes ved folgende större
Længder:
af 372 Lin. istedet for 112 Lin. ved Udmaalingen at have 114 Lin.
- 380 —
—
—
114
—
—
116
- 396 —
—
—
—
—
119
123
- 420 —
—
—
—
—
126
132
—
- 480 —
—
—
—
144
158
- 504 —
—
—
—
—
151
168

Ungens Lunge er altsaa relativ kortere end i Snoge af 372 til 504 Liniers
Længde. Bughulen maa, som naturligt, forkortes i samme Forhold som
Brysthulen forlænges.
Snogens Lunge betragtes af Physiol ogerne under to Afdelinger, a)
dens forreste spongiöse Deel, ¿er er meget aarerig og fungerer som det
egentlige Organ for Iltningen (Oxydations-Organ) ; 6) den bageste blære
formige Deel, der har faa Aarer^ og tjener som Luftbeholdei’ for Aandingen og som Svømmeblære.
Ved at udmaale sine Snoge efter denne Afdeling fandt Forfatteren,
at den spongiöse Lunge i Ungen, hvis Brysthule var 27 Lin. holdt 14
Lin., den blæreformige 13 Lin. og at fölgelig hiin (den spongiöse) ud
gjorde 52 pCt. af Brysthulens hele Længde, denne derimod 48 pCt.
Han sammenholder derefter dette Resultat med Udmaalingen af de
forhen anförte 8 vosne Snoges Lunger :
I a) hvis Lunge havde en Længde af 92 Lin. var den spongiöse 27
den blæreformige 65
107
—
var
den spongiöse 31
i
den blæreformige 76
114 — den spong. 32 blæref. 82
i <9
116 —
—
33—83
i <9
123
—
—
35
—
88
i <9
132 —
—
39 —
93
158 —
—
47 —
111
168 —
—
48 —
120
at den spongiöse Deel af Lungen
Efter disse Udmaalinger beregner
i Voxne kun udgjör ........
29 pCt.
den blæreformige derimod .
........................................................71 —
Denne Ulighed i Blærelungernes relative Störreise anseer Forf. som Aarsag
til, at Ungen altid, r.aar den holdes under Vand, drukner inden faa Dages
Forlob, og at den Voxne derimod i flere Uger kan bevare sit Liv og sin
Munterhed i Vandet.
Hunsnogens Bug indeslutter efter sin hele Strækning to parrede
Æggegange ÇOviductus). Deres Længde befandtes ved Udmaalingen i In
dividet af 308 Lin. at være
......
115 Lin,
504 —
—
........................................................
184 —
Middellængden af dem alle Otte (1176^8) ....
147 —
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Forf. fandt ved sine Undersögelser aldrig begge Æggegange samtidigen fyldte af udviklede Æg. Sædvanligen laae de Alle paa langs i een
af Gangene, sjeldnere fordeelte i dem begge; i sidste Tilfælde indtoge nogle
den forreste Deel af den ene Gang, andre den bageste Deel af den anden,
saa at ingen laae jevnsides hinanden.
Kjæden, som samtlige Æg dannede, fandtes i alle drægtige Snoge
at ende sig 12 til 14 Linier foran Cloaken. Dette Æggegangens bageste
Stykke var nemlig stedse tomt og i en sammentrukken Tilstand. Da altsaa Middellængden af Bughinden ikkun er 147 Linier, og hvert modent
Æg 12 til 14 Linier, saa er Middeltallet af de Æg Æggegangene kunne
rumme, i det Höieste at anslaae til 13 eller 14, om de end imod Drægtig
hedens Ende presses lidt paa skraa mod hverandre. Heraf sees da, at de
större Klynger af 30 til 50 Snogeæg, som Forf. ifjor fremlagde for Sel
skabet, umuligen kunne være kastede af een Snog. Der kan fölgelig ikke
tvivles om, at jo undertiden flere Hunner af denne Dyrclasse lægge deres
;Æg paa een og samme Tid i en fælleds Rede og at Æggene efter Fodselen
ere klæbede til hverandre.
I alle sine drægtige Snoge fandt Forf., foruden de i Æggegangene
(opiductus) indeholdte större udviklede Æg, ogsaa mange mindre i begge
Æggestokke (oparia). Disse mindre Æg syntes at være bestemte for de
folgende Aar. De större befrugtede laae aldeles frit, uden al Aareforbindelse med Æggegangen, de svömmede ei heller (som Seger vil have seet)
i Æggehvide. Hænger man en drægtig Snog op ved dens Hale, saa synker
den hele Æggekjede, under Dyrets Bevægelser', et Par Tommer fremad i
Bugen ; naar der frembringes en Betændelse i Æggegangene antager vel
Skalhinden en rodlig Farve, men dog findes ingen Aareforbindelse mellem
dem og Æggegangen. De Aarer, der saaes paa tre indtörrede Æg, som
Forfatteren fremviste i Aaret 1829, tilhörte altsaa ikke selve Æggene, men
Æggegangen. Disse Æg vare folgeligen ikke, som man dengang troede,
umodne, for tidligen kastede Æg, men maa have været udskaarne af Snogen
tilligemed deres Indhylling (Æggegangen) forend de bleve ham bragte. Han
var nu overbeviist om, at Snogeægget ingen Decidua^ ingen organisk Sam
menhæng med Moderlegemet har.
I adskillige Snoge, som Forfatteren undersögte i Begyndelsen af Julii
Maaned, fandt han, at Æggenes Skalhinde (m. corticalis) alt var fast og
seig, men at endnu ingen matrix, ingen Blodkar, og intet Embryo vare
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kjendelige. Ægget indeholdt en homogen gulagtig, halv flydende Vædske,
Blommen og Hviden vare endnu ikke adspredte, Blommen indhyllet i en
fiin Hinde, en Deel af Hviden ligesom halv störknet, og paa sin Overflade
Fastheden nær, men ogsaa en lille Matrix, fyldt med en klar Vædske og
i samme et meget flint sammenrullet Embryo med et rödt hoppende Punkt
(punctum saliens) i dets Centrum. Matrix havde i Gjennemsnit 2 til 3
Linier. Forfatteren troer derfor nu at han forhen (see Oversigten fra
forrige Aar) har ansat en for kort Tid for Snogeæggets Udrugning,
da Hjertet neppe efter 4 Dages Udvikling kan begynde sin centrale Virk
somhed. Han troer derfor nu at Snogen befrugtes noget tidligere i Foraaret end han tilforn troede! — Embryets lille Hjerte vedblev indtil paa
3die Dag at hoppe i den afdöde Moders Bug, og det lod som om Blod
karrene i Ægget imidlertid fortsatte deres Udvikling. Dette gav Forfatte
ren Anledniug til at udskjære en befrugtet Æggegang og at nedlægge den
i sin Möddinge-Kasse ; men Embryets Udvikling og Hjertets Slag ophörte
inden faa Dages Forlob. Endeligen underbandt han ogsaa Bugen paa to dræg
tige Snoge tæt foran Cloaken, i det Öiemeed at forhindre dem i at kaste
deres Æg, og derved at erfare, om ikke Ungerne skulde kunne modtage
deres fulde Udvikling i Moderens Bug og fodes levende. Men ogsaa disse
Forsög mislykkedes paa Snogen, ligesom for Geoffroy de St. Hilaire paa
Honen. Den ene af disse Snoge döde den 9de, den anden den 15de Dag
efter Underbindningen. Ved Sectionen fandt Forf. Æggegangene röde af
Betændelse; Æggene havde faaet en rödguul Farve. Blommen og Hviden
vare udtörrede eller ligesom coagulerede ; Embryerne ligeledes guulagtige
og döde. Moderens Uretlieres vare efter hele deres Længde lige til Nyrer
nes forreste Ender opfyldte med en seig Urin af en skjön Perlefarve. I
Tarmene fandtes ingen Excrementen.
Ved denne Artikel spörger Forfatteren: i hvilken Maaned (under
hvilken Temperatur?) befrugtes Snogen? Voxe dens Æg alt i Æggestok
kene (ovaria) förend Befrugtningen er skeet? Træde de forst efter Befrugt
ningen strax efter hverandre ind i Æggegangene (Oviductus) ?
Om Snogens Aandedræt meddeler Forfatteren folgende Beskrivelse:
Mundstykket af Snogens lange Luftror ligger paa Tungens lange Skede
(vagina lingvæ) ved Sliimhinden saa löseligen heftet, at det under Aandingen kan frit bevæges, ligefra Svælget til Næsegangenes bageste Aabninger (Chçannœ), Holder Dyret Munden lukket, saa er Bevægelsen nöiagtigt
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bcgrændset ved deu udhulede Fure, som dannes af Overkjævens tvende
inderste Tandrækker.
Under enhver Udaanding strækker Luftroret sig
fremad til Choannæ og udvider sig dets Munding til en rund Aabning
Çrima glottidis), hvorigjennem da Indaandingen skeer. Derefter tilsnöres
iglen Mundingen, og trækkes tilbage i Svælget, indtil bagTandfuren. Sno
gen behöver altsaa, medens den synker, ikke som flere Physiologer troe, at
Löie sin Tunge tilbage over Luftrorets Aabning, for at erstatte Mangelen
paa Epiglottis.
Holder man dens Gab opspærret, saa kjender man tydeligt Aandedrættets Ilythmus paa Bevægelsen af Luftrorets Munding. Ved at under
binde Luftroret i Munden, standser man öieblikkeligen Aandedrættets meclianiske Pliænomener. En Snog, som Forf. efter denne Operation lod
svømme i Vand (af 9|° R«) döde efter 4| Times Forlob, en anden som ef
ter Luftrorets Underbinding blev hængt op ved Halen i frie Luft, qvaltes
alt efter een Time; en tredie som han lod krybe frit paa Gulvet overle
vede Operationen i 5 Timer. De for omtalte Udmaalinger af begge Lunge
stykker, ere alle foretagne paa Snoge, som han havde qvalt paa denne
Maade, altid efterat Dyret ved Luftrorets Bevægelse havde röbet, at det
ved en dyb Indaanding havde fyldt sine Lunger. — Ved paa denne Maade
at standse Dy rets Aanden, mener Forfatteren, at man vil kunne erholde
det sikkreste Resultat saavel om Lungernes Capacitet, som om den indaandede Lufts qualitative Forandringer.
Forf. nærede adskillige voxne Snoge med levende Fröer af forskjellig Storrelse. En drægtig Snog af 408 Liniers Længde, som den 15 Juli
havde nedslugt 5 Fröer kort efter hverandre, blev den 18 Juli qvalt ved
Luftrorets Underbinding; en Snoer blev derpaa lagt omkring Dyrets Bug
foran Cloaken, derefter Luft indblæst i Oesophagus, og da denne var un
derbunden nær ved Hovedet, Dissectionen foretaget. Forf. fandt da Oeso
phagus stærkt udvidet af Luft, lige indtil Blærelungens bageste Ende, efter
en Strækning af 158 Linier, men til Bugliuulheden var ingen Luft trængt
frem ‘^Oesophagus udfyldte næsten hele Brysthulheden, Lungen og Leveren
vare trykkede mod den höire Side og mod Rygraden ; den höire Aorte lob
fra Hjertets Basis paa skraa under Oesophagus fra höire til venstre Side
for at forene sig med Aorta communis, 36 Linier bag ved Hjertets Basis.
Den hele Oesophagus var fra Halsen af indtil 32 Linier foran dens Ind
trædelse i Bugen aflige Vide, af en fiin Textur; og næsten uden synlige
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Blodaarer; dens övrige bageste Deel var derimod kjendeligen stærkere ud
videt, af en fastere Textur og særdeles riig paa Blodaarer. Denne Ende
af Kanalen löb paa skraa lidt krummet fra höire til venstre, for at forene
sig med Maven. Foruden de Blodaarer, som forgrenede sig forfra til begge
Sider omkring Kanalen, fandt Forf., at der tillige fra Galdegangene og selv
fra Galdeblæren, gik adskillige Aaregrcne, af en grönladen Farve, til dette
bageste Stykke af Oesophagus. Da denne Snog tre Dage efter at den havde
nedsvælget Fröerne, blev opskaaret, fandtes de alle 5 i den bageste Deel
tæt foran Maven. De lugtede ikke} deres blöde Dele havde tabt al Sam
menhæng og vare ligesom hensmeltede ; Skelettet af de tostörste var endnu
heelt; deres Laarbeen fandtes brækkede, hvilket udentvivl var skeet for
Synkningen i Dyrets Mund. Skelettet af de mindre var for störste Delen
oplöst. Det er, siger Forf,, heraf klart, at Næringsmidlernes Oplosning
skeer i den bageste Deel af Oesophagus. Adgangen fra denne til Maven
er ogsaa for snæver til at kunne lade saa store sammenhængende Legemer
passere, og Maven selv for lille til at kunne rumme dem. Den egentlige
Madsmeltning maa fölgelig skee i den bageste Deel af Brysthulen, vedSiden
af Leveren, den egentlige Mave, som ligger mellem Omböiningerne af de
nærmeste Tarme, Galdeblæren og Pancreas synes derimod, ligesom Duodenum
hos Mennesket, at have den Function, at forvandle Chymus til Næringssaft,
og at adskille denne fra Excrementerne.
Snogens saakaldte Cloak er, som bekjendt, tilsluttet ved et hjerteformigt Dæksel (Cloak-Skioldct). Under dette er den beklædt med en
Sliimliinde, i hvilken der findes een Aabning for Urinroret, een for Ende
tarmen, to for Æggegangene, to for Endekjertlcrne (Afterdriisen). Cloaken
danner ingen Huulhed, intet Samlingssted for Urin og Excrementer, men
er alene bestemt til Beskyttelse for de anförte Aabninger.
Nærmest foran den har Snogen et eiendomineligt Muskel-Apparat,
som strækker sig 12 til 14 Linier mod Bughulen, og omgiver det bageste
Stykke saavel af Endetarmen, som af Urinroret og Æggegangene» Det er
befæstet til Hvirvelbenene og Ribbenene paa begge Sider og danner ligesom
en muskulös Sæk, der virker som en fælles Udtömmelses-Muskel (Detrusor)
for Æggene, Urin og Excrementer.
Forf. liar havt Leilighed til at see denne Muskel i Action. En
voxen Snog som han holdt indsluttet i et cylindrisk Glas, der var halv
fyldt med Vand, trak först hiin Bugstrækning stramt sammen, loitede der-
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paa Cloak-Skjoldet fremad mod den sammensnorte Bug og trængte Cloakfladens indre Bedækning nedad og bagud indtil samtlige Udlorelses-Aabninger bleve synlige paa Sliimhindens Overflade. Under disse Phænomener
spro'itede forst en tynd Straale af en hvid og noget seig Urin, som ikke
plumrede Vandet, omtrent 3 Linier frem af Urinroret og sank derpaa til
Bunds. Efter denne Udtömmelse ophörte Sammensnoringen af Bugen, trak
Slimhinden sig tilbage og sluttede Skjoldet sig igjen tæt til Cloaken.
Et Par Minuter derefter viste sig atter
*
de samme Phænomener, der
udkastedes da af den fremdrevne Endetarms Aabning, uden mindste Ophold
i Cloaken, to smaa Klumper af et sort sammenhængende Excrement, hvil
ket ligesom Urinen strax sank til Bunds i Vandet.
Ingen af disse Udtömmelser efterlod den mindste Ureenlighed i selve
Cloaken.
Forfatteren beklager, at det hidtil ikke lykkedes ham, at vorde
Oienvidne til Snogens Födselsact. Han formener, at denne begynder saasnart det forste Æg er traadt ind i Endestykket af Æggegangen, der, lige
som Endetarmen og Urinroret, ligger indsluttet i foromtalte Muskel (De
trusor) og at denne Muskel da virker ligesom Pattedyrenes Frugtmoder
(uterus) ved sin Sammentrækning, og trykker Æggene, kort efter hverandre,
ned igjennem Æggegangens Aabning. Ved denne Indretning, siger han, er
der sorget for, at Excrement-Udtommeisen og Æggenes Afgang ikke gjensidig lægge hinanden Hindring i Veien. Naar en Snog kaster en Deel
af sine Æg efter flere Timers Mellemrum, da turde Aarsagen hertil være,
at Æggene laae fordeelte i begge Æggegange.
Ved at meddele Selskabet Bemærkninger over de nye og sjeldne
Planter, som findes i det 34te Hefte af Flora Danica, gav Etatsraad og
Prof. Hornemann, R. af Dbr., tillige en Udsigt over hvad der hidtil var
gjort for Undersögelsen af Grönland i botanisk Henseende. Den forste,
som samlede Planter i dette Polarland, var den for Christendommens Ud
bredelse saa ivrige Biskop Hans Egede. Nogle af de fundne Planter ere
afbildede i hans ’’Gamle Grönlands nye Perlustration,” og man gjenkjender
deriblandt adskillige, som til den Tid vare nye Arter, f. Ex. Saxifraga
tricuspidata, Pyrola gr'onlandica, Dyras integrifolia og Pedicularis Oederi.
Hans Sön, Biskop Poul Egede, gjorde ogsaa Samlinger af Planter i Grön
land, og af ham har man endnu, i Universitetets botaniske Have, et grönlandsk Herbarium, som indeholder 26 Monocoty ledoner og Dicotyledoner og
3 Acotyledoner. I dette findes forudnævnte Arter og desuden adskillige
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andre, som ligeledes vare nye til den Tid, f. Ex. Eriophorum capitatum]
Potentilla hirsuta, Potentilla Egedii El. dan., Epilobium latifolium, An
dromeda tetragona, Diapensia lapponica o. il. Ilenvcd 40 Aar derefter
undersögte en dansk Chirurg Brasen de grønlandske Planter i Landet selv,
og meddeelte disse, deels til den bekjendte Missionair David Crantz, deels
til Conferentsraad Rottböll. De forste bleve, tilligemed de af Crantz sam
lede, efterat de vare bievne nöiere bestemte af Prof. Schreber i Erlangen,
indförte i den 3die Deel af bemeldte Crantz s ’’Historie von Grönland,
Earby 1770,” de sidste beskrevne i en Afhandling af Conferentsraad Rottböll i ’’Skrifter af det kjöbenhavnske Selskab af Videnskabernes Dyrkere,
10de Deel.” Antallet af de phanérogame Planter, fundne i Grönland, var
nu steget til 82 og af de cryptogame til 62. Ufuldstændigheden sees imid
lertid deraf, at af Hydrophyter, hvoraf vi nu kjende omtrent 100 fra Grön
lands Kyster, liar Samlingen kun een, nemlig Fucus digitatus. Fra denne
Tid til 1812 sendte Provst Toraresen, Biskop O. Fabritius og nogle andre
adskillige Planter fra Grönland, hvoriblandt et Par som ikke ere fundne
der siden, nemlig Lepidium grönlandicum og Pedicularis Grcmlandica.
Imidlertid kjendte man endnu kun 100 phanérogame Planter og omtrent
ligesaa mange cryptogame, paa en Strækning af 300 Mile, fra Cap Farvel
til Upernavik. Men fra den Tid ere vore Kundskaber i denne Henseende
meget forögede, deels ved Prof. Giesekes lange Ophold i dette Land, deels
ved Lieutenant Wormskjo]ds Undersögclser, og endelig ved Botanikeren
J. Fahl, som i flere Aar, med mere Held end nogen forhen, har bereist
Grönlands Kyster og Fjorde. Ved den forstnævnte Naturforsker blev især
den nordlige meest ubekjendte Deel af Vestkysten undersögt. Resultaterne
deraf findes i Brewsters Encyclopedia under Artiklen Greenland *}.
IPorm
skjold udstrakte sine Undersøgelser til den sydlige Deel fra Julianehaab til
Godthaab; og Fahl liar havt det Held, paa Hs. Majestæts Bekostning, at
bereise, ikke alene en stor Deel af Vestkysten, men endog, ved at folge
Hr, Capitain-Licutenant Graah paa Expeditionen til Östsiden af Grönland,

Da Hr. Professor Gieselte kun har samlet 5 Arter af Slægten Carex, hvoraf man
nu kjender henved 50 fra Grönland, og Botanikeren B. Broten derpaa gründet
en Fremstillelse af Forholdet af de naturlige Plantefamilier i dette Land, sam
menlignet med andre Landes; saa folger deraf, at det angivne Forhold ikke er
rigtigt.
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at kunne sammenligne Vegetations-Forholdet imellem Öst- og Vestkysten."
Capitain-Lieutenant Holböll, nu Inspecteur i det sydlige District, har, da
han opholdt sig i det nordlige, nedsendt mange sjeldne Planter, i. Ex. Ara
bis Holböllii Flor, dan., og ligeledes har Hr. Greve Raben, ved en Reise
til Julianehaabs District, bidraget til Kundskab om Grönlands Flora. Ved
disse Naturforskeres Bestræbelser kjcnder man nu omtrent 300 vildvoxende
mono- og dicotyledone Planter i Grönland og over 500 acotyledone. De i
det 34 Hefte forekommende mærkelige Planter, ville vi ikke her anfore, da
Værket ligger for Publicums Öine.
I de Bidrag til vor Kundskab om Grönlands Fiske, som Prof, og
Ridder Reinhardt i afvigte Aar har meddeelt Selskabet, blive Ichthyolo
gerne gjorte opmærksomme paa tvende interessante Arter.
Den ene af
disse danner i Familien Gobioïdes en nye Slægtsform, der forener Tandfor
holdet hos Soeulven (Anarrhichas Lupus) med de smaae foran Brystfinnerne
staaende Bugfinner hos Aaleqpabben ÇZoaries piuiparus Cup).
Dens ge
neriske Skjelnemærke sammensættes saaledes af de Kjendetegn, ved hvilke
de nævnte Slægter, hvis umiddelbart forbindende Mellemled den maa ansees
for at være, adskilles fra hinanden» Fiskens store Hoved og tykke Læber,
de stærke Tænder, og det bag Brystfinnerne til Halens Spidse meget sam
mentrykte Legeme, giver den megen Lighed med den forstnævnte Art;
hvorimod det noget fladtrykte Hoved, den kortere Underkjæve, de smaa
Halsfinner, og de sig i Enden af Halen forenende Ryg- og Gadbor-Finner
gjör Overeensstemmelsen med den americanske Aaleqvabbe ÇMitchills Blennius eller Zoaries labrosus Cup.), efter den ufuldstændige Beskrivelse og
maadelige Aftegning at domme, saa stor, at man skulde forledes til at ansee
begge for at være af samme Art, hvis der ikke udtrykkeligt blev bemær
ket, at Ganen hos Zoaries labrosus er glat.
De Tænder, som sidde i de tykke Mellemkjævebeen, og i den stærke
Underkjæve hos denne nye Fiskeart, ere coniske tykke og korte, med en
tilrtmdet Endeflade. De længste sidde paa Beenknuder i den forreste Deel
af Mellemkjæven; inden for disse staae andre mindre Tænder, og en en
kelt Rad af lignende optage den ovrige Deel af Randen. Tænderne paa
Ganebenene og Plovskjærbenet, hvilke aldeles mangle hos Aaleqvabbene,
ere af samme Form som de forhen beskrevne. Paa det sidstnævnte Sted
optage de kun Benets forreste udvidede Ende, hvorimod disse Tænder hos
Soeulven sidde i en Rad paa hver Side af Midtlinien efter Benets hele
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Længde, og have desuden en anden Form. Svælgtænderne ere ogsaa coniske, men mindre end de övrige og tillige spidsere. Bugfinnerne, ved hvis
Tilstedeværelse den nye Fiskeslægt især adskiller sig fra Anarrhichas, sidde
kort foran Brystfinnerne, og tæt ved hinanden. De have kun en Længde
af fire Linier eller udgjöre
af Legemets hele Længde, og sammensættes
af to enkelte og to deelte Straaler. Den ikke langt fra Nakken begyn
dende Rygfinne, og den noget foran Bugprofilets Midte udgaaende Gadborflnne lobe sammen i Enden af Legemet og danne saaledes en uafsondret,
noget tilspidset Halefinne. Den forste Straale i begge disse Finner er articuleret, de folgende ere tillige deelte. De brede tilrundede Brystfinner
tælle hver 19 ileerdeelte Straaler, og ere 1° ll//z lange eller udgjöre om
trent f af Legemets Længde. I Gjællehinden, som ikke kan bedækkes af
det lille Gjællelaag, er Straalernes Antal 6. De smaae tynde Skjæl ligge
dybt i Huden, og deres Rand er rundt omkring omgivet af samme, uden
at de komme i Beröring med hinanden, hvorved Huden faaer et glat og no
gent Udseende. Den tykhudede og rummelige Mave har en tilrundet Bund,
tæt over hvilken den nederste Mavemunding befinder sig. Der gives ingen
Appendices pyloricæ j den meget membranose Tyndtarm udvider sig i Be
gyndelsen til Mavens Diameter, men sammentrækkes efter en kort Afstand
til f af det forrige Gjennemsnit. Den övrige Deel af Tarmkanalen gjöx
tvende Böininger. Leveren er kort og tolappet, og den store Galdeblære
ligger frit imellem Lapperne.
Denne Slægt har Forfatteren optaget i den grønlandske Fauna under
Navnet lycodes, for at bringe dens Lighed med Söeulven i Erindring.
Arten selv bliver benævnt Pahlii efter Indsenderen, den naturhistoriske
Reisende i Grönland, som fandt det 14 Tommer lange Individuum i Maven
paa en Haifisk fS'cyzrznzis borealis Scoresb.'), der blev fanget i Fjorden ved
Julianeliaab.
Den anden Art henhörer til den af Cuvier opstillede Slægt Paralepis, hvis samtlige Arter hidindtil kun fandtes i Middelhavet, og forst ere
beskrevne i Risso. Det vilde være en besynderlig Anomalie, hvis denne
Slægtsform skulde overspringe saa mange mellemliggende Bredegrader, og
forst vise sig igjen paa den 61° nordlig Brede og under en saa meget vest
ligere Længde. Det er sandsynligere at antage, at det er Mangel paa Iagt
tagelser, som lode den savnes i det europæiske Kysthav og i Nordsoen.

(10*)
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Forfatteren har ikke kunnet afgjo're, om den forste Straale i de
uparrede Finner er en tynd Pigstraale, men med Sikkerhed kan lian er
klære den anden Straale for at være articuleret, og den tredie for at være
deelt. Han har i den bagerste Rygfinne ikke været i Stand til at opdage
nogen Straale, men vel saae han at Huden, af hvilken denne Finne bestaaer,
var tilbøjelig til at oplöse sig i fine Trevler, hvilket sees ogsaa at være
Tilfældet ved Fidtfinnen hos nogle Arter af Laxefamilien.
Den grønlandske Art kommer Paralepis coregonoides Riss, meget
nær, og synes kun at adskille sig ved samme ved en liden Forskjel i Straalernes Antal i nogle af Svömmefinnerne, og at Öinene tilligemed 1ste Ryg
finne ligge noget nærmere til Spidsen af Hovedet hos de grønlandske In
dividuel’, som ere elleve Tommer lange.
Denne Fiskart er bleven optaget i den grönlandske Fauna uden eget
Artsnavn, indtil en fuldstændigere Sammenligning kan udfores med bedre
Exemplarer af P. coregonoides, end de i Museet for Haanden værende.
Arten forekommer baade ved Julianebaab og Frederikshaab.
At man kun ved nærmere at eftergrandske Embryets Udvikling, vil
være istand til at forklare de Afvigelser fra Normaltilstanden, der kunne
opkomme i Organismen, og at man allerede derved er kommen til vigtige
Oplysninger, om nogle af de mærkværdigste Misfosteres Oprindelse og Be
skaffenhed, er almindeligt vedkjendt — Ved enhver ny Iagttagelse om de
Organer, der höre til Embryets eller Fosterets Liv og om de Forandringer,
der foregaae i dem, bör Physiologen derfor forelægge sig det Spörgsmaal,
om og derved nogen af de kjendte Misfostres Beskaffenhed og Oprindelse
maatte kunne forklares.
Dette foranledigede Professor og Ridder af Dannebrogen Jacobson
til at undersøge om og de mærkværdige Organer han har kaldet Primordialnyrerne, hvis nærmere Undersøgelse han forelagde Selskabet i Fjor,
kunde fore til nogen nye Oplysning over den vigtige Classe af Misfostere,
man kalder Heriuaphroditer.
Efter at have viist, at Hermaphroditismen er begrundet i Naturen
og at den som Normaltilstand hyppig viser sig i Planteriget og i nogle af
de lavere Dyreclasser, gaaer han over til Betragtningen deraf i Classen af
Hvirveldyrene, hvor den kun forekommer som en Anomalie, som en Mon
strøsitet, der kan være indskrænket enten til de ydre eller indre Dele af
Generations-Apparatet.
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Han er enig med Meckel og flere, at i det forste Tilfælde denne
Misdannelse bestaaer i en standset Udvikling af de ydre Kjönsdele, hvor
ved de vedblive at voxe efter den Form og Beskaifenhed de i en tidligere
Periode af Embryets eller Fostererets Udvikling havde. Han beviser, at
de fleste af disse saakaldte Hermaphroditer höre til Hankjönnet, og at deres
Særegenhed hidrörer fra en Klöft eller Sprække i Urinveiene (Ana- eller
Hypospadiesis), stundom forbunden med Blærekrængning (Innersio Pesiccv)
og med tilsyneladende Mangel paa Testikler, i det nemlig disse Organer ei
vare traadte ud af Bughulen.
At denne Monsti ositet sjeldnere forekom
hos Hunkjönnet og da bestaaer i en Atresie forbunden med en Forstør
relse af Clitoris. Endvidere, at man aldrig har funden Individuel’, hos
hvilke de tvende forskjellige Kjönsdele vare dannede ved Siden eller oven
for hinanden.
Hvad den mechaniske og indre Sphære af Generations - Apparatet
vedkommer, ere de Exempler man anförer om mere eller mindre fuld
komne Hermaphroditer af denne Art ei tilstrækkelig bievne undersögte eller
oplyste.
Han underkaster derfor de Iagttagelser vi nu derom have af
Hunter, Mascagni, Mockel o. fl. en nærmere Critik, og söger at bevise, at
hos de Misfostre, hvor disse berömte Anatomer troe at have funden Æg
gestokke og ved Siden af dem meer eller mindre udviklede Testikler med
de dertil hörende Sædgange, disse Dele vare de, til den Tid, endnu ikke
synderlig kjendte Primordial nyrer og deres Udforselsgange.
Disse Organer, der ere nogle af de förste der hos Embryet uddan
nes og træde i Function, höre saavel ved deres Structur som ved deres
Function til de Mærkeligste vi kjende, og skjöndt den hele Cyclus, som de,
fra deres Oprindelse indtil deres Forsvinden, gjennemlöbe, kun er kort,
efterlade de dog Rudimenter, der hos nogle Dyr vedligeholde sig hele Li
vet igjennem.
Standse disse Organer i deres Udvikling og Forsvinden, da vedblive
de at voxe efter den Form og Beskaifenhed de havde i den Periode, hvor
Standsningen indtraf, og da derved nogle af deövrigeDele af GenerationsApparatet blive staaende paa et lavere Trin af Udvikling, er man bleven
ledet til at antage, at en mere eller mindre fuldkommen Hermaphrodi
tisme fandt Sted.
Forf. oplyser endvidere, hvorvidt nöiagtig Kunskab om disse Misfostere i medieoforensisk Henseende ere vigtige for Lægen.
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Som Bidrag til Kundskab om Embryets Udvikling har samme Forf.
meddeelt Selskabet sine Undersøgelser om de temporaire Gjeller der findes
hos Haierne. Ved Gjelleaabningerne af smaae Embry er af denne Slægt
findes en Mængde fine Trævler ; dette bestemte den berömte Ichthyolog
Bloch til at ansec dem for Unger af en egen Art afHaifisk, som han der
for kaldte Squalus fimbriatus. Blainville viste, at de findes hos Embryer
af Haierne og Rokkene, at de ere Dele af Respirationsorganet og at de
kun ere temporaire. Forf. 6tadfæster sin Vens Blainvilles Opdagelse, vi
ser at disse Forlængelser ere Fortsættelser af de egentlige Gjeller, og at
de ved tiltagende Udvikling forsvinde; endvidere, at disse temporaire Gjel
ler forholde sig til de permanente paa samme Maade som Primordialnyrerue til de egentlige Nyrer.

Ved at fortsætte sine, i forrige Aarsberetning anförte, Forsög over
Virkningen mellem Chlorplatin og Viinaand, fandt Professor Zeise, at det
derved dannede Stof er en Forening af 1 Grunddeel Platin, 2 Grunddele
Chlor, 2 Grd. Kulstof og 4 Grd. Brint, eller, (naar det betragtes som en
Sammensætning af sammensatte StofFer) af 1 Grunddeel Platin for chlorid og
2 Grunddele tung Kulbrinte; samt at de Foreninger, som dette Stof indgaaer med Chlorkaliær, eller med Chlorammonær indeholde mod 2 Grund
dele af hiint 1 Grunddeel af disse, og saaledes kunne betragtes som
Dobbelt-Salte, hvori Chlorplatinet er det negative Stof eller Syren
for begge Ledene, og Kulbrinten Æsket i det ene Led, Chlorkaliæret
eller Chlorammonæret i det andet. Efter at han havde udviklet dette,
i Forbindelse med mere angaaende denne Gjenstand, i sit Program til
Reformationsfesten forrige Aar ved Universitetet, foretog han sig endnu
en nærmere Undersögelse over et Stof, som han havde erholdt ved at
gyde Ammoniak til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatinkaliær, eller
Kali til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatin - Ammonær.
I den Af
handling han herover forelagde Selskabet, viiste han, at dette Legeme er
en Forening af 2 Grunddele kulbrintet Chlorplatiu og 1 Grunddeel Am
moniak (N2 Hs), saa at fölgelig her, som i nogle andre Foreninger, Am
moniaken forholder sig ligegjeldende med Ammonær, forbundet med et
negativt Stof. Han sögte at oplyse Grunden hertil, og viste dernæst hvor
ledes disse Kulbrinte-Foreninger synes, hvad Sammensætningsmaaden angaaer, at være i Række med de saakaldte sammensatte Ætherarter, den tunge
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Viinolie m. fl. Nærmere her at omtale disse Ting, synes overflødigt, efterdi
hiin Afhandling alt har forladt Pressen.
Ligeledes har Prof. Zeise fortsat sine, alt i Aarsheretningen 1826
omtalte Forsög over Dyveladrækolien. Han har derved fundet a) at denne
Olie, skjönt dens Lugt synes at forraade en höi Grad af Fordampelighed,
og skjönt den ogsaa virkelig, selv ved almindelig Temperatur, fordamper i
betydelig Mængde i frie Luft, dog fordrer over 160° C. for at holde Li
gevægt med et Tryk af blot omtrent
Atmosphære, og at den ved De
stillation under et saa ringe Tryk, kun overgaaer langsomt selv ved 130°;
6) at den folgelig kun under et meget ringe Lufttryk kan destilleres udecomponeret; c) at af den raa Olie, hvis Vægtfylde ved -f- 18° C. er 0,985»
kan erholdes en Olie med Vægtfylde 0,9017 og en anden med Vægtfylden
1,021; d) at hiin synes at bestaae af:
22,043 Svovel
5,480 Ilt
67,007 Kulstof
5,470 Brint
eller 2 Grunddele Svovel
1 Grunddeelt Ilt
16 Grunddele Kulstof
16
—
Brint.
Mere herom, samt om Dyvelsdrækken overhovedet, kan snart ventes
i en udforlig Afhandling.
Contre-Admiral Bardenfleth har meddeelt Selskabet en Afhandling
om Orkanerne. Disse voldsomme Luftstrømme ere indskrænkede til visse
Egne af Jordkloden, i det de, efter hans Fremstilling, ikkun finde Sted i
Vestindien, i det chinesiske Hav og ved Mauritien; altsaa ikkun mellem
10-30° Brede Syd og Nord for Æquator, ved de vestlige Grændser af de
store Passatströg, der hvor vulkanske Öer ligge i nogen Afstand fra de store
Fastlande. — Orkanerne ere dernæst ogsaa bundne til en vis Aarstid, f. Ex.
paa de danske vestindiske Öer til Tidsrummet fra 25 Juli til 25 October, i
det chinesiske Hav omtrent til samme Tid, og ved Mauritien til Tidsrummet
fra Januar til April, som i den sydlige Hemisphære ere de til hiine sva
rende Maaneder. Der angives i Almindelighed adskillige Varselstegn for
Orkaner, saasom Barometrets betydelige Fald, styrtende. Regn, Havblik,
Dynning, Havets pludselige Stigen og Falden, og Dyrs Uroe. Af disse
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anseer Forfatteren Barometrets Fald for det eneste sikkre ; men dette er et
saameget paalideligere Varsel, som Barometret indenfor Vendekredsene ikke
er underkastet de betydelige Forandringer, som finde Sted i den tempererte
og kolde Zone. Et Fald af blot to Linier opvækker allerede Opmærksom
hed. Til Orkanens Særegenheder horer: dens store Voldsomhed, hvorpaa
Forfatteren anförer adskillige Exempler; dernæst at den kommer stödeviis, at den ofte er indskrænket til smalle Strimer, saa at af nærliggende
Egne een kan blive udsat derfor, en anden ikke; at Vindens Retning pludseligen og voldsomt forandres, ligesom ogsaa Orkanstödene ofte afvexle
med Havblik, at den næsten altid ledsages af osende Regn og electriske
Udladninger, ofte af Jordskjelv og en pludselig Stigen og Falden af Havet
Særegent er det ogsaa, at Orkanen er meget kortvareude og at Orkanste
det har en fremadskridende Bevægelse, uafhængig og ofte modsat Orkan
vindens Retning, saa at f. Ex Orkanen i Vestindien först viser sig paa de
ostlige, senere paa de vestlige Öer, uden Hensyn til den Retning Orkan
vinden selv har. Denne fremskridende Bevægelse, de hyppige Vindforan
dringer, der- synes at forudsætte en stor Hvirvel i Luften, og den osende
Regn, som ledsager Orkanen, foranledigede Forf. til at sammenligne den
med en stor Vandaase.
Haii slutter med at angive de Forholdsregler, der saavel til Lands
som til Soes ere at iagttage, for at forebygge eller formindske de ulykke
lige Virkninger af Orkanen.
Professor Schouiv har forelagt Selskabet et Udkast til en Fremstil
ling af Menneskeracernes Forhold til den omgivende Natur. Han meente,
at en saadan Sammenstilling vilde bidrage til Kundskaben om Klimatets,
Jordbundens, Plante- og Dyr-Verdenens Indvirkning paa Menneskets le
gemlige Tilstand, aandelige Udvikling og selskabelige Forfatning, en Ind
virkning der er umiskjendelig, men af de fleeste Naturkyndige anslaaes for
hdit; han antog at Sammenstillingen ogsaa kunde afgive et Bidrag til at
löse det store Problem om Menneskets Oprindelse, et Problem hvis Afgjorelse (om saadan ellers er mulig) det vilde være aldeles urigtigt at over
lade til Naturforskerne aliene. Han gjorde opmærksom paa de store Van
skeligheder , der frembyde sig ved at sammenstille Menneskeracerne med
den omgivende Natur, paa Grund af vor höist ufuldkomne Kundskab baade
om mange Menneskeracer og om mange Egnes Naturbeskaffenhed. Saavel
med Hensyn hertil, som af flere Grunde, ansaae han den af ham gjorte
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Sammenstilling for altfor ufuldkommen til at meddeles i Trykken, og vilde
blot liave den betragtet som et Udkast, forelagt for at modtage Berigtigel
ser og höre forskjcllige Meninger. De mange Enkeltheder Afhandlingen
indeholder, gjöre den ogsaa uskikket til at leveres i Udtog.

Professor Forchhammer har i Lobet af A aret forelæst Selskabet en
Beretning om en Række af Forsög over Leerarternes Sammensætning og
Oprindelse. Den Methode, som blev brugt ved disse möisommelige Analy
ser, grunder sig paa de allerede tidligere af ham iagttagne og til Selskabet
meddeelte Erfaringer om visse metalliske Kiselsaltes Decomposition ved
Svovlbrint. Arbeidet deler sig derfor ved enhver Leerart i 3 eller 4 llovedoperationer. Den første bestaaer i en Digestion med meget fortyndet
Saltsyre, hvorved den kulsure Kalk især oplöses og siden ved de bekjendte
analytiske Operationer bestemmes. Den anden bestaaer i flere gjentagne
afvexlende Indvirkninger af Svovlbrint, Saltsyre og kulsort Natron. Svovl
brinten decomponerer her nemlig Jernets Kiselsalte og ophæver derved den
Forbindelse, som finder Sted imellem- alle de andre Baser og Kiseljorden;
Saltsyren oplöser Baserne, og det kulsure Natron træder i Forbindelse
med Kiseljorden. Alle disse Stoffer udskilles siden og bestemmes paa de
bekjendte Maader. Den tredie Operation bestaaer i en Indkogning af det,
som bliver tilbage efter de andre Indvirkninger, med Svovlsyre, og en se
nere Behandling med kulsuurt Natron.
Herved bestemmes den kiselsure
Lcerjord. Den fjerde Operation bestaaer i en Glødning med kulsuurt
Baryt, og senere Analyse efter den Methode, som anvendes for de æskholdige Mineralier.
Forfatteren har allerede i forrige Aar meddeelt nogle Bemærkninger
over de Producter, som den bornholmske slemmede Porcellainsjord gav ved
Behandlingen med Svovlbrint; han har nu fortsat disse Undersögelser og
har fundet, at de enkelte Mineralier, der sammensætte denne Porcellainsjord,
ere folgende :
0,33 kulsuur Kalk, kulsnur Magnesia og Glimmer i en Til
stand, hvori den er opløselig i meget fortyndede Syrer,
3,50 Glimmer,

74,30 Kaolin (Â2) -f- Si -f- 2 Aq),

21,87 Quartssand.

(11)
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Glimmeren var sammensat af Kali, Magnesia, Leerjord, Jernilte og
Kiseljord, og der landtes ved samme Operation, et Kiselsalt af et Metal
ilte, som Forfatteren har anseet for Cerium, men som dog synes væsent
ligt forskjellig derfra, og hvis Natur trænger til en nöiere Undersögelse,
som hidtil ikkun har været forhindret ved den yderst ringe Mængde, hvori
det lindes i Leret. Det som Forf. kalder Kaolin, lindes i den bornholm
ske Porcellainsjord mechaniskt blandet med Quarts og Fori, har forsögt at
bevise, at al Porcellainsjord ikkun er en mechanisk Blanding af Quarts
med denne kiselsure Leerjord, hvori Iltmængden i Syren og Basen er lige
stor. Det er ved en Mængde geognostiske Iagttagelser algjort, at Porcellainsjorden hidrörer fra decomponeret Feldtspath, men for at denne Forvittring kunde frembringe Kaolin, maa Vandet oplöse en Forbindelse af
3 Grunddele Kiseljord og een Grunddeel Kali eller en Forbindelse, hvori
Kiselsyren indeholder 9 Gange saamegen Ilt, som Kaliet. Det er vel bekjendt, at Fuchs's Vandglands nærmer sig meget til denne Forbindelse og
at dette mærkværdige Salt er oplöseligt i Vand. Forfatteren gjor opmærk
som paa den Ejendommelighed ved vore forskjellige Leerarter, at af det
Kali, som deri indeholdtes, er Glimmerens blevet tilbage, medens Feldtspathens er forsvundet.

En anden Leerart fra samme Öe fandtes at være sammensat af
Glimmer, Kaolin, Quartssand, Natron og Magnesia Feldtspath og en meget
stor Mængde Jernilte, som uden Tvivl hidrörte fra kulsuurt Jern, som
ledsager i endnu uforandret Tilstand den Kulformation, hvortil ogsaa Le
ret horer.

Forfatteren gik derfra over til Undersøgelsen af 3 Leerarter, der i
vort Fædreland spille en saa betydelig Rolle, nemlig det almindelige gule
Leer, Blaaleret og Marsklandenes Klik eller Klai. Da det ved de tidligere
Analyser syntes afgjort, hvad allerede Geognosien længe havde lært, at Porcellainsleret hidrörte fra en Granit, som er meget fattig paa Glimmer, saa
maatte det faae en foröget Interesse at undersöge, om ikke disse saa vidt
udbredte Leerdannelser havde en analog Oprindelse, og Forfatteren ha
*
bede tillige at kunne forskaffe sig Oplysninger om Aarsagen til den Frugt
barhed Marskjorden viser fremfor vore övrige Leerjorder.
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Guult Leer fra meget forskjellige Dele af Landet indeholder:
1. Kali-Glimmer,
2. Kaolin,
3. Quarts,
4. Jernilte.
Glimmer er i meget större Mængde tilstede end i Porcellainsjorden
og der findes en ikke ubetydelig Mængde Jernilte, som ikke kan bringes
ind under Glimmerens Formel; men sætte vi i Stedet for Kaolin det hvoraf
det er frembragt, nemlig Feldtspath, saa see vi, at det er Granit, der ved
en endnu ikke fuldkomment forklarlig Forvittring igjennein dens hele Masse
har dannet vor gule Leerformation ; Jerniltet er her paa ingen Maade uden
Betydning, da det er vel bekjendt, at Magnetjernsteen og Titanjern i meer
eller mindre betydelige Korn er en bestandig Ledsager af Skandinaviens
Granit-Gneus.
Blaaleret viser, omendskjöndt det forekommer i de samme Egne og
undertiden i næsten umiddelbar Nærhed af det gule Leer, sig i sin Sam
mensætning væsentligt forskjelligt fra dette sidste. Det indeholder intet
eller yderst ringe Spoer af Kali, og Beregningen af det ved Svovlbrint
decomponerede Mineral, gjör det sandsynligt, at det er Hornblænde i dens
Forening med Feldtspath, som Diorit, Sienit og hornblændeholdig Grönsteen,
som har leveret Materialet til disse Blaaleers Masser. Hermed stemmer
den större Mængde Jernilte og den mindre Kiseljord som de indeholde.
Marskjorden er ikkun undersögt i et eneste Exemplar fra Wiedingharde, en Egn, som allerede i Aarhundreder har været dyrket. Den viste
sig derfor meget riig paa Humus, men den indeholdt ikkun et Spoer af
Chlorkalkcer og Chlornatercer, hvilket er meget paafaldende, nåar man be
tænker dens Oprindelse fra Havet, og som ligefrem beviser imod den Me
ning, at Chlorkalkcer for dets vandtrækkende Kraft, eller det almindelige
Kogsalt skulde være Aarsagen til Marskens Frugtbarhed. Den indeholder
ligeledes ikkun et Spoer af kulsuur Kalk, som ogsaa hyppigen betragtes
som en af de forste Betingelser til en frugtbar Jord. Den er iövrigt sam
mensat som vort gule Leer, og indeholder en betydelig Mængde KaliGlimmer.
Ikkun en eneste Forskjellighed kunde Forf. opdage og den ligger i
Kali - Glimmerens forskjellige Tilstand i disse 2 Leerarter. I det gule
Leer virke fortyndede Syrer ikkun opløsende paa en yderst ringe Deel
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af Glimmeren, og det övrige maa först decomponeres ved Svovlbrint for at
Syrerne skulle indvirke; Marsklerets Glimmer er derimod yderst let oplöselig i overordentlig fortyndet Saltsyre. Er det da, spörger Forf., den
storre Lethed hvormed Planterne kunne uddrage Kaliet af Jorden, hvorved
Marskegnenes frodige Vegetation bestemmes, og er det maaskee Grunden,
hvorfor netop de kalirigeste Planter, f. Ex. Raps, voxe der til en Fuld
kommenhed, som de ikke opnaae i nogen anden Egn af vort Fædreland.
Som bekjendt har det store Vanskeligheder at udmaale store Dyb
der i Havet ved Lod og Snor, saasom Touget let antager en ganske anden
Stilling end den lige og lodrette. Blandt de Midler, som man har foreslaaet
til Dybders Maaling, har ogsaa været Luftens Sammentrykning. Allerede i
Begyndelsen af forrige Aarhundrede "blev dette forsögt. Den Fremgangsmaade, man dengang anvendte dertil, befandtes ikke fyldestgørende ; imid->
lertid syntes Grundtanken vel værd at udfores paa en anden Maade. Etatsraad og Professor Örsted, R. af Dbr. og Dbm, har foreviist Selskabet et
meget simpelt Redskab, som synes at kunne tjene til Öiemedet.
Man
danner sig lettest en Forestilling derom, naar man tænker sig, at man tager
en lille Flaske med et tilsmeltet Haarrör til Hals, og böier denne Hals,
nær ved Flasken saaledes om, at den kommer til at gaae nedad parallelt
med Flaskens Sider. Dette Redskab sættes i et Cylinderglads med Qviksölv, saaledes at Vandet, naar Redskabet sænkes ned deri, trykker Qviksölvet op i Flasken, i det Luften ved sin Sammentrykkeliglied maa give efter.
Jo dybere Flasken kommer under Vandet, jo mere sammentrykkes Luften,
og desto mere Qviksölv kommer der ind. Naar Redskabet atter trækkes
op, udvider den sammentrykte Luft sig paa ny, og gaaer bort; men Qviksölvet, som strax fra forst af er faldet ned i Flasken, bliver deri. Vægten
eller Maalet af Qviksölvet i Flasken, sammenlignet med det der udkrævedes
til at fylde den heelt, angiver da hvormange Gange Luften har været sam
mentrykt ; og derfra slutter man sig da let til Höiden af den trykkende
Vandmasse.- Da Varmen forandrer Luftens Rumfang, maa et selvbeskri
vende Thermometer, helst af Metal, folge med. Da man veed, at Luften
udvides 0,00375 ved hver Grad, efter Hundredeels-Thermometret, det op
varmes, og sammentrækker sig ligesaa meget ved Afkjölning, saa kan let
Varmens Indflydelse beregnes. Fyldte man Redskabet med Vand, istedet
for at lade det holde Luft, kunde man faae en meget noiagtig Bestemmelse
af Vandets Sammentrykning paa store Dybder, og siden maaskee bruge
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Vandets Sammentrykning til Maal ved de meget store Dybder, hvor Luf
ten sammentrykkes til et saa meget lidet Rum, at Feil lettere kunde begaaes. Ved Forsögene over Vandets Sammentrykning maatte man dog
udtænke en Indretning, hvorved Söevandet hindredes fra at snige sig ind
mellem Glasroret og Qviksölvet; hvilket er let at udfore, men ikke let kaa
gjöres tydeligt i en Beskrivelse uden Figur.
Samme har ogsaa forelagt Selskabet en Forklaring over Morgenog Aftenroden med de dertilhörende Himmelfarver; men da han i det
nyeste Bind af Brandes Vorlesungen über die Naturlehre, seer at den berömte Leipziger Professor næsten i Alt er faldet paa samme Forklaring,
tilbageholdes den her.

Philosophise Classe.
Spörgsmaalet om Forholdet mellem Sjæl og Legem vil ikke kunne
föres til noget Resultat, der kunde betragtes som ganske sluttet, uden at
Spörgsmaalet om Forholdet mellem Kraft og Materie tillige kommer under
Overveielse. Men ialmindelighed tænkes herved kun paa Forholdet mellem
Sindsvirksomhed og Legemsvirksomhed, Tanke og Bevægelse. Prof. Sibbern har forelagt Selskabet en Afhandling over Forholdet mellem Sjæl og
Legem, betragtet inden denne Grændse. Han bemærkede at Spörgsmaalet
egentlig angik Forholdet mellem tvende Slags Grundyttringer af det selv
samme Sjælelige, saasom dette ligesaafuldt er Kilden til Livets Ytlringer i
Legemet, som til Sindets Virksomhed. Flan slutter sig heri til Identitets
læren, ifolge hvilken Forholdet fremstilles saaledes, at en Tanke ikke tages
som det, der umiddelbart bevirker den tilsvarende Legemsyttring og om
vendt; men at Sjælen, naar den sættes i en saadan Virksomhed, at den
yttrer sig i en vis Tankes Frembringelse, da med det samme bringes til
at virke paa den tilsvarende Maade i det legemlige. Forfatteren knyttede
hertil den Mening, at disse to Arter af Virksomheder vel kunde staac i
polarisk Modsætningsforhold til hinanden.
Men uden at bygge herpaa,
sögde han at vise det ubefö'iede i at betragte Hjernen som Organ for Sinds
virksomheden, eller at betragte det som det, hvori ellei’ hvorved Tankerne
frembringes. Han tog derved Hensyn paa Broussais Lære om denne Gjenstand, og meente at denne havde forvexlet Betingelse med Aarsag, et uad
skilleligt Medfö'lgende med et Bevirkende.
Hvad Galls Lære angaaer,
meente Forfatteren, at det a priori Intet havde imod sig, at de til de for-
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skjellige Sindsyttringer svarende Hjernevirksomheder vare saa forskjellige,
at hver især havde sip Deel af Hjernen, hvor hen den trak sig; kun fandt
han, at saadanne Dele ikke burde kaldes Organer for Sindsyttringerne,
hvortil man ikke engang var istand til at vise den Afgrendsning, der skulde
begrunde en anatomisk Berettigelse.
Han mener, at det Væsentlige af
Galls Lære om Hjernen lader sig forene med de forskjelligste Meninger
om Forholdet mellem Sjæl og Legeme.
Men een Hovedting ansaae Forfatteren det endnu for höist vigtigt
at oplyse. Sensualisterne holde det for aldeles klart, at de relativ förste
Stöd, hvorved Livsvirksomheden hos et Individ bestemmes, altid komme
udenfra. Forfatteren viste nu, at der ligesaa fuldt i indvortes aandeligt
Henseende gives noget Objectivt, hvortil Individet, formedelst sin aandelige
Sands staaer i Forhold, som at der i legemlig Henseende gives Objecter.
Deels godtgjör Forf. at alt hvad der bringer os til at tage Gjenstandene
for vor Seen og Hören for virkeligt udenfor os værende Gjenstande, maa
ogsaa conseqvent fore til at erkjende, at vi i mange Henseender i vort
Indre have at gjöre med noget Andet end os Selv. Deels viste han hvor
ledes en mere speculativ Betragtning maatte lære os det Samme; da det
maatte erkjendes, at ethvert individuelt Væsen constitueres eller gjöres til
det, det er, ved en universel Virken; og at det blev Folge af Selvbe
vidsthedens Natur, at Individet ogsaa maatte fole sig i Forhold til og indenfra bestemt ved dette Universelle, saa at dette ligesaa fuldt som den
udvortes Natur blep en Gjenstand for det. Heraf fulgte da, at den förste
Impuls kunde ligesaavel komme fra den indvortes og sjælelige Side, «om
fra den udvortes og legemlige.

Ordbogscommissionen
har fortsat Revisionen af Bogstavet S.; og 18 Ark ere deraf trykte.

Meteorologisk Committee.
Committeen har modtaget en Deel Iagttagelser fra de allerede stiftede
meteorologiske Observatorier og har havt Leilighed til at stifte et nyt, i det
Hr. Pastor 'Ihomsen til Nordreöerne blandt Færoerne er blevet forsynet
med Instrumenter.
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Fra 3i Mai i83i til 3i Mai i832.
I det Tidsrum, hvorover her skal aflægges Beretning, har Selskabet
at beklage Tabet af tre Medlemmer:
Professor Henrich. Gerner p. Schmidten.
Legationsraad Peter Koefod sinker SchousboeRidder af Dannebrogen og af den russiske St. Annaordens 3die Klasse.
Etatsraad Gregers LFad, Ridder af Dannebrogen og Professor i Mi
neralogien.
I samme Tidsrum har Selskabet optaget folgende udenlandske Medlemmer.
Hofraad og Professor p. Martins , Ridder af den Bayerske Fortje
nesteorden.
Gehcimeraad og Professor Link, Ridder af den Preussiske rôde
Örns Orden.
Michael Faraday t Medlem af det Kgl. Videnskabernes Selskab i
London..

Den physiske Classe».
Etatsraad Homtmannr Ridder af Dannebrogen, har i sidste Mödeaar fremlagt for Selskabet det 35te Hefte af Flora Danica, ved hvilken
Leilighed han gjorde opmærksom paa adskillige deri forekommende Planter,
som enten ved Sjeldenhed eller Forekomst eller Egenskaber ere mærkvær
dige, og isærdeleshed foredrog nogle Bemærkninger om Forholdet af de i
Grönland fundne Vegetabilier, sammenlignet med Forholdet i andre især
Polarlande. Til denne Fremstilling foranledigedes han især ved de heldige
Undersögelser, som Hr. Candidat J. Fald, under en fleraarig, paa Kongelig
Bekostning foretagen Reise har anstillet paa hiint Lands Ost- Syd- og
Vestkyst. Hoved-Resultaterne deraf ere folgende:
Antallet af de for Tiden i Grönland fundne Planter af Monokotyledonernes og Dikotyledonernes Række, er 315, af Acotyledonernes (Breg
nerne ikke medberegnede) 311, hvilket omtrent er fjerde Parten af hvad
der findes i disse Afdelinger paa de danske Öer, i Jylland og i Hertug
dommene.
Af ovenmeldte- 315 Arter henhöre 123 til Monokotyledonerne og
192 til Dikotyledonerne. Forholdet er altsaa som 12:19. I Danmark er
Forholdet heelt forskielligt, nemlig som 11:31-
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Af begge disse Afdelinger findes i Grönland 176 (altsaa mere end
Halvparten), som ikke ere fundne i Danmark. Sammenligner man i denne
Henseende Grönlands Flora med Norges, da finder man at hiintLand frem
bringer 44 Plantearter, som ikke ere fundne i Norge. Nogle af disse synes
at være egne for Grönland f. Ex. Lepidium grönlandicum, Alyssum arcticum, andre derimod ere fundne i Labrador, Kanada, Kamskatka og paa
Melville-Öen, hvoraf her kun nævnes Coptis trifoliata , Ledum la tifolium,
Arabis Holböllii, Pedicularis grÖnlandica og euphrasioides, Saxifraga tricuspidata , Erigeron compositum, Stellar ia grÖnlandica, Alopecurus ocatus,
Urularia amplexicaulis og Carex Wormsbioldii.

De kotyledone Planter fremtræde i Grönland under 40 Familier,
i Danmark derimod under 87.
Forholdet mellem Slægternes Antal og
Arternes er som 118:423. Grönland har 8 Slægter som ikke findes her;
Danmark derimod 314 Slægter som ikke findes i Grönland.
Af Cyperacece findes i Grönland 50, altsaa omtrent £ af det hele
Antal. I Danmark er Forholdet som 1:16. I Labrador, hvor det hele
Antal af phanérogame Planter er (efter E. May er) 168, er Forholdet som
1:21. Dog maae bemærkes, at Fortegnelsen af de labradorske Planter,
grunder sig paa meget ufuldstændige UndersÖgelser. Paa Melville-Öen er
Forholdet som i Grönland.

Græsarterne udgjöre i Danmark
Deel af det Hele, i Grönland
derimod y. Baade denne og den foregaaende Familie tiltage altsaa imod
Polerne.
Labiaternes Familie har kun een Repræsentant i Grönland, nemlig
den almindelige vildvoxende Thimian. Paa Melville-Öen forsvinder denne
Familie ganske.
Planterne med sammensatte Blomster aftage ligeledes imod Polerne,
men ikke i samme Forhold, som den foregaaende Familie. I Danmark er
Forholdet som 1:13, i Grönland som 1:21.
Umbellaterne have kun 2 Repræsentanter i Grönlands sydlige Deel,
nemlig Angelica Archangelica og Ligusticum scoticum. I Labrador findes
kun Angelica ; paa Melville-Öen forsvinde de ganske. I Danmark udgiöre
de
af det Ileele.
Af Saxifragernes Familie har Grönland 11 Arter, som ikke findes i
Danmark, (Paa Spitsbergen fandt lir. Keilhau Saxifraga Hirculus). Fe.-

milieus Forhold er i Grönland som 1:31, i Labrador som 1:28, paa
Melville-Öen som 1:6, og i Danmark som 1:212.
Crucifererne : Det er bekiendt at Arternes Antal heraf aftager mere
imod Æqvator end imod Polerne. Dette viser ogsaa deres Forekomst i
Grönland, hvor Forholdet er som 1:16. Antallet er derimod i Danmark
som 1:24, i Labrador som 1:28, paa Melville-Öen som 1:7.
Den samme Tiltagen finder Sted ved de Nillekeblomstrede. Antallet
af disse Planter i Grönland er 21 altsaa /g-, hvoraf 9 ikke findes paa vore
Sletter. I Danmark forholde de sig som 1:27, i Labrador er Forholdet
som i Grönland, paa Melville-Öen som 1:13, i Finmarken som 1:27.
Ogsaa Forholdet af Lyng-Familien er större i Grönland end i Dan
mark, nemlig i hiint Land som 1:15, i dette som 1:82. I Labrador er
Forholdet som 1:8, paa Melville-Öen derimod som 1:67.
Af de Rakleblomstrede har Grönland 17 Arter, hvoraf Pileslægten
optager de fleeste. Forholdene ere: i Grönland som 1118, iLabrador som
1:13, paa Melville-Öen som 1:67, i Danmark som 1:40.
De Rosenblomstrede Planter have i Grönland, skiöndt Slægten Rosa
er udelukket derfra, 16 Arter, altsaa omtrent >/ö- I Danmark er Forholdet
næsten det samme, nemlig som 1:21, i Labrador som 1:12 og paa Mel
ville-Öen som 1:16.
Ogsaa de Gronlandske Ranunculaceer have omtrent samme Forhold
som de danske, nemlig 1:31 og 1:32. I Labrador som 1:28 og paa
Melville-Öen som 1 :13.
De Bælgbærende aftage imod Nordpolen omtrent som Labiaterne og
L’mbellaterne. I Grönland findes kun 2 Arter deraf, nemlig Pistim maritimam og Pida cracca (den sidste formodentlig indfort, da den kun findes
paa Ruinerne af de gamle Nordmænds Boliger).
Professor Reinhardt, Ridder af Dannebr., gav Selskabet Efterretning
om 2de Individuer af Pagellus centrodontes Can., som i et Mellemrum af
3 Maaneder vare bievne fangede ved Siællands Kyster, hvorved denne Fi
skeart förste Gang kunde omtales i den danske Fauna. Det ene Individuum,
som blev fanget ved Gilleleje den 21 Febr. 183^, er næsten 19 Tommer
langt. Det andet fangedes ved Dragöe den 28 Mai ; det har en Længde
af 14 Tommer. Den af Donovan i british Fishes Vol. 4, Tab. 89 givne
Afbildning af denne Art, som der har faaet den urigtige Benævnelse Spa
nts auratus, fandtes ved Sammenligning med det foreviste mindre Indi vi(12)
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duuni i det hele overensstemmende. Begge Exemplarer ere opstillede i
den kongelige Zoologiske Samling. I nogle tilföiede Bemærkninger over
de i det danske Kysthav forekommende sieldne Fiskarter overhoved, blev
henviist paa de vigtigste Forhold, af hvilke Sieldenheden fremgaaer. Saaledes befinde nogle af disse Fiskarter sig ved de danske Kyster paa den
yderste Grændse af deres geographiske Fordeling, og fölgelig kun i faa og
adspredte Individuel
;
*
hertil kan regnes Labrax lupus, Mugil capito og Caranx vulgaris. Andre forekomme langt udover deres nordlige eller sydlige
Grændse, derfor uregelmæssigt og tilfældigviis fangede; til de forste hen
hore iblandt andre Mullus surmuleius, Pagellus centrodontus, Brama Rai
og Scomber esox Camperi; til de sidste höre Sebastes norvégiens, og Vogmarus islandicus. For nogle Arter ligger det danske Kysthav vel endnu
i Zonen af deres geographiske Fordeling? men de trælfe ikke der, eller i det
mindste kun sparsomt og ufuldstændigt, de Stedforhold, som ere passende
til deres Ophold; her bör især nævnes de kun til Klippekysten sogende
Labrus Arter, hvilke findes hyppigen baade nordlig og sydlig for Danmark.
Endnu udgior Lampris guttatus et Ged af en egen Gruppe sieldne Fiske,
nemlig af saadanne, som hidindtil allevegne ere fundne yderst sieldent og
uregelmæssigt. Af denne blev den 3 Mai d. A. hos os fanget et Indivi
duum af Middelstörrelse, hvis Skelet nu er opstillet i det kongelige Museum.
Det er det 3die af de Individuel’, som saavidt vides, ere i en Tid af 30
Aar bievne fangne ved de danske Kyster, og det er mærkværdigt at alle 3
ere trufne i samme Egn, nemlig i Issefiorden ved Jægerspriis.
Vi have i vor Oversigt for Aaret 1828 og 29 omtalt Professor og
Ridder Jacobsons Methode, at sonderbryde og bortskaffe en Blæresteen og
det af ham dertil opfundne Instrument. Han har senere mældt Selskabet,
at hans Instrument er bleven prövet af de franske Læger. Dupuytren har
skjænket dette Instrument sit Bifald, og anvendt det med Held. Saavel
denne berömte Chirurg, som og Leroy d'Ettiole, den egentlige Opfinder af
Lithotritien, have foreslaaet nogle, dog ikke væsentlige Modificationer ved
samme, (see Archive generale de Medic. T. XJCKII. p. 131 og Revue me
dicinale T. III. p. 500). Professor Jacobson har i Aar meddeelt Selskabet
de Erfaringer han hidindtil har samlet over denne Gjenstand.
En Operation som han under sit Ophold i Hamborg i Aaret 1830
foretog i Hospitalet, findes beskrevet af Dr. Gerson i Magazin der auslän-
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dischen Litteratur T. XX. p. 401-9. Som Resultater af hans Undcrsögelser
fremsætter Professor Jacobson folgende.
1) Hans Instrument lader sig fore ind i Blæren langt lettere end
det civialiske og de övrige til dette Öjemed udtænkte Instrumenter og
fordrer ingen foregaaende Udvidelse af Urinroret.
2) Det besidder stö’rre Kraft end der behoves til Sönderbrydelscn
af Blærestenen, og man er ej udsat for, at det derved kan gaae itu.
3) Man kan dermed sonderdele en Blærestecn hurtigere end med
noget andet Instrument.
4) Brudstykkerne kunne ved detslljelp gjöres saa smaae, at de, ved
Blærens egen Kraft, kunne drives ud af Urinroret.
5) Blæren taaler de gjentagne Applicationer af Instrumentet, som
efter Omstændighederne kunne udfordres.
Som Beviis herpaa anförer Professor Jacobson, at han ved en 77
aarig Olding har anvendt sin Methode, der fordrede 9 forskiellige og ofte
langvarige Anvendelser af Instrumentet. Patienten har efter disse forskjellige Applicationer ikke havt noget besværligt, end sige betænkeligt Tilfælde,
ikke havt nödigt at bruge noget Medicament og har, naar Veiret ej for
hindrede det, dagligen gaaet ud.
Samme Medlem har forelagt Selskabet nogle Resultater, han i en
Række af Undcrsögelser, der fra forst af vare foretagne i physiologisk og
therapeutisk Öienieed, har erholdt over Chromets Ilter og Salte.
Chrommetallet, der for 35 Aar siden blev opdaget af Jauquelin, er
hidindtil kun blevet anvendt til Tilberedning af Maler- ag Emailfarver, til
Töiers Farvning og Cattuntrykning. Det findes paa flere Steder i Europa,
i större Mængde i Sibérien, men fornemmelig i Nordamerika. Som bekjendt kan det lide forskjællige Iltningsgrader, og derfor indgaae i Saltforbiudelser baade som Syre og som Æsk.
Professor Jacobson har isærdeleshed gjort den forste Slags af disse
til Gjcnstand for sine Undcrsögelser, og har ved et af dem, nemlig det
neutrale Chromsure Kali, opdaget Egenskaber, som man hidindtil ikke har
kjendt ved samme, og som kunne vorde nyttige saavel i Lægekunsten, som
og i Technologien.
Han finder nemlig, at dette Salt, som hverken er, eller efter sin
*
Natur
kan være forbrændeligt, i höi Grad foröger Dyr- og Plantestoffers
Antændelighed. Gjenncmtrænges Hamp, Hör, Bomuld, Toug, Lærred eller
)
*
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Papiir, med en Oplosning af dette Salt og torres, da opkommer’, naar et
Sted deri tændes, en stærk, stadig og vedvarende Glödning, der udbreder
sig, og fortærer alt det der er gjennemtrængt af Oplosningen. — Denne
Egenskab besidder det Chromsure Salt i hoierc Grad end noget andet Me
talsalt, og udmærker sig endydermere derved, at den taaler et Overmaal
af Kali, og at forenes med Legemer af meget forskiellig Art, uden derved
at tabe denne Egenskab.
Professor Jacobson giver folgende Theorie af denne Virkning: han
antager, at den her omhandlede Forbrænding ikke blot beroer paa Chromsyrens Sonderdeling ved Kullet, men at den tillige betinges ved Kaliets De
komposition , der frembringes ved en gjensidig Indvirkning af Kaliet og
Chrominetallet.
Af denne Egenskab lader sig gjörc en nyttig Anvendelse i Medici
nen, nemlig til AZoxer. Tilberedte med dette Salt, brænde de uden at
udfordre nogen Paablæsning og deres Virkning kan gjores mcere bestemt.
Forfatteren trocr ogsaa at deraf kan gjöres Pyrotechnisk Brug.
Chromilterne besidde ogsaa denne Egenskab, isærdeleshed naar de
forenes med Kali. Blandt Chromsaltene, livori de udgjöre Basis, findes
nogle der besidde den, dog Intet som har den i den Grad, som de Chromsure Salte.
Den anden vigtige Egenskab Professor Jacobson har fundet ved dette
Salt, er at det, uagtet sin Letafdtelighed, lader sig forene med de lleeste
Stoffer af Plante- og Dyreriget, uden derved at dekomponeres. Denne
Egenskab og Saltets store Slægtskab til Vandet, formedelst hvilket det til
bageholdes fra at indsuges af de organiske Stoffer, gjöre det Chromsure
Kali til et vigtigt Gjæring og Forraadnelse modstaaende Middel. Det fo
rebygger ikke blot Forraadnelsen, men standser den, og hæver den ved
Forraadnelsen frembragte Lugt; det er da ogsaa et Disinfections-Middel.
Af denne saare vigtige Egenskab kan saavel i Medicinen som i
Technologien gjöres flere vigtige Anvendelser.
For Anatomen og Naturforskeren ere de vigtige, da man i en
meget fortyndet Oplosning af dette Salt kan conservere de Gjenstande man
undersöger eller vil opbevare i Samlinger.
Den skadelige Vegetation, der betinges ved Gjæring og Forraad
nelse, Skimmel nemlig, kan efter deForsog Professor Jacobson har anstillet,
forebygges ved dette Salt. Ifölge disse Forsög troer han og, at den for
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Bygninger saa skadelige og odelæggende Svamp, ved Anvendelsen af dette
Salt, muligen vil kunne saavcl forebygges som udryddes.
I Henseende til de pliysiologiske Forsøg, Professor Jacobson har anstillet fremsættes kun hans Hovedresultat, at Chromet horer til de Metaller
der isærdeleshed virke paa Nervesystemet, at dets topiske Virkning er deels
resolverende deels destruerende, dog paa en fra de övrige Metalsalte forskjellig Maade. Chromsaltene ville derfor blive vigtige Lægemidler.
Professor Jacobsoii har anvendt dem med Nytte ved Behandling af
flere Arter af Saar; han forbeholder sig, fremdeles at meddele Selskabet

sine Erfaringer herover.
Prof. Schouw har meddeelt en forelöbig Udsigt over • et Bidrag til
Kundskaben om Karmens Fordeling i Aaret, hvortil han er kommet ved,
under sit Arbeide ovei’ Italiens Klima, at sammenligne Varmeforholdenc i
dette Land med dem, som finde Sted i andre Dele af Jordkloden.
Saavidt vor Kundskab hidtil strækker, synes det, uden for Vende
kredsene, at være en almindelig Regel: at de to Maaneder som folge efter
Sommersolhverv (altsaa i vor Halvkugle Juli og August) ere de varmeste,
de to som folge efter Vintersolhverv (hos os Januar og Februar) de kol
deste i Aarets Löb. Det synes at man derefter med Rimelighed kunde
formode, at September maatte svare til Juni, Octobei' til Mai, eller i det
mindste at disse Maaneder maatte staae i nogenlunde lige Forhold til hin
anden overalt i det tempererte Jordströg; virkeligen kommer man ogsaa til
dette Resultat naar man holder sig til en indskrænket Sphære. Ved at
beregne Sommervarmen for en Deel Steder i Italien, var det paafaldende at
bemærke, at Temperaturen for de 3 Sommermaaneder, Juni-August tilsammentagne, næsten ikke tiltager fra det nordlige til det sydlige Italien, me
dens den aarlige Temperatur og Vintertemperaturen er saa stærkt i Tilta
gende; vel kunde noget tilskrives den Omstændighed, at Over-Italien mere
har Fastlands-Klima, Nedre-Italien derimod mere Kyst-Klimatet, men den
ringe Tilvæxt i Sommervarme som en Sammenligning af Bologna og Pa
lermo frembyder, var dog for mærkelig til blot at udledes heraf. En nær
mere Undersö’gelse af de maanedlige Temperaturer viste, at jo længere man
kommer Syd efter, jo varmere bliver forholdsviis September Maaned, saa
at medens Juni Maaned i Milano, Padua og Bologna er meget varmere end
September, saa er derimod i Florents, Rom og Neapel disse to Maaneder
lige varme, og i Cagliari og Palermo er omvendt September varmere end

Juni; altsaa trækker sig Sommervarmen med aftagende Brede længer ud
paa Efteraaret.
Ved at udvide disse Undersøgelser til en större Kreds, ved at un
dersøge Varmens aarlige Fordeling fra Nordcap til Krebsens Vendekreds,
fra Ægypten og Rusland ud til det atlantiske Hav, har Forfatteren erholdt
følgende Hovedresultater:
1) September bliver paa samme Brede desto varmere i Forhold til
Juni, jo meere man nærmer sig Havet-, desto koldere jo dybere
man gaaer ind i Fastlandet.
2) September bliver i lige eller lignende Afstand fra Havet, desto
varmere i Forhold til Juni, jo meere man nærmer sig F ende
kredsen.

Folgende Tabel vil oplyse dette:
N. Br.
Kyster og Öer,
Fastlandets Midte,
Septbr.=Juni

30-40°
40-50
50-60
60-70

4- i,i
—0,5
-0,9
-1,2

Septbr.=Jitni.

+ 0,9
-1,2
—2,6
—3,2

Fastlandets Indre,
Septbr.=Juni.

—2,0
—2,5
—6,6

Ved, paa samme Maade, at sammenligne October med Mai og No
vember med April, kommer man til lignende Slutninger, dog er her Loven
mindre klar og, som det synes, fleere Undtagelser undergiven.
Den forste af de to fremstillede Love synes at kunne forklares af
den almindelige Forskiel mellem Kyst- og Fastlands-Klima, at Fastlandet
snarere ophedes, men ogsaa snarere afkiöles end Kystlandene; thi i hiint
retter altsaa Varmens Fordeling sig meere efter Jordens Stilling til Solen
end i disse. Större Vanskeligheder freinbyder Forklaringen af den anden
Lov, og Forfatteren forbeholder sig i sit Skrift over Italiens Klima og Ve
getation, at udvikle sine Anskuelser i denne Henseende, hvor da ogsaa de
Materialien, hvorpaa hiine Love ere grundede, ville blive leverede.

I Videnskabernes Selskabs Program for A aret 1825 blev, som en
mærkelig Kiendsgierning, meddeelt, at de Observationer, som Landphysicus
Thorstensen ved Reikiavig i Island har anstillet med et ham af Selskabet
meddeelt Barometer, gave en Middelstand, der var nogle Linier under den,
man har antaget for den almindelige ved Havfladen ; — samt at nogle
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Iagttagelsesrækker fra Grönland og det nordlige Island, skjöndt mindre
paalidelige, syntes at lede til det samme Resultat.
Denne mærkelige Afvigelse fra det Almindelige, i Forbindelse med
de af p. Buch tidligere meddeelte Oplysninger om en lav Middelstand i
Hardanger og en usædvanlig hoi ved de canariske Öer, ledede til det Spörgsinaal, om disse Afvigelser maatte betragtes som locale Undtagelser, eller vare
Folger af almindelige Naturlove.
For at komme Besvarelsen af dette
Spörgsmaal nærmere, benyttede Prof. Schouw den Leilighed som eu Reise
i Italien i 1829-1830 fremböd, til at sammenligne Middelstanden ved Mid
delhavet med den, som linder Sted ved Nordsoen, hvorhos han samlede
Resultaterne af de paalideligste Iagttagelser, som vare foretagne i andre
Egne af Jordkloden.
Af Etatsraad Schumacher i Altona modtog han et
engelsk Barometer, som er sammenlignet med et Normalbarometer samme
steds, og dette Instrument sammenlignede han med de Barometre del’ be
nyttes paa de astronomiske Observatorier i Italien; og erholdt saaledes, ved
at benytte lange Iagttagelsesrækker, folgende Middeltal for Barometret ved
Havet og reduccrt til 0° R. :
Neapel 337,94 P. Linier.
Florents 337,76
Bologna 337,87
Padua
337,88
Medens Iagttagelserne i Altona kun give 337,09- Denne tiltagende Barometerhöide bestyrkes endvidere ved at sammenholde Middelstandene for
Palermo og London, efter Iagttagelser med sammenlignede Instrumenter;
nemlig :
Palermo 338,21London 337,33Ligesom det derfor maae ansees beviist, at Barometrets Middelstand er
hö’iere i det sydlige end i det nordlige Europa; saa stiger Middelhöiden
endvidere med den aftagende Brede indtil 30°, som især folgende Middel
tal udvise
Madera
339,20
Canariske Öer 338,77
men fra denne Brede af indtil Æquator synker Middelstanden, saa at den
ved Æquator bliver den samme som paa 50° Brede. Dette bevises især
ved Barometer-Iagttagelser, der ere anstillede paa Soereiser, hvorved samme
Instrument er benyttet, og hvor Journalerne frembyde en næsten uafbrudt
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Aftagelse mod Æquator. Iagttagelser, anstillede med Selskabets Instrumen
ter, af afdöde Dr. Trentepohl og af Dr. ZTV Lund, ligesom og de meteoro
logiske Journaler som Erman, Horner o. il. have leveret, sætte det udenfor
al Tvivl; ligesom det og bestyrkes derved, at de Iagttagelser som efler
Selskabets Foranstaltning ere anstillede i 22 Maaneder i Christiansborg i
Guinea, forst af Trentepohl og siden af Assistent Chenon, kun give en
Middelstand af
.....
........................................................ 336,95.
Med den anförte Middelstand for Altona samstemme Middelstandene for
Danzig
336,95
Königsberg 337,12
A penrade 336,72
og at Middelstanden fra denne Brede er i fortsat Aftagelse, vise fornemmeligen folgende Data :
Edinburgh 336,13
Christiania 336,30
Bergen
335,58
Hardanger 335,55
Reikiavig
333,36
Godthaab
333,33
Endeiigen syncs den, indenfor Polarkredsen, atter at tiltage, thi:
Godhavn giver 334,14
Upernavik
334,77
Melville Öen 335,61
Spitzbergen
335,47
Gog eie disse sidste Middeltal ikke hævede over al Tvivl.
Som provisoriske Middeltal for Meridianerne mellem 45° Öst og 45°
Vest for Ferro, sætter Forfatteren folgende Tal:
0° 337,0
10 337,5
20 338,5
30 339,0
40 338,0
50 337,0
60 335,5
65 333,0
70 334,0
75 335,5
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At Middelstanden ved Havet ikke blot forandres efter den geograpliiske Brede men ogsaa efter Længden, antager Forfatteren for afgiort, men
ban mener, at vi endnu ikke have Materialier nok for at bestemme Böiningerne af de isobariske Linier, og han fremstiller betydelige Indvendin
ger mod den af A. Erman nyligen opstillede Theorie, i Folge hvilken disse
Linier kun skulde frembyde eet Maximum og eet Minimum, hvoraf liiinj;
skulde falde paa de azoriske Öers, dette paa Panamas Meridianer.
13a vi saaledes kun kiende en Deel af den Naturlov, der gjelder for
Forandringerne af Lufttrykkets Middelstand ved Havet ; isaa har Forfatte
ren ikke villet indlade sig paa nogen fuldstændig Forklaring af de Aarsager,
som begrunde disse Forandringer, men har dog meent at disse Aarsager i
Hovedsagen synes at være de samme som de, der i Almindelighed bestem
me Lufttrykkets Forandringer, nemlig Luftens Varmeforhold og den Til
stand, hvori Dunsterne befinde sig i Atmosphären.
Undersöge vi de store characteristiske Træk, som Klimatet frembyder i forskiellige Jordbælter fra Æquator af, til hiinsides Polarkredsen, saa
synes de især at være folgende:
1) I Bæltet mellem Æquator og omtrent 15° Brede: en höi Varmegrad
og i en Deel af Aaret hyppige Skye-Dannelser og betydelige Regn
fald. Luftens aarlige Middeltryk hverken höi eller lav (337-338).
2) I Bæltet mellem omtrent 15 og 30° bringe næsten uforandrede Vinde
en tör og skyefrie Luft, og det regner sieldent eller aldrig. — Mid
delstanden meget höi (338-339).
3) Mellem 30-45 blive de torre Vinde, især om Vinteren, afbrudte af
Sydvestvinden, den tilbagevendende Passat, som bringer en heed og
med Dunster opfyldt Luft fra den hede Zone og foranlediger hyppige
Skye-Dannelser og Regnfald. Barometrets Middelstand er endnu höi,
men dog under den som linder Sted i det andet Bælte og den aftager
med Bred en (339-337,5).
4) Det fierde Bælte, mellem 45° og Polarkredsen, modtager næsten hele
Aaret igiennem, men især om Sommeren, den tilbagevendende Passat,
og Kampen mellem denne og de modsatte, som oftest torre og kolde
Vinde, frembringe hyppige Skyer, Taage, Regn. — Middelstanden
bliver lav, og desto lavere, jo længere man lierner sig fra Æquator,
og jo hyppigere Vindforandringerne, Skyedannelserne og Regnfaldene
blive (337,5 — 333,0). — I det Indre af de dybe Havbugter er Mid(13)
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delstanden liniere> fordi de vestlige Vinde aftage, Skyer og Regn
blive mindre hyppige.
5) Til det femte Bælte, som ligger indenfor Polarkredsen, synes den til
bagevendende Passat ikke at naae. Middelstanden tiltager derfor.
Middelstanden af Barometret ved Havet synes fra Æquator til hiinsides Polarkredsen at frembyde de samme Forandringer, som vi i vore Klimater undertiden kunne iagttage i Lobet af et halvt, Dogn. Lad os an
tage, at Barometret om Middagen staaei' paa 337,0 og at, nogen Tid efter
en tör Nordostvind begynder at blæse. Barometret vil da stige og gaae op
til f. Ex. 339,0; Sæt nu, at Vinden, henimod Aften, dreier sig og bliver
Sydvest, saa vil den ved at bringe en varm med synlige Dunster opfyldt
Luft, især hvis den er stærk, bringe Barometret til at falde f. Ex. ned til
333,0. Hvis nu en nyo Vindforandring atter indtræder henimod Midnat,
saa kan en frisk Norden- eller östenvind atter bringe Barometret til at stige.

Eu stor Deel af de i Havet levende bugfodede Bloddyr lægge deres
Æg indesluttede i læderagtige Capsler eller Celler, der ere af meget forskjellig Form og paa forskjellige Maader indbyrdes forbundne til hinanden.
Disse Æghylstere, der findes i Mængde paa flere Steder afEuropas Kyster,
og der blandt Fiskerne bære forskjellige Trivialnavne *), have været kjendte
fra den fjerneste Oldtid, og allerede Aristoteles synes rigtigen at have op
fattet deres pliysiologiske Betydning. Denne blev i senere Tider for en
Deel tabt af Syne, og i Espers store Værk over Plantedyrene fremtræde
alle disse Legemer som Dyr og indsættes i Systemet under Slægten Ta
bularía. Vel gjorde enkelte grundige Iagttagere (som Ellis, Basier') op
mærksom paa deres sande Natur, men forst i den nyeste Tid bleve Natur
forskerne ved Grants heldige Undersøgelser (i Brewsters Journal for 1827)
gjorte noget nærmere bekjendtc med Fosternes Tilstand i disse Æghylstere.—
Dr. Lund forelagde Selskabet en Afhandling over denne Gjenstand, hvis
nærmere Anledning vare nogle Iagttagelser, han havde havt Leilighed til i
Aaret 1825 at’ anstille paa Kysterne af Brasilien over en Art af disse
*) Ilos Grækerne bare de Navnet: pAutrjQa, bos Romerne: favago ; paa Siciliens
og Neapels Kyster kaldes de nu a£ Fiskerne : mammana (Amme, fordi de troe,
at de tjene til Föde for Söesneglene) ; paa de franske: raisins de mer; paa
vore ; Ærtebælge»
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Ægliylstere i frisk Tilstand, og af livilke Hovedresultaterne omtrent vare
folgende.
Ethvert af disse Ægliylstere indeholder et overordentlig stort
Antal Æg eller unge Dyr; disse sidste afvige i deres Form og Bygning
væsentligen fra de udvoxne Dyr, og ere navnligen forsynede med en Dusk
af lange Haar, som de svinge med en overordentlig Hurtighed; ved Iljclp
af disse Svinghaar svömme de omkring med megen Lethed og Hurtighed i den æggehvidagtige Vædske, som udfylder Hylsterne.— Af disse for Videnskaben nye
Facta er eet allerede senere blevet stadfæstet ved Grants omtalte Undersögelser,
nemlig Tilstedeværelsen afSvinghaar hos disse Dyr i Fötalperioden; hvori
mod Forfatteren modsætter sig denne Iagttagers Anskuelse af disse Svinghaars Forretninger, nemlig at de 1) skulde tjene til ved Hylsternes Aabning, at bringe det indtrængende Soevand ved deres Bevægelse i oftere for
nyet Beréiring med det unge Dyr, for at befordre Skallens Hærdning;
2) at de skulde bevirke den Omdreiningsbevægelse om sin Axe, som sam
me Forfatter har iagttaget hos Embryonerne af visse Arter af de bugfodede Sö’esnegle; og endelig 3) at de skulle tjene Embryonet til at bane
sig Vei gjennem Æggets Hinder. Hans Grunde herimod ere 1) at Skallen
hos alle de Arter, han har havt Leilighed til at undersöge, er vel uddannet
inden Hylsteret aabner sig; 2) at Embryonets Omdreining om sin Axe i
saa Fald vilde være at betragte som en vilkaarlig Bevægelse, hvilket ingen
lunde kan antages, da den tager sin Begyndelse inden noget Organ, og
navnligen inden endnu Hjertet er dannet; og 3) da Svinghaarene, formedelst
deres fme Bygning, ei synes egnede til det sidste Brug, der og forekommer
overflødig. — Derimod helder Forfatteren til den Mening, at anSee disse
Svinghaar for de, senere i en egen Huulhed indesluttede, Gjællekamme, der
i Fötalperioden hænge ud af Dyret (hvortil Piske og Reptilklassen frem
byde flere Analoga) og som for en Tid forestaae en dem ellers fremmed
Function som Bevægelsesorgan.
Til disse Iagttagelser foier Forfatteren en detailleret Beskrivelse over
alle de ham bekjendte herhen hörende Legemer, hvis Undersøgelse hidtil
paa en særegen Maade har været forsömt af Zoologerne. De rige conchyliologiske Samlinger i Kjöbenhavn have sat ham istand til saavel at opstille
endeel nye Arter, som især at meddele nærmere Underretninger om Dyrene
af flere, der hidtil blot vare bekjendte efter deres ydre Form. Det hele
Antal er fordeelt efter deres Bygning og Forbindelsesmaade i naturlige
Classer og Underafdelinger, og af alle nye eller ufuldkomment bekjendte
)
*
U3

Arter en Afbildning leveret. — Da denne Deel af Forfatterens Arbeide ei
er skikket til Udtog, udhæves her blot folgende tvende Punkter, der have
en meer almindelig Interesse. Det forste angaaer Janthinens Forplantningsmaade, der hidtil var indhyllet i Morke. Til Foden af dette Dyr finder
man ofte befæstet et langt eylindriskt Legeme af en Substants der i Ud
seende ligner Havskum. Om Betydningen af dette Legeme have Zoologerne
været meget uenige. De fleste holdt det for et Analogon til Laaget, og
da Desmarest paa Fiskernes Authoritet ved Middelhavets Kyster berettede,
at det tjente Dyret til Paaheftning af Æggene, fandt han stærk Modstand,
især siden Home havde beskrevet som Janthinens Æg nogle herfra ganske
forskjellige Legemer. Endelig troede Rang at have bragt Sagen til Afgjorelse, da han fandt det skumformige Legeme besat paa sin Underflade med
er Mængde ægformige Legemer, som han erklærede for Dyrets Æg. For
fatteren har ved sine Undersøgelser overbeviist sig om, at denne sidste
Naturforsker er kommet Sandheden nærmest, uden dog ganske at have op
fattet den. Det omstridte Legeme hos Janthinen er en Ægliylstermasse,
der finder sin Plads i en naturlig Fordeeling af disse Legemer ei langt fra
dem af Fasciolaria tulipa og Pyrula canaliculata, og de ægformige Lege
mer, som Rang antog for Æg, ere Æghylstere, hvoraf ethvert indeholder
en utallig Mængde Æg eller unge Dyr, disse sidste med fuldkomment ud
dannet Skal,
Det andet Punkt angaaer en Forstening, der findes i Kalkstenen ved
Faxöe, og i det til samme svarende Lag, som Professor Forchhammer har
efterviist blandt Kalksteenslagcne, der danne Stevens Klint. Denne For
stening, dei’ bestaaer af en Mængde tæt til hinanden stillede, lige, oprette
Smaaestave, hidrörer efter Forfatterens Mening, som han vidtlöftigen har
udviklet, fra en Art af Æghylstermasser af Bloddyr, der i hans Schema
henhörer til Afdelingen af uregelmæssige tilvoxne Æghylstermasser og til
sammes Familie med rörformige Æghylstere, af hvilken Familie, saavidt
Forfatteren er bekjendt, i den nuværende Skabning ikkun forefindes Arter
i de tropiske Have.
Etatsraad Örsted, Ridder og Dannebrogsmand, har meddeelt Selska
bet sin Forklaring over Faradays magnetisk-electriskc Opdagelse. Fra den
Tid af da Electromagnetismen var opdaget, blev det et naturligt Spörgsmaal, om det ikke Iigesaavel maatte være muligt at frembringe Electricitet
ved Magnetismen, som Magnetisme ved Electriciteten. Uagtet mange Be-
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stræbelser var dette dog ikke lykket, indtil den engelske Naturgrandsker
Faraday, ved Slutningen af forrige Aar, opfandt det rette Middel hertil.
Dette bestaaer deri, at man i Nærheden af en god Leder lader Nord- og
Sydmagnetisme enten pludseligt forene sig, eller pludseligt adskilles. Her
ved opstaaer en electrisk Ström, i en Retning, der staaer lodret paa den
magnetiske Virkningslinie; dog er denne Virkning saa svag, at den kun
lader sig gjöre kjendelig, naar man lader den samtidigt skee paa mange
Punkter af en Leder, hvilket allerlettest skeer, naar man om et Stykke
Jern, der kan tjene til et saakaldet Anker ved en Magnet, vikler en Metaltraad ret mange Gange, og sætter denne Traads Endepunkter i Forbin
delse med den electromagnetiske Multiplicatoi'. Hver Gang man nu enten
anlægger dette Anker mellem de to Poler af en stærk Magnet, eller og
skiller det derfra, angiver Multiplicatoren en electrisl^ Ström, hvis Retning
i de to modsatte Tilfælde ogsaa er modsat. Dette er Grundforsöget, om
hvis Forklaring det gjelder. Örsted mener at denne naturligt, og tned et
Slags Nödvendighed folger af den Grundlov han har opstillet for de elec
tromagnetiske Virkninger. Ifolge denne Lov er enlivei' electrisk Ström
omgiven af et magnetisk Kredslob, saaledes at de Planer, hvori disse foregaae, staae lodrette paa Axen af den electriske Ström. Naar man altsaa
frembringer en electrisk Ström, danner sig, som afsig selv, en Række af
magnetiske Kredslob; de nye Erfaringer vise os nu omvendt, at man ved
at frembringe en Række af magnetiske Kredslob, rundt om en Leder, kan
tilveiebringe en electrisk Ström parallel med Lederens Axe. Retningen
af denne electriske Ström er just den, som man i Medfor heraf maatte
erholde, naar man forudsætter, at de Ankeret gjennemströmmende magne
tiske Kræfter tiltrække de modsatte i den omsnoede Leder, saa at Sydmag
netismen i denne tager samme Retning som Nordmagnetismen i hiint, og
omvendt Nordmagnetismen i denne folger Sydmagnetismen i hiint. Sær
deles lærerigt er det, at en electrisk Leder, ifolge Ampères Erfaringer, af
en parallel med samme gaaende gjennemströmmet Leder forsættes i en
saadan Tilstand, at den viser sig gjennemströmmet i modsat Retning. Dette
forstaaes nemlig let, naar nian betænker, at det magnetiske Kredslob i en
gjennemströmmet Leder ikke virker fordelende, som den sædvanlige Mag
net, men frembringer i nærliggende Gjenstande samme magnetiske Retning,
som den der hersker i den virkende Deel selv. Heraf folger da, at den
Leder, som lægges parallel med den gjennemströmmede, erholder paa den

CH
nærmeste Side samme tangentiale magnetiske Retning, fölgeligcn paa sin
hó'ire Side samme Retning som liersker paa venstre af hiin, eller paa sin
nederste Side samme Retning, som hersker paa den overste af hiin, alt
efter Stillingen; men i alle Tilfælde modsatte Omlöbsretninger, fölgeligen
ogsaa modsatte electriske Stromme.
Man seer altsaa, at det mærkværdige nye Kapitel, hvormed Faraday
har beriget Electromagnetismen, paa det skjönneste sammenknytter sig med
den allerede bekjendte Grundloy.

Den historiske Classe.
Etatsraad 'EEerlauff', Ridder af Dannebrogen, har meddeelt Selska
bet sine Undersøgelser over de norske Kongers Salvning og Kroning i Mid
delalderen.
Allerede i den forchristelige Periode forekomme de forste Elementer
til Salvings- og Kroningsinstitutionen.
I Norge indfortes den ikke for i
Aaret 1164, da Magnus Erlingsen blev kronet, ved hvilken Ledighed
han tillige udstædte den mærkelige Haandfæstning, der gjorde Riget til et
Lehn af det norske Erkesæde. Men uagtet der til et saadant Lehnsforhold
haves Exempler i den övrige Middelalder, opnaaede den norske Kirke dog
aldi i g nogen frie Udövelse af denne Lehnshöihed; da Ingen af de folgende
Konger vilde erkiende Gyldigheden af hiin Haandfæstning. Sverre var den
næste Konge, der blev kronet, uden at dog denne Omstændighed for ovrigt
bidrog til at befæste ham paa Thronen. Först, da de norske Borgerkrige
vare endte ved Hertug Skules Dó'd, modtog Kong diakon diakonsen, til
virkelig Betryggelse af sin Værdighed, i Aaret 1247 Kroningen af en pa
velig Legat, Cardinal Wilhelm af Sabina. Denne Konge var den Förste,
som i sit levende Live lod sin til Thronfolger udvalgte Sön Magnus krone,
tilligemed dennes Gemalinde.
Efter Erik Prcestehaders Broder, diakon
Magnussen, vides ingen norsk Konge at være bleven kronet, for under
den calmarske Union. Uagtet denne Höitideliglied i intet af de mellem
Rigerne oprettede Foreningsakter omtales, som nogen nödvendig Betingelse,
blev dog enhver af Unionskongerne kronet ogsaa i Norge; Erik af Pom
mern undtagen. Da efter Christopher af Bayerns Död, Norge med Hen
syn til Kongevalget deelte sig i to Partier, bleve begge de udvalgte Kon
ger, Christian 1. og Karl Knudsen kronede i Trond hiem.

Til Salving ~og Kroning var Ingen berettiget uden en retmæssigen
valgt og hyldet Konge eller Dronning. Ogsaa ved Kongevalgene fore
komme alt i den ældste Tid visse symboliske Skikke, som tildcels stemme
overeens med dem, der senere hen fandt Sted ved Kroningerne. Paa Be
tingelserne for Kongevalg, som overhovedet for Thronfolgen, indeholder
Magnus Lagabceters Lovgivning de forste statsretlige Bestemmelser ; men
uden dog at Kroningen her nævnes anderledes end leilighedsviis. Kun faa
norske Dronninger omtales som kronede og blandt dem ingen under Fore
ningen med de to andre Riger; ligesom der heller ikke under denne hele
Periode findes Exempel paa Kroning af en Thronfolger, i cn regierende
Konges Levetid. Ordentligviis tilkom Hovedforretningen ved en Kroning,
Erkebispen af Nidaros; men nogen fast Bestemmelse i Flensecnde til Kro
ningsstedet synes ikke at have været truffet. De forste Kroningsfester hold
tes i Bergen; Hakon Magnussen var den forste Konge, der (1299) kronedes i Throndhiem; og blandt de Folgende bleve Christopher af Bayern
og Christian II. kronede i Opslo. Höitideligheden fandt almindelig Sted
paa en eller anden i den norske Kirke vigtig Festdag, i Overværelse af
Rigets geistlige og verdslige Magnater, undertiden ogsaa af fornemme Ud
lændinge. Kroningsceremoniellet var i det Heele indrettet efter den rommerske Kirkes Ritual. — En noget omstændelig Beskrivelse haves kun over
Kong Hakon Hakonsens og hans Sön Mugnuses Kroninger, af førstnævntes
Historieskriver Sturla Thorclsen. En vigtig Bestanddeel af hele Akten
var Kroningseedcn, til hvilken den ældste Formular haves ïxs. Erik Prcestehaders Kroning. Da Riddervæsenet, som politisk Institution, indfortes i
Norge under Magnus Lagabceters Regiering, er det sandsynligt, at, efter
denne Tid, Ridderslag ere bievne uddeelte, ved enhver saadan Höitidelighed, skiondt Historien kun har opbevaret faa Exempler derpaa.—En karak
teristisk Beskrivelse af et Kroningsgiestebud har Sturla Thordsen efterladt
os i Hakon Hakonsens Historie. Det er naturligt at en saadan, halv kir
kelig og halv politisk Institution, maatte have Indflydelse paa Kongens og
Undersaatternes indbyrdes Forhold; ligeledes er der Grund til at antage,
at der tilkom den kronede Konge visse Rettigheder, som det, for denne
Udmærkelse blev ham til Deel, ei var ham tilladt at udöve. — Der haves
intet Spor til, at Kroningen haver bevirket nogen Forandring i Kongernes
Titulatur; men vel, at enkelte af dem, efter denne Hoitidelighed, have an
taget visse Tilnavne. Blandt de norske Regalier nævnes udtrykkeligen kun
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Kronen, Scepteret og Sværdet. — Kronen, Symbol paa den Kongelige Majestæt, bares ved visse höitid el i g e Leiligheder; ogsaa bleve Kongerne under
tiden begravne med Krone og Scepter. Af Scepteret, Symbol paa den
herskende og dömmende Magt, forekomme i den norske Historie to Slags,
med et Kors og med en Örn paa Spidsen; det forste synes at være laant
fra det byzantinske Hof; til det andet forekommer alt Spor i den romerske
Oldtid. — Sværdet, Symbol paa den executive Magt, blev ved visse höitidelige Leiligheder baaret foran Kongen. Rigsæblet synes senere at være
kommet, i Brug ; naar det tidligere forekommer paa Sigiller og Mynter,
maae det antages at være laant fra fremmede Forbilleder. — Til de nor
ske Rigsinsignier kunde, paa en Maade, ogsaa henföres den hellige Olafs
Reliqvicr, der vare tilstede ved enhver Kroning; men, ligesom de, Kronen
tilhorende, Regalier opbevaredes i Throndhiems Domkirke, indtil Aaret
1537, da den sidste norske Erkebisp Olaf Engelbrechtsen, paa sin Flugt
ud al Riget, bortförte den störste og vigtigste Deel af denne Nationalskat.
Professor og Riddei’ Kolderup-llosenvinge forelagte Selskabet en Un
dersøgelse om et hidtil ubekjendt dansk Skrift fra det 15de Aarhundrede,
der handler om Rettergangsmaaden ved de geistlige Retter. Det findes i
Slutningen af det Arne-MagnæanskePergarnents-Haandskrift, No. 447 i Duo
dez, et Haandskrift, som Kojoed Ancher iövrigt har benyttet, men uden
nogensteds at omtale det her omhandlede Arbeide, som i Slutningen af
Haandskriftet optager 16 Blade og 2 halve Sider. Det har ingen Over
skrift, men dets Indhold og Hensigt antydes ved Begyndelsesordene: Fyrst
man talccr om Kirkins doms logh oc om hinnes framgongh, tha skal man
vidhæ &c. og ved Slutningsordene : Oc thet ær sajfd (sagt) af (om) dom
mer Jramgongh oc hinnes skikkels, at the ther ienfoldugœ æræ moghæ
haff'uæ nogæt aff Kirkins logh oc hinnis dom. Umiddelbart efter disse
Ord hedder det: Oc hær ændæs then lidoen bogh, som Biscop Knudh i
Fiborgh giordæ. (dad gif hans Siæl eivinnelig Gledce Jor sinæ Gajfwe.
Amen. Den her meddeelte Underretning, at den bekjendte Biskop Knud
i Viborg, som under Kong Christian d. 1stes Regjering forfattede sine Glos
ser til jydske Lov, er Skriftets Forfatter, kan saamcget mindre være Tvivl
underkastet, som en strax derpaa meddeelt Notitse viser, at Jens Kaas til
Starupgaard bar ejet Bogen; denne Jens Kaas var Biskop Knuds Samti
dige, og da hans Gaard laae i Viborg Stift, er det usandsynligt, at hiin Ef
terretning om en ham personlig bekiendt Mands Forfatterskab skulde være
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urigtig. Nogle Vanskeligheder, som mode med Hensyn til Aarstallet 1499,
som forekommer paa et Sted i Skriftet, da dog Stamtavlerne hos Hofmann
anföre Jens Kaas som dö'd 1489, kunne ikke ansees for vigtige, da disse
Stamtavler indeholde flere afgjorte Urigtigheder.

Det kan iövrigt være tvivlsomt, om dette Skrift er et Originalarbeide
af Biskop Knud eller blot en Oversættelse af et eller andet fremmed la
tinsk Skrift blandt de mange som i Middelalderen forfattedes til Veiledning
i Processen, over hvilke Joh. Hndreæ giver eu Fortegnelse i sin Fortale til
Duraniis speculum judiciale, hvilken Savigny paa ny har ladet aftrykke i
hans Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter III. 586. Imidlertid
leder anstillet Sammenligning snarest til at antage, at Skriftet tilhorer Bi
skop Knud selv, dog saaledes at han jevnlig har benyttet Andres Skrifter.
Det er rimeligt, at han oprindelig har forfattet det paa Latin og at vi kun
have det tilbage i Oversættelse; thi deels synes Sproget paa flere Steder
at bære Præg af at være en Oversættelse, deels findes i et andet ArnæMagnæansk Haandskrift (No. 28 i Qvart) et Brudstykke af dette Skrift,
hvori Sproget saavel i enkelte Ord som i Vendinger er saa afvigende fra
Texten i No. 447, at man paa ingen Maade kan tillægge nogen Afskriver
Skylden for disse Afvigelser, men det skjönnes tydeligt, at det er en Over
sættelse af een og samme latinske Original.

Endskjöndt man ikke kan tillægge dette Skrift noget særdeles stort
Værd, vil det dog i flere Henseender fortjene baade Retsforskerens og
Sproggrandskerens Opmærksomhed, som det eneste paa dansk skrevne sy
stematiske Skrift af juridisk Indhold, der er os levnet fra vor ældste Lov
givnings Periode. Det er med Hensyn til Retshistorien saameget mere mær
keligt, som den canoniske Ret har efterladt sig saare faa Spor i vore Love,
Kirkelovene undtagne, uagtet det er vist, at den siden Slutningen af det
13de Aarhundrede stedse fik mere og mere Indflydelse, selv udenfor de
geistlige Retter, ligesom ogsaa disses Jurisdiction efterhaanden havde ud
videt sig langt over Grændscn af egentlige geistlige Sager.
Det ommeldte Skrift kan ventes udgivet med Indledning og Anmærk
ninger i det 6te Bind af Ny danske Magazin.

(14)
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Ordbogscommissionen.
Af Selskabets Ordbog ere 26 til Bogstavet S henhorende Ark trykte.
Revisionen er rykket frem til Ordet Skade, Af Bogstavet U er en Deel
udarbeidet til Revision.

Meteorologisk Committee.
Committeen har modtaget en Deel Iagttagelser, deriblandt çn meget
fuldstændig Række fra Assistent Chenon i Christiansborg i Guinea, som nu
i 3-4 Aar med megen Flid har anstillet Veir-Iagttagelser i dette tropiske
Land -, fra Landphysicus Thorstensen og Sysselmand Melsted i Island, Major
Fasting i Godhavn, Kiöbmand Cor tsen i Upernavik, og Landphysicus Dr.
Hornbeck paa St. Thomas. — Naturforskeren Dr. IV. Lund, som har til—
traadt en nye Reise til Brasilien, er af Committeen blevet forsynet med
Instrumenter, ligeledes ere saadanne bievne meddeelte til Major Fasting og
Gouverneur Lind. — Trykningen af det andet Hefte af Collectanea Me
teorológica er begyndt. — Til Prof. Schouws ovenomtalte Afhandling om
Barometrets Middelstand ved Havet, have de af Committeen foranstaltede
Iagttagelsci' givet de vigtigste og sikkreste Bidrag.

ANATOMISK BESKRIVELSE

OVER

FEM MENNESKELIGE MISFOSTERE.
A F

Etatsraad

J. D. I-1ERH OLD T,

DR. OG PROF. MFD.

&C.

(MED TOLV KOBBERTAVLER).

kid. Sei. phys. og mathem, Skr. E. Deel.

A

’’Ikke sjeldent indeholde anatomiske Beskrivelser af Misjostere en Sæd til Sandhed, som
aldrig kunde have været udledet af den sædvanlige Legemets Bygning.”

II. Callisen.

Förste Iagttagelse.
Over et Misfoster,
som Valide Stifts .Læge, Ur. Slecnbcrg,
har skjænket Forfatteren *).
luette Misfoster er födt i Landsbyen Lyderslov } i Sognet af
samme Navn, Stevns Herred, i Sjelland,
om Aftenen KL 11.

den 4de Junii 1827

Faderen er Indsidder Lars Fredriksen',

Moderen Maren Fincents Datter, nu 52 Aar gammel. Fra sin
Barndom nod denne Kone cn god Helbred; hun er bleven Mo

der til fire Born,

af hvilke tre endnu ere i Live.

af disse blev födt ved Vending,

1 Foraaret 1826 aborterede

de övrige uden konstig Hjelp.

hun under en hidsig Febersyge.

Naar hun ikke var frugtsommelig,

stærkt menstrueret.

Det forste

saa var hun almindeligviis

I November s. A. mærkede hun, at denne

Udtømmelse var mindre yppig; i December Maaned ophörte den

Dette Misfoster findes nn i vort Universitets anthropologiske Mu
seum.

(S. Etatsraad Prof. Schumachers Dcscriptio Musei anthropol.

Univ. Ilafn. Pag. 124 No. 1260 (468. 1).
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aldeles.

Hun formodede da,

October Maaned 1826.

at hun havde conciperet sidst i

Allerede i Februar Maaned troede hun,

at fornemme Fosterets Bevægelser.

I April blev hun heftigen

forskrækket, folie sig derefter svag og leed siden ideligen af
Smerter i Underlivet.

Frugtmoderen udvidede sig nu hurtigen

saa stærkt, at hendes Jordemoder (Mad. Börresc-n) i May Maa

ned s. A. meente, at hun enten var frugtsommelig med Tvillin
ger eller maatte være i sit Svangerskabs yde Maaned.

Endnu

den 2den Junii fornam hun Fosterets Bevægelser; sildigere ikke.
— Den 4de Junii indfandt Kyndere sig,

selen.

der bebudede Fod

Ved Undersøgelse samme Dags Aften fandt Jordemo-

deren, at Fosteret havde et urigtigt Leie.
dermunden var tilstrækkcligen udvidet,
gen.

Kl. 11, da Mo

foretog hun Vendin

Hinderne vare endnu ikke brustne.

Da hun sprængte

dem, udilod efter hendes Beretning indtil 6 Kander Vand, som

var uden Lugt og af sædvanlig Farve.

Nu fandt hun, at det

var den venstre Arm og Navlestrængen, som laae for.
dingen blev fuldfort med Lethed og i kort Tid.

et velskabt Pigebarn;

Ven

Fosteret var

det yttrede Liv ved nogle smaa Træk

ninger omkring Munden og ved en svag pibende Lyd, men döde
inden et par Minutéis Forlob.

Længde angives til

12 Tommer.

sorte Haar paa Hovedet,

Barnet blev ikke vejet;

dets

Det havde temmelig lange

tynde Nægie, var hverken fedt eller

mavert; dets Hud havde en mörkcblaa Farve. Dets Navlestræng

var tynd y af sædvanlig Længde^ og havde ingen Aareknuder (Varices).

den.

Da Strængen. blev overklippet, ilod lidet Blod ud af

Jordemoderen underbandt begge dens Ender.

ö
Uagtet den betydelige Mængde Modervand, som var flydt

ud under Vendingen, blev Konens Bug dog usædvanligen tyk og
Ved, gjentagen

udspændt.

Vaginalundersögelse

bemærkede

at der igjen havde stillet sig Hinder som for

Jordemoderen,

et andet eller Tvillingfoster,

men livad disse indeholdt,

hun ikke i Stand til at opdage.

var

Ilun sprængte derfor ogsaa

Hinderne af dette Æg, hvorpaa udilöd lidet Vand af guulagtig

Farve og stram Lugt.

Ved at fore sin Haand ind, fandt hun

et blödt, bevægeligt Legeme, som udfyldte Bækkenets överste

Aabning og Iaae tæt op til Moderkagen.

Da hun nöjagtigen

undersögte dette Legeme, brast en liden Blære paa den Deel
af det, som frembod sig i Frugtmoderens Mund,

og omtrent

en Spiseskee fuld af en guulagtig sei Vædske udilod i Jordemoderens Ilaand.

Nu opdagede hun paa Massen et Been (An

ticrus), lagde en Slynge omkring dets Ankel,
Been,

sögde det andet

Da dette var i Bækkenets

og trak Misfosteret frem.

nederste Aabning, bemærkede hun, at der var noget, som holdt
det tilbage.

Hun bragde da Haanden ind i Bækkenet og fandt,

at Navlestrængen var meget kort, og at Massens överste Flade

(Superficies pectoralis abdominis)

var i en stærk filamentos

Sammenhæng med Moderkagen, som laae tæt ovenfor i Mo
dermunden.

Derpaa udtrak hun Misfosteret og begge Moder

kager i Forbindelse med hinanden.

Nu saaes, at Misfosterets

Navlestræng var kun omtrent lo Tommer lang,

nærmest ved

Moderkagen næsten een Tomme tyk, og desuden havde to til
tre kiendelige Mareknuder (Varices).

Det forekom hende, som

om disse Knuder pulserede svagt, hvilket dog neppe har været

Tilfældet.
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Misfosteret var af cn blaalig Farve.
dermis) hang overalt fast til Huden;

Dets Overhud (Epi

endnu robede det ingen

steds Tegn til Forraadnelse.
Jordemoderen lösnede nu (desværre!) hiin filamentose

Forbindelse mellem Moderkagen og Misfosteret, og overklip

pede tillige dets korte Stræng;

af dens Aarer udilöd da lidet

Blod. -Paa den indre Flade af Moderkagen (Superficies foetalis),

henad

dens Iland sad

cn haard (efter Jordemoderens

Udtryk) ”bruskagtig” Knude, omtrent af en Species Omfang
og 5 Tommes Tykkelse.

Efter liendes Skjön bestod denne

Knude af Moderkagens Bedækning (Chorion og Amnios),

paa dette Sted havde en abnorm Udvikling;

som

dog var den ikke

liuul, indeholdt ingen samlet Vædske, ingen Been (Ossa), ingen
Haar eller deslige.

Hun ansaae den alligevel for Rudiment af

et Hoved, og meente, at Misfoslerets översle Flade (Superficies
pectoralis) paa delte Sted havde vævet sammenvoxen med Mo
derkagen.
Begge Moderkager vare i organisk Sammenhæng med

hinanden', Slrængen fra del sunde Barn indtraadte i Midten af
sin Kage: Misfoslerets korte Stræng var derimod heftet nærmere

til Randen.
Efter disse Data synes Fodselen at være indlrufíen i Be

gyndelsen af Svangerskabets ottende Manned,
Dage for tidligen.

eller omtrent 60

Barsel-Renselsen var i enhver Henseende

naturlig og Konen har siden befundet sig vel.
Denne udforlige Efterretning om Moderens Svangerskab

og Forlosning er mig venskabeligen nieddeelt af Valide Stifts
Læge Hr. Steenberg (som godhedsfuld har skjenket mig Misfo-

Hs. Höi-

sierel) og af Sognepræsten for Lyderslov Menighed,

ærværdighed lir. Provst Tngelb retlig Ridder af Danebroge.

Det er umiskjcndcligt,

at dette Tydersloe sbe Misfoster

qvindelig Skabning,

som

aldeles mangler Hovedet, Halsen, begge Arme og Brystet.

Ud

(Jlcib. i.)

er Nederkroppen af

en

vendig er dels Dannelse i det Hele symmetrisk og normel, naar

undtages, at det har ikkun Zre Tæer paa hver Fod.

Hver dets

enslige Deel er fyldig og saavel i Længde som i Omfang pro

portioneret efter Urtypus for en menneskelig Form.

Dets Over

flade er beklædt med Hud og Overhud som et velskabt Fosters;

det har endog smaa

tynde Nægie paa alle Tæer;

kun dets

overste Flade, som vender mod den manglende Brysthule, (su-

•perficices pectoralis (Tab. I. A. A. A. A.) er bedækket med et

fast Cellevæv,

ikke med de sædvanlige Integumenter.

Denne

ujevne, cellulose Flade er dybt udhulet nedad mod Bugen, har

en Omfang af ?! Tommer,

et Gjennemsnit til Siderne af 5^

Tommer, forfra og bagtil af il Tomme.

Underen synlig Ophöi-

ning paa dets overste og bageste Deel (Tab. I. B.) föler man
Enden af den mutilerede Rygrad.

Fra denne Ophöining indtil

Spidsen af Fosterets store Taa er dettes hele Længde 7I Tom
mer.

Paa Siderne af Kroppens ovre Deel kjendes nogle Rib—

been under Huden.

Det ovrige af Fosterets Skelet synes at

være normalt.

Dets ydre Genitalia ere stærkt udviklede, især

Labia majora.

Clitoris og Nympliæ ere forholdsmæssigen min

dre;

Ostium Urethræ findes temmelig hoit oppe i Indgangen til

Vagina; — dennes Aabning var meget liden og havde oventil

Rudimenter af et fast Hymen.
ficiurti ani aabent.

Perinæum er vel dannet;

Ori-

Bækkenet har bagtil en naturlig Krumning;

Afstanden imellem

dets Spinæ anteriores og superiores er to

Tommer.
Inden dette Misfoster blev disseceret, anmodede jeg Uni
versitetets Prosector, Hr. Doctor Med. Svitzer, om at indspröite

Navlestrængens Blodkarj Pulsaarene med Qvægsôlv, Venen med

en tynd farvet Voxmasse.

Da dette var skeet,

först Navlestrængens tapformige Pose

aabnede vi

(Tab. I. E.)

J denne

fandt vi to Pulsacirer og een Peney tilligemed et Stykke saminenviklede Tarme. (Tab. II og Tab. III.)

Tarme

(et

Rudiment

Den ene af disse

af Krumtarmen o; Ileurn) var snæver

og lob ud i en cellulds tilsluttet Spidse, som tabte sig i Strængcns gelatinöse Masse (Axungia Warthoni);
Ende af
•r

mod den anden

dette Tarmstykke skjönnedes tydeligen Texturen af

Blindtarmen (Coecum).

Tarmen blev nemlig, for den traadte

ind i Bugen, baade tykkere og videre, og havde et temmelig
stort Diverticulum (Processus vermicularis).

Udvendigen paa

Blindtarmen saaes desuden en svag ringförmig Fordybning,

indvendigen kjcndelige Grundtræk til Valvula Bauhini.
den

al

og

Læng

det hele Tarmstykke i Navleposen udgjorde omtrent

il Tomme.

Det havde et eget lille Mesenterium, ved hvilket

det var heftet til Posens indvendige Flade.
Ved at aabne Fosterets Bug bemærkede vi, at der laae et
tyndt Lag gryneret Fidt udbredt under Huden:

at Abdonii-

nal-Muskleriie vare blegrode og i det Hele havde deres normelle Form.

Af Fibrernes Retning kunde vi skjelne baade recti,

obliqvi og transversi.

Vi talte oventil paa Bugens höire Side

7, paa dens venstre Side 8 Ribbeen.
vare articulerede med Ryghvirvlerne;

Disses bageste Ender
de forreste stode deels i

9
cartilágines Sammenhæng med hinanden, deels tabte de sig i
Cellevævet, da Brystbenet (Sternum) manglede aldeles.

Den indre Flade af Bugen var beklædt med et fiint Perito-

næum.

I Navlens Bugaabning vare Integumcnterne tykke og

dannede en cylindrisk Canal af 5 Liniers Længde,

hvilken

saavel

Tarmen

traadte ind i Bughulen.
intet Extravasat.

som Navleaarerne,

gjennem

fra Navleposen,

Mellem Bugens faa Indvolde fandtes

Vi saae nu til min Glæde, at Navlestrængens

Aarer vare indspröitede med særdeles Held.

Tarmene indtoge

den störste Deel af den lille Bugsæk; et Par Nyrer laae bag
Bugposen i Lænde-Egnen (Regio lumbalis) og en Urinblære (med

sin Urachus mellem Navle-Pulsaarerne) fortil nede i Bækkenet.
Begge Binyrer manglede.

I. Misfosterets Blodkar.
a) Om dets Pulsaarer.
Begge Navle-Pulsaarer (Tab. II,) ere omtrent af lige Stör
De afgive begge hver en

reise, men have en ulige Fordeling.
Laargreen

(Arteria cruralis

(Tab.

II. H. L.)

og en

nedsti

gende Bækkengreen (Arteria hypogastrica) (Tab. II. K. N.); den
venstre Navlepulsaare har desuden en opstigende Buggreen (Ra

mus ventralis adscendens) (Tab. II. M.), som löber op bag ved
den venstre Nyre, og forgrener sig derefter opad og til begge

Sider.

Ingen af disse Pulsaarer stod i Forbindelse med no

gensomhelst Stampulsaare,
pulmonalis manglede,

thi baade Arteria aorta og Arteria

^iavlepulsaarerne vare saaledes de eneste

Stampulsaarer for hele Misfosterets Organisme.
Tid. Sel. phys. og mathem. Skr. V. Deel.

Deres Mellem-

B
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hinde (fibrosa s. nervea) var stærkere end

samme

Hinde i

Navlevenen.
b) Om deis Tiener.

Disse have alle deres Udspring

fra Navlevenen

(Vena

som deres fælleds Hovedstamme. (Tab. III. II.)

umbilicalis)

Den afgiver forst nogle opstigende Grene

(Tab. III. h. h.),

som svare til Forgreningen af den opstigende Bugpulsaare (Tab.
II. in. ni.) ;

Stamvenen bojer sig derefter lidet til höire Side,

bagtil og nedad mod Nyrerne (Tab. III. R. S.), hvilke begge den
forsyner med betydeligen store Grene (Tab. HI. I. og K.); lidet

neden for disse Grene deler den sig i to Starngrene (Tab. III.
L. og M .), een til boire og een til venstre Side af Legemet.

Fortsættelsen

af den höire Stamgreen (Tab. III. L.) afgiver

nogle Smaagrene til

Regio lumbalis,

löber

derefter ned til

Laaret og danner Vena cruralis -paa samme Side.

Den venstre

Stamgreen, som er starre end den Loire (Tab. III. M.), stiger
nedad og deler sig snart i to Vener:

a) i en Green til Bæk-

kenorganernes Loire Side (Vena Lypogastrica

dextra Tab. III.

N.), og b) i en Tværgreen (Tab IIP. O.) til fælleds Udspring for

den venstre Bækkengreen (Vena hypogastrica sinistra Tab. III.
P.) og den venstre Laarvene (Vena cruralis sinistra Tab, III. Q.).
Ingen af Navlevenens Grene forenede sig enten med en Port—

aare eller med en Huulaare, som begge manglede.

IL Misfosterets Digestionsorganer.
Bughulen var

oventil ikke

afsluttet ved et Diaphragma,

men ved et compact Cellevæv, hvis Bugflade indvendigen fandtes

beklædt med en tynd Bughinde (Peritonæum).

Tarmcanalcn

IL
i dets Bug strækkede sig fra dels Navlepose (Tab. I. E.) indtil
Orificiuni ani.

Strax citer Tarmens Indtrædelse gjenneni Nav

len böjede den sig lidet opad mod Bugens venstre Side og dan
nede der en Krumning (Ansa), i hvilken begge Stykker, som
dannede Krumningen, vare med deres ydre Flade sammenvoxne

til hinanden i en Strækning al et Par Tommer.

Nu steg den

nedad i Bugen bagved Navleaarerne og Urachus, gjorde nogle
Smaaböininger og dannede i den venstre B.egio iliaca et nornielt

S. Romanum.

Iline Böininger vare ved et lidet Mesenterium, og

dette ved et bredt Mesocolon, heftede til Lændehvirvlerne.

S.

Romanum gik saa over i Endetarmen (Intestinum rectum), som
steg ned igjennem Bækkenet, hvor denne, ved et fast Cellevæv,
med sin bageste Flade var heftet til Korsbenets (Ossis sacri)

Udhuling,

og med sin forreste Flade forenet med Urinblæ

ren (Vesica urin.)
Længde af G

—■ Hele

Tommer.

af cens Beskaílenhed,

Tarmstykket

i Bugen havde

en

Dets Textur syntes overalt at være

undtagen i Endetarmen, som var lidet

tykkere og fastere. ■— Endetarmen holdt, naar den var opblæst,

5 til 4 Liniei; i Diameter.

Alle de tykke Tarme baade i Bu

gen og i Navleposen havde, som sædvanligt, longitudinclle og

circulæro Muskelfibrer ; dog vare de longitudinelle ikke ret sam
lede i Ligamenter, men meer udbredte over Canalens hele Om

fang;

ei heller havde Vridtarmen (Colon) mærkelige Pocher

eller Diverticula.

Igjennem Orificiuni ani lod den hele Canal

sig opblæse lige indtil Ileon eller dens överste blinde Ende i

Navleposen.

Der fandtes i dens indre Huulhcd intet Meco

nium, men sei graalig Sliim.
B 2
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HI. Misfosterets Organer for Urinens Afsondring.
Vort Misfoster havde to veldannede Nyrer (Tab. III. R. S.),
som laae paa sædvanligt Sted, og vare fortil beklædte af Bug
hinden (Peritonæum).

Ved at stramme denne deres Beklædning,

syntes det, som om de vare lobulöse ; ellers er deres Overflade

glat.

De ere begge forsynede med Blodkar fra Navleaarerne,

især med betydeligen store Vener (Tab. III. I og K).
(Renes succenturiati) fandtes ikke.

Binyrer

Den h'ôire Nyregang (Ure

ter) gaaer ud fra Nyrens Ililus^ löber nedad og indad imellem
den höire Laarvene (Vena cruralis) (Tab. III. L.) og den fæl

leds Stamgreen for begge de nedre Bækkenvener (Venæ hypoga-

stricæ) (Tab. III. M), den ligger derefter ved Siden af Endetar
men, til hvilken den er heftet ved Cellevæv, og træder tilsidst
ind i Urinblæren.

Den venstre Nyregang (Uret, sinist.) kommer

ogsaa ud fra sin Nyres Hilus, löber forst bagved Nyrevenen

(Tab. III, K.), siden foran den opstigende Bugarterie (Tab. II.
M.), derefter bag den venstre Navlepulsaares Stamme ovenfor

dennes Deling (Tab. II. L.), forbinder sig endeligen med Ende
tarmen, ligesom den hoire Nyregang (Ureter dexter), og træder

ind i Urinblæren.

Urinblæren, der ingen Urin indeholdt, sees som en kegleformig Canal med sin Spidse vendt opad mod Urachus;

den

er omtrent een Tomme lang og vel et Par Linier bred.

Ved

en hin Tubus lader den sig opblæse gjennem Urinroret (Urethra),

men Luften trænger ikke ind i Urachus under dennes Löb opad
mod Navlen.

LTrinblæren og Endetarmen ere forenede med

hinanden ved et tæt Cellevæv; Uterus mangler nemlig aldeles
tilligemed sine Appendices, og Vagina bestaaer kun af en liden,

oven tilsluttet, Huulhed eller blind Pose af omtrent een Linies
Dybde.

IV. Misfosterets Nervesystem.
Ved Ryggens Dissection fandt vi, at vort Misfoster havde
8 Ryg- og 4 Lendehvirvler og et normelt dannet Korsbeen og

Stjærtbeen (Os coxygis). Med dets Ryghvirvler vare ikkun 7 Ribbeen
articulerede paa dets höire Side, 8 paa dets venstre.

disse Ribbeen sig i Cellevævet under Huden,

Fortil endte

da der ikke var

det mindste Spor af Bryslbeen (Os sterni). — Indvendigen vare

Hvirvelbenene normelt udhulede efter Ryggens hele Længde, og

var denne Canal fyldt med en sammenhængende Marv, som laae

indhyllet i sine Meninges.

Canalen var oventil afsluttet af det

faste Cellevæv, som bedækkede Fosterets Brystilade (Tab. I. A.
A. A. A.).
eqvina.

Nedentil endte Marven sig, som sædvanligt, i Cauda

Paa begge Sider af Marven saaes Nervegrene, med

deres Nevrilema, at træde parrede ud gjennem alle Foramina
intervertebralia; ligesom i normel Tilstand.

Hver saadan Nerve

deelte sig i to Grene: den eene {Ramus anterior') lob fortil
nedad mod Bugens Organer 5 den anden {Rainus posterior) for

derte sig i Rygmusklerne og Integumenterne.

Cauda eqvina

udsendte ligeledes sine parrede Nervi sacrales gjennem Fora

mina sacralia, og Plexus ischiaclici afgave til Laarene baade
Nervi ischiadici, crurales og obturatorii.

Vi saae Nerveiibrer

udbredte i Psoas, lliacus, Grlutæl, Sartorius o. s. v.
Sammenligne

vi dette

vort Misfosters Organisme

Construclionen af et veldannet Foster,
manglede :

saa findes,

med

at hiint
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A) Med Hensyn til Blodets Kredslob:

1) Hjertet og Lungerne, tilligemed begge Stampulsaarer (Ar

teria aorta og Art. pulmonalis}, begge Stamvener (Venæ cavæ)
og alle Lungevener (Venæ pulmonales}.

Der fandtes fölgelig

intet Trykværk, ingen Regulator for Blodets Omlob indvendigen
i hiint mutilerede Legeme.
2) Tilligemed disse Stampulsaarer og Stamvener manglede

alle deres Grene saavel til Lungerne som til hele det övrige
Legeme.

Navlepulsaarerne havde fölgelig ikke deres Udspring

fra Arteriæ hypogastricæ.
5) Der fandtes ingen arteriös Forbindelsesgreen (Ductus ar

teriosus Arantii) imellem Stampulsaaren (arteria aorta & pulmonalis).

4) Der fandtes ingen venös Forbindelsesgreen imellem

begge Stamvener (Venæ cavæ) > nemlig ingen Vena azygos eller

liemiazygea.

5) Der fandtes ingen venos Forbindelsesgreen imellem BugIiuulaaren (vena cava inferior) og Leverens Portaare (Vena por-

laruni), nemlig ingen Ductus venosas Arantii.
6) Endeligen fandt heller ingen Forbindelse Sted imellem

Moderkagens Navlevene (Vena umbilicalis') og Portaaren, ef

terdi Leveren med sin Portaare manglede.

B) Med Hensyn til Digestions-Apparatet (Organa chylopoietica) manglede:
1) Alle de Organer i Munden, i Halsen og i Brystet, ved
hvilke Næringsmidler indsug^s (pattes), tygges,

nedsvælges.

indsaliveres og
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s) Maven (JFëntriculùs\ Nættet (O/7ze72/2Z77z), Leveren (ZZe-

par}, Milten {Lien}, Bngkjertelen (Ptz72cT’tf«s), Tolvfingertarmen

{Intestinum duodenum},

Tomtarmen {Jejunum} og den slörste

Deel af Krum tarmen {Ileon}.
5) Alle, til disse manglende Organer hörende Pulsaarer
som Grene af Aorta, og hele det venöse Portaaresystem, saavel

dets Stamme, som dennes Bug- og Levergrene (Truncus venæ
portarum ejusque rami ventrales & hepatici).

C.

filed Hensyn til Organerne for Urinens Hfsondring.

Det Mærkværdigste ved disse Organer er, at Nyrerne (Tab.

III. Fig. R. S.) ikke, som i normel Tilstand, ere forsynede med
egne Arterier (Arteriæ emulgentes), men at der ved smaa Grene

tilföres dem begge Blod fra en opstigende Bugarterie (Tab. II.
AI.), der er en Green af den venstre Navlearterie (Tab. II. L.).

Ny revenerne derimod, af en meer normel Dannelse, have deres
Udspring hver paa sin Side af Navlevenens Stamme, og ere

begge af en betydelig Störreise.

D) filed Hensyn til Nervesystemet manglede:

1) Den hele Hjernemasse indenfor Hovedskallen og Hals
hvirvlerne ned til den 5te Ryghvirvel.

2) Alle Hjernens tolv Par Nerver {Nervi cerebrales}, under

hvilke indbefattes Nervus vagus eller sympathetica s médius.
5) Alle 8 Par Halsnerver {Nervi cervicales} tilligemed Plexus
axillares.

4) Nogle af de överste Par Rygnerver {Nervi dorsales}.
5) Den störste Deel af Nervus sympatheticus magnus,

nemlig dens Pars cephalica, cervicalis og thoracica.

'
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6) Alle de Grene, Ganglia og Plexus, som ellers dannes
af samtlige disse (under £-5-4-5 anförte) Nerver, blandt hvilke

især Plexus coeliacus eller Cerebrum abdominale.

Sandsynlig-

viis har det ogsaa manglet Nervi splanchnici.
E) Med Hensyn til det absorberende System manglede

det, ifólge sin ufuldkomne organiske Udvikling:
1) Ductus thoracicus og Cisterna lumbalis.
2) Pena subclavia sinistra, som det Receptaculum, hvori
Chylus og Lymphen

skulle udgyde sig, for at blandes med

Blodmassen.
5) Alle lymphatiske Plexus og Aarer i de Lemmer og Or
ganer, som manglede, tilligemed deres Glandulæ lymphaticæ

{Plexus yugulares, axillares, intercostales, ventriculi, lienis,
hepatis &c. Sec.).
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Forklaring over Kobberne.
Tab. L
Misfosterets ydre Form.
A. A. A. A.

Dets överste udhulede Flade, beklædt med et com

pact Cellevæv.

Den överste Ende af Rygraden,

B.

C. C.

bedækket med Cellevæv.

Bugens överste Side-Egne {Regiones hypochondriacæ)

med indsluttede Ribbeen.

D.

Navlestrængen.

E.

Dens tapformige Udvidelse.

Tab. II.
Misfosterets Navlepulsaarer og deres Forgrening.
A. A. A. A.

Den Överste Plade, beklædt med et compact Cellevæv.

Den överste Ende af Rygraden, ligeledes bedækket afCellulosa.

B.

C. C.

Den nedre Deel af Fosterets Bryst, hvori Ribbeen ere

kjendelige.

D.

Navlesnoren med begge dens Pulsacirer indsproitede.

E.

Navleposens tapformige Udvidelse,

opskaaren, hvori sees

adskillige Tarmeslyngninger.

F.

En Krog, hvormed Navlesnoren er lidet strammet.

G.

Integumenterne omkring Navlen.

H.

Den hoire Navlepulsaare.

I.

Dens Laargreen.

K.

Dens nedstigende Buggreen.

L.

Den venstre Navlepulsacire.

M.

Dens opstigende Buggreen, bagved dens venstre Nyre, med

sine Grene m. m. n>. m.
Vid. Sel. phys. og malhem. Skr. V. Deel.

C
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N.

Den nedstigende Bækkengreen.

O.

Dens Laargrcen.

Tab.
A. A. A. A.

III.

Den överste Deel af Fosteret, beklædt med Inte-

gumenter af cellulds Textur.
B.

Den överste Ende af Rygraden, ligeledes bedækket med Cellevæv.

C. C.

Den nedre Deel af Fosterets Bryst,

hvori Ribbeen ere

kjendelige.

D.

Navlestrængen.

E.

Navleposen aabnet, hvori adskillige Tarmeslyngninger.

F.

Disse Tarmeslyngninger.

G.

Integumenterne omkring Navlen.

H.

Navlevenens Stamme, med nogle smaa opstigende Bugve

ner h. h.
I.

Den boire Nyrevene med sine Grene.

K.

Den venstre Nyrevene med sine Grene.

L.

Den höire Laarvene.

M.

Navlevenens Stamme i sit Fremlöb.

N.

Dens höire nedstigende Bugvene.

O.

Navlevenens Tværgreen.

P.

Dens venstre nedstigende Bugvene.

Q.

Den venstre Laarvene.

R.

Den höire Nyre.

S.

Den venstre Nyre.
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IL

Anden Iagttagelse.
Af Hr. EtatsraadDr. og Prof. C. F. Schumacher, R. af D.
En Kone i Lyngbye nedkom i Aaret

1808 med Tvillinger.

Om det furste af disse Börn vides kun,

at det,

dannet,

skjondt mis

og döde kort

dog havde Hoved og Ex.tremiteter,

efter Födselen. Om det andet, som manglede Hoved; Hals, Ar

me og Bryst, berettede Jordemodercn, at det, strax efterat være
fodt, bevægede Benene nogle Öjeblikke.

Dette sidste Foster,

som hörte til vor fortjente Schumachers pathologiske Samling,

blev i Aaret 1810 ved Fis. Majestæts Naadesbeviisning det Kon
gelige chirurgiske Academies Ejendom, og findes nu, bevaret i

Spiritus, i dettes Museum, under No. 345 og 548.
Denne Monströsitets ydre Form er afbildet paa Tab. IV.,

dens indre paa Tab. V. og VI.

Den har en abnorm Længde

af 7 Tom. 4 Lin. fra den bruskagtige Ophöining (Tab. IV. a)

indtil Tommeltæernes Spidse, og dens Bækken en ligesaa abnorm
Brede af 2 Tom. 2 Linier imellem Spinæ anteriores 8c supe

riores ossium Ilei (Tab
*

V).

Hiin bruskagtige Ophöining (Tab.

IV. a) har en rhomboidalsk Figur,

hvis störste Diameter, 34

Linier lang, tillukker Vertebral-Canalen foroven.

Fosteret var

overalt indhyllet i normelt dannede Integumenter,

og saa fuld-

stændigen udviklet, som Nederkroppen af et velskabt mandligt
Foster, der födes i Svangerskabets 9de Solmaaned.

.

Dog havde
C 2

20
dets Fodder en abnorm Dreining, den Loire indad, den venstre

udad.

Överst oppe paa dets Bug saaes en rund Opliöining (Tab.
IV. b .), som var bevoxen med fiine sortagtige Haar og i hvis

Midte fandtes en liden Aabning.

I det Indre af denne Ophöi-

ning laae et aflangt tyndt cellulöst Been af omtrent 5 Liniers

Længde og i Linies Brede,
sammen med Integumenterne.

som ved et löst Cellevæv hang

Ved chemisk Analyse gav det

Phosphorsyre, Kalkjord og Gelatina.

Lidet neden for denne Ophoining sees Navlen (Tab. IV.
).
c.

Selve Navlestrængen med sine Aarer findes nu ikke i Præ

paratet, men er sandsynligen bortskaaren ved Monströsitetens förste
Dissection.

Gjennem Navleringen sees dog endnu et Stykke af

Tarmene at hænge frem (Tab. IV. d.) ; der kan altsaa ikke være

Tvivl om, at Navleaarerne jo ere traadte ind i Embryets Bug
paa samme Sted.

Navlestrængen havde altsaa, efter den bety

delige Afstand imellem d og e, sin Insertion i en abnorm Holde.

Nederst paa Bugen (ligeledes i dens Middellinie) kjendes

endnu Integumenterne af mandlige Genitalia (e). Paa Misfoste
rets bageste Flade var intet Mærkværdigt.
Det har uden Tvivl i Aaret 1808
Schumachers Hensigt,

været Hr. Etatsraad

at bevare dette Misfosters ydre Form

som en naturhistorisk Mærkværdighed.
tegurnenter forsigtigen afskrælle,

han overgöd dem med Spiritus.

Han lod derfor dets In-

udstoppe og sammensye, för

Dets indre Organisme leed be-

tydeligen ved denne Afskrælling; vor fortjente Collega maatte

derfor indskrænke sig til at undersöge dets Nerver, Muskler og
Skelet meer end dets Aarer og Indvolde.

21
Saaledes lienstod dette Misfoster paa vort Kongl. chirurgiske Academie indtil i Aaret 1820, da Dr. Med. Cohen (nu berömt

Practicas i Hamborg) benyttede vore medicinske og chirurgiske An

stalter.

Blandt liere Sjeldenheder tildrog dette Misfoster sig hans

Opmærksomhed, især fordi Glasset, hvori dels indre Organisme
(Tab. V.) blev bevaret, endnu dengang efter hans Beretning havde

den Paaskrift: ”Z/z abdomine monstri pr æter alla pars proja-

cet cordi simillimaJ'

Han undersögde derefter dets Indvolde saa

nöje som det uden videre Dissection var mucligt (’’ne”, siger han,

exterior monstri forma destrueretur

og fandt da hvad han ven

tede, nemlig at det formeente Hjerte var dets libire Nyre, som

var meget mindre og laae lidet dybere nede end den venstre.

Herom har Dr. Cohen siden meddeelt Dr. Elben i Berlin en
venskabelig Underretning, som findes indrykket i dennes ind

holdsrige Skrift de Acephalis sive monstris

corde

carentibus.

Berolini 1821, Pag. 81 §. LXXI.
Efter en nøjagtigere Dissection af dette Misfoster sees det
her (Tab. V. og VI.),

med Konstnerhaand tegnet efter Natu

ren af min Ven og Collega, Hr. Stabschirurg Professor Anatomiæ
Dr. Klingberg.

Tab. V. og VI. vise, at det virkeligen mang

lede Hjerte, men havde lo Nyrer, een mindre paa hoire og een

större paa venstre Side,

begge af normel Structur;

de

laae

tildeels bedækkede af et Tarmstykke (Tab. V.); fra hver Nyre

lob en Ureter ned til en normelt dannet Blære.

Tarnistykket

bestod allene af Colon, da Coecum med sin Processus vermicu-

laris hang udenfor Bugen (Tab. IV. b.)
Side,

Nederst paa venstre

hvor Colon gjorde sin sidste Boining mod Endetarmen,

var den saa snæver, at en Hin Sonde neppe kunde bringes der-
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igjennem.
Vædske.

I Tarmenes indre Huulhed fandtes en hvidguul sei

Urinblæren frembod intet Mærkværdigt.

Det mand

lige Lem, som var udskrællet af Ophoiningen (Tab. IV. d.),
syntes at have været temmelig udviklet 5 Prostata og Corpora ca

vernosa vare endnu kjendelige.

Testikler kunde vi ikke op

I Bugen manglede for Övrigt Leveren og Maven, Milten

dage.

og Pancreas.
Om vort Misfosters Blodaarer er det vanskeligt, at med

dele fuldstændig Underretning. - Upaatvivleligen har det, for-

uden Hjertet, tillige manglet alle Slamaarer, (Aorta, Vena cava

og Vena, portæ), og ligesaa vist er det,

at alle dets tre Nav-

leaarer

have

Vene.

Tab. VI. a. henviser nemlig til den venstre > og i. til

den

været

tilstede,

h'ôire Navlepulsaare,

nemlig

saaledes

to

som

Pulsaarer
disse

paa

og een

begge

Sider fandtes overskaarne nede i Bækkenet tæt ved Urachus.

Da Afstanden mellem Navlen (Tab. IV.) og Bækkenet (Tab, V
og VI) er saa betydelig, saa erkjendes tillige, at disse Aarer
maa have fortsat deres Löb udvendig paa Peritonæum en lang

Strækning nedad,

mets Organer.

inden de begyndte at forgrene sig til Lege

Den höire Navlepulsaare er lidet tyndere end

den venstre, og kunde efter sin finere Textur betragtes som en

Vene, dersom den ikke nedentil havde omtrent samme Löb og

Forgrening som

den venstre. — Den venstre Navlepulsaare

er dog meer forgrenet end den höire;

den forsyner med en

Green (Tab. VI. b.) Bækkenet, med en anden (Tab. VI. c.),

Laaret, udbreder derpaa,

efter sit större Caliber, flere Grene

til Bækkenets Organer og til Tarmene, (Tab. VI. d. e e.), sti
ger derefter op og afgiver Grene til begge Nyrer (Tab. VI. g.
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) ? Musklerne og Integumenterne.
h.

Den höire Navlepulsaare

(Tab. VL i.), som mindre., gjör en Böining mod höire Side opad,

afgiver en Green til Bækkenet (Tab. VI. k.), en til Laaret (Tab.
VI. 1.),

og taber sig derefter i Bugen og dennes Bedækninger

(Tab. VI. £), uden at afgive Grene til nogen af Nyrerne.

Af Navlevenen og dennes Forgrening erkjendtes ikkun svage

Spor i vort Misfosters Organisme;
og Vena cava manglede,

men endskjöndt Vena portæ

saa er det dog klart,

at den ligesaa

lidet har kunnet træde i Forbindelse med nogen af disse, som

Navlepulsaarerne med Arteriæ hypogastricæ eller med Aorta.

Sandsynligen har Navlevenen forgrenet sig omtrent ligesom i det
Steejibergske Misfoster (S. oven).

Vi fandt i det mindste enkelte

venöse Grene i Lydskenerne og paa Laarene.

Hvirvelsöilen bestod kun af 4re Lændehvirvler, af Kors

benet

og af et bruskagtigt

Stjærtbeen

(Os coxygis).

I dens

Canal fandtes Rygmarven indsluttet i sine Hinder, dog var den

altfor macererct til at vi bestemt kunde kjende dens Overgang i
Cauda equina.

Oventil sendte Marven nogle smaa Grene ud

til de foran Hvirvlerne liggende Muskler,

og tabte sig i den

overste Lendehvirvel og dennes bruskagtige Plade (Tab. IV. a.).

Af de tre folgende Nerverödder gik paa hver Side den överste
Green lige ud til Siderne; de övrige meer skjöns nedad, saa at

vi paa begge Sider kunde fra deres Udspring af see Nervus obturatorius, cruralis og ischiadicus, de to förste indtil deres Ud

lob af Bækkenet, den sidste ligened til Foden.

Kjendelige Spor

af Nervus sympathicus eller af Plexus abdominales fandt vi der

imod ikke.

I de tilstedeværende Muskler og Ligamenter var

intet Tegn til abnorm eller liindret Udvikling.
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Forklaring over Kobberne.
Tab. IV.

Misfosterets ydre Form.
a.

En bruskagtig Ophöining, som den Överste Ende af Hvirvelsöilen.

b.

En abnorm Ophöining i Huden, bevoxen med Haar.

c.

Navlen med et fremhængende Tarmstykke hoit oppe paa Bugen.

d.

En. Hudfolde efter de udskrællede Genitalia.

Tab. V.
Dets Bugorganer.
Tarmstykket; en mindre Nyre paa venstre og en större paa höire

Side; toUreteres; Urinblæren med sin Urachus, et bredt
Bækken med tilhorende Underextremiteter.

Tab. VI.
Navlearterierne indsproitede.
a.

Den venstre ,

i.

Den hoire Navlearterie.

Z-.

Den hoire Bækkenarterie.

/.

Den höire Laararterie.

j.

Den höire Navlearteries endelige Forgrening i Cellulösiteten

og Bugens Muskler.
b.

Den venstre Bækkenarterie.

c.

Den venstre Laararterie.
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d.

e.

g.

h.

den

venstre Navlearteries

opstigende Stamme,

og dens Forgrening til begge Nyrer, Tarmene, Hvir-

velsöilen m. m.

(Adskillige Oplysninger om dette Misfoster skylder jeg lir. Gundelach. Moller,
Adjunct ved det chirurgiske Academie, som med megen Beredvillighed har
meddeelt mig dem.)

Kid. Sel. phys. og mathem, Skr. V. Deel.

D
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in.
Tredie Iagttagelse.
Af Hr. Dr. Med. Suder,
Prosector ved Kjøbenhavns Universitet. *)

5,Den 19de August 1820 blev jeg kaldet til en Barselkone her i
Staden, Sove Aar gammel, som havde fodt 5 levende og vel

dannede Born , og desuden aborteret 5 Gange. — En halv Ti

me förend jeg paa ovenmeldte Dag kaldtes til hende,

var hun

allerede bleven forlöst med et fuldbaarent, velskabt Barn, som
endnu er i Live.

Ved at undersøge Vagina bemærkede jeg Noget, der, da

jeg feilte derpaa, forekom mig at være en lille Fod; jeg beslut
tede derfor at foretage Vendingen.

Da jeg havde indbragt miil

Haand i Uterus, fandt jeg ogsaa den anden Fod, og tillige, at
begge vare forsynede med smaa Tæer.

Ved at före min Haand

höjere op, bemærkede jeg, at begge Underextremiteter, fra Fod

derne af, laae aldeles indslutlede i en fælleds blod Indhylli

dannet af Huden, gjennem hvilken jeg dog kunde fole Laarene
og Benene adskildte fra hinanden.
Födderne, for at drage Fosteret ud.

Derpaa forsögde jeg at fatte

Under Udtrækningen be

*) Denne Beskrivelse er mig venskabeligen mcddeclt af Iagttageren selv.

— — Monstrøsiteten findes nu i vort Universitets anthropologiste
Museum; clr. C. F. Schumachers Descriptio &'c, Pag. 126 No. 1261.

(481. 1.)
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mærkede jeg en usædvanlig Klodstand i Bækkenet; omsider for-

nam jeg, under Anvendelse af störrc Kraft, en knagende Lyd i
Fosteret, hvorefter jeg fremtrak Benene, afrevne fra Kroppen i

begge Fosterets Ilofteskaaler.

Ved igjen at bringe Haanden op

i Uterus, fandt jeg, at det Tilbageblevne var saa tilrundet og
laae saa bevægeligt, at det ikke uden Vanskelighed lod sig fatte

og trække frem.
Da Veerne imidlertid tiltoge i Styrke, overlod jeg Alt

til Naturen ;

kort derefter korn og den hele tilbageblevne Fo-

slermasse frem ved Uteri egen Kraft.

Efterbyrden blev siden

uden synderlig Blodllod nedskudt i Vagina, og Fodselen endtes
uden Fare for Konen.
Jeg sammenholdt nu de afrevne Undcrcxlremiteter med
Resten af Fosteret, og fandt da, at Laarbenene havde været

forenede under en ret Vinkel med dets Bækken, og at det var

denne unaturlige Forbindelse, som under liiin knagende Lyd var

bleven lösnet, og havde gjort det mueligt" for Uterus selv, at

fuldende Födselen.
Paa Fosterets udvendige Overflade skjönnedes intet Tegn til
Forraadnclse; dets hele Længde i udstrakt Retning, fra Issen til

Fodsaalen, var 12 Tom.
ved, af betydelig Siorrelse

Dels överste Deel, et abnormt Ho
(Tab. VII. aj, havde en Omkreds

af lof T.
Fra Hovedet indtil Navlestrængen (TjÄ.g.)
par .Afstanden ikkun 1 T. og fra denne indt^j^fekkenet

ligeledes kun 1 T.
hele Misfoster,

Kroppens Omfang var 11 Tommel

Det

fra Hovedet (Tab. Vil. a.) til Födderne (Tab.

VII. dd), havde Form af en omvendt Pyramide,

med en ube

tydelig Indsnöring ved Halsen (Tab. VII. b) eller Forbindel-

D 2
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sen imellem Hovedet (a) og Kroppen (c).

Det vejede henimod

fire Pund.

Foran paa Hovedet

eller i Ansigtet bemærkedes Spor

til to Oine (Tab. VII. ee), i en Afstand af 2 T. fra hinanden, og
en iremstaaende Ophöining af i T» Længde, omtrent i Midt

linien af Ansigtet.

Denne Ophöining, der syntes at være Ru

diment til en Næse, (f) bestod af en Hudfolde og indsluttede

en liden blind Canal.
Spor til Mund eller Ören fandtes ikke.

Paa Grændsen

imellem Hovedet og Halsen folie jeg, at der laae en haard irre
gulært formet Beenmasse indsluttet; den övrige Deel af Hovedet

var blöd og deigagtig.

Paa det rudimentelle Hoved saaes in

gen Haar.
Paa den bageste Deel af Kroppen o; paa Ryggen (TabJ
VII. c.) kunde man föle en Hvirvelsöile, som strækkede sig fra
Hovedet indtil Bækkenet, og paa Siderne nogle Ribbeen i nor
mel Retning mod Brystbenet (Sternum), hvilket dog ikke var udviklet.

Bækkenegnen (Tab. VIII. Fig. I. II.) syntes at være tem
melig vel dannet; dog var Convexiteten af Korsbenet (Os sacrum)

bagtil usædvanligen fremstaaende,

ligesom ogsaa Buen af Ossa

pubis ragede betydeligen frem.
Bugen var blöd og fyldig.

Navlestrængen traadte ind i

dens H.uu^gpd temmelig langt nede paa ovenanførte Sted. (Tab.

VII.

■ 1 bestod ikkun af to Aarer (een Arterie og een

Vene) og syntes at være af det mavre Slags.

Formen af et regulært Bækken,

Nedentil fölte man

til hvilket de to afrevne Laar-

beens Hoveder (Capita ossium femoris) havde været fæstede.
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Til Kjonsdele fandtes udvendigen ikke mindste Spor.
Ujiderextremileierne, som havde en fælleds Indhylling af
Integumcnterne (Tab VII h.), dannede en Pyramidalform, uden

for hvis Spidse to smaa, fra hinanden adskildte, Fodder
som dog ingen Nægie havde, stak frem paa Siderne.

(dd),

Den ene

af disse vendte til höire, den anden til venstre Side.

Den

venstre Fod var meer uddannet end den höire og havde tre
Tæer ; paa den höire saaes ikkun et Par sin a a Hudophöininger,

som ufuldkomne Rudimenter til Tæer.

Den störste Deel af Hovedet var indvendigen udfyldt af
en blöd, sei Cellulosa, der dannede adskillige Huulheder, op

fyldte med blodblandet Serum. — Neden for denne Cellulosa
laae adskillige Stykker Been (Ossa) og Bruske af en irregulær
Form, saa at de aldeles ikke lignede Basis Cranii, hvis Rudi
menter de dog syntes at være (Tab. IN. Fig. I. a a a a). Alligevel

fandtes mellem disse Stykker trende,

Liighed med Partes condyloideæ,
dets Pars occipitalis.

las.

af hvilke de to havde

og det tredie med Baghove

Disse tre Stykker hang sammen med At

Samtlige irregulære Beenstykker dannede ved deres Sam

menhæng en liden Huulhed af i|T. Viide og i T. Dybde (Tab. IX.

Fig. I. b.), der ved en Aabning stod i Forbindelse med Hvirvelsöilens Canal.

I selve Huulheden fandtes en formlos Masse,

liig Hiernesubstants , indhyllet i en fast og sei Cellulosa.--------

Alle Ansigtets Been og Ansigtets Muskler manglede.
Misfosteret havde 8te Hals- 9 Ryg- og 4 Lændehvirvelbeen (Vertebræ).

I Halsen fandtes hverken Strube (Arteria áspe

ra) eller Svælgerôr (Oesophagus).

I Brystets venstre Side saaes 9

Ribbeen, i dets höire 7, som dannede en normel Bue. Det tredie og
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det fjerde af disse Ribbeen (fra oven) vare sammenvoxede med

hinanden.

Fortil endte Ribbenene sig i smaa Bruske, der, for

enede med hverandre ved et fast Cellevæv, erstattede det mang
lende Brystbeen (Sternum).

Brysthuulheden blev dannet derved, at et fast Cellevæv
steg bag fra de nederste Ribbeen opad mod Sternum

og saa—

I Brysthuulheden

ledes adskildte denne Huulhed fra Bugen.

fandtes ingen Rudimenter til Lunge, Hjerte, Arterla aorta,
Feria cava eller azygos, Glandula thymus eller Ductus tho
racic lis.

Bugens indre Huulhed havde en Længde af 5 T. og var

T. bred.

Den saaes, at være afdeelt i to Rum; det ene

var beklædt med Bughinden , det andet ikke.
conisk Figur, med sin Basis vendt nedad,

noget til Legemets venstre Side;

Hiint havde en

og Spidsen opad,

det indslultede nogle Tarme

(Tab. IX. Fig. I. c.) og een liden Testikel (d) med sin Bitestikel
(e), saa at Misfosteret vel bör henregnes til ILanljonnet.
Tarmecanalen, 5 T. lang, var tillukket (saavel oven som
neden), beklædt med Bughinden, og i Regio lumbaris og hypo-

chondriaca sinistra fæstet til Hvirvelsöilen ved et lidet Mesente
rium. — Tarmene syntes at være af det tynde Slags (tenuia),

da de havde en meget snævert Caliber,

der ei bemærkedes

Ligamenta longiludinalia paa dem, og de ei heller havde mær
kelige Diverticula.

Da de aabnedes, udfiöd graaeaglig Sliim.

Testiklen laae i den nederste Deel af Bughindens Rum,
af hvilken den var beklædt.
delse med sin Epididymis (e).

Den staaer i kjendelig Forbin

Begge vare de ved en egen
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Folde af Bughinden heftede til den nederste Deel af Lændehvirvlerne.
I det andet Rum udenfor Bughinden fandtes begge .Nyrer
med deres tvende Canaler.

lumbaris

dextra,

var

Den hoire (f),

i T. lang og

der laac i Regio

Den be

f T. bred.

dækkede endeel af Psoas major og havde en tubulös Form. Paa

dens Flade bemærkedes 6 Ophoininger, hver af en liden Ærts
Störreise, mellem hvilke vare smaa Fordybninger.

Den ven

stre (g) laae lavere i Abdomen paa Symphysis ileosacralis sini

stra, og var næsten af samme Störrelse og Form som den boire.

Fra den höire Nyre udgik en Canal (h) af i Lin. Brede og
i T. Længde, formodentlig en abnorm Ureler, som, da Blæren
manglede,

endte sig paa den venstre Nyres udvendige Flade.

Denne Canal var huul, saa at en hin Sonde kunde indbringes
i den, saavel opad mod den höire som nedad mod den venstre

Nyre, dog ikke ind i disses Substants. En lignende abnorm Canal

(i) lob ud fra den höire Nyres indvendige Rand over til den ven
stre Nyres överste Rand; denne Canal var kortere end den an

den, ikkun A T. lang.

Da jeg udskar Nyren, skjönnede jeg ty-

deligen baade Substantia corticalis og tubulosa, som var afdeelt i

Fasciculi.
Ved den afrevne Nedcrkrops Dissection fandtes,

at den

indslultede begge Undcrextremileter, som under Fodselsforret

ningen vare bievne lösrevne fra deres Acelabula.

I don lioire

Extremilet ('Bab. IX. Fig. II.) fandtes, ligesom i normel Tilstand,

Os femoris, Patella, Tibia, og paa den nederste Deel af delte
Beens (Tibiæ q) nederste Arliculalionsflade et lidet bruskagtigt

Legeme.

Begge Fibulæ laae paa den indre Side af Tibiæ med

deres Ender mod Condyli interni ossium femoris.

Det Loire

Os Fibulæ (r) fremböd en holst mærkværdig Abnormitet.

Dens

nederste Ende saaes nemlig at være sammenvoxen med Fibula

(s) af det venstre

Been, og derved begge at tilhore den ven

stre Fod. —• Den venstre Extremitet havde
femoris,

sin Patella, Fibula og Tibia.

ligeledes sit Os

Foruden nys anförte

abnorme Forening imellem det höire Os Fibulæ og den hoire
Fod,

saaes

ved

den nedre

Ende af den venstre Tibia to

bruskagtige Legemer, af hvilke det ene laae paa den ydre, det
andet paa den indre Side af Fodledet.

Alisfosterets Aaresystem (Tab. VIII. Fig. I. II.) er særdeles
mærkværdigt. Det havde en Eavlevene, (Fig. I.a.), som deelte sigi

fire Grene.

Fra en nedstigende (b) udlob een Green til hoire

(c), en anden til venstre Side (d), begge tabte sig paa den ind

vendige Flade af Korsbenet (Os sacrum).

En anden Green (e)

löb meer transverselt mod venstre Side og tabte sig i Cellevæ

vet nedenfor Ribbenene; en tredie (g) löb til höire og deelte
sig i 2 Grene, af hvilke den ene traadte ind i den höire, den

anden (f) löb ned til den venstre Nyre.

En fjerde Green steg

opad bag Bugsækken (Saccus Peritonæi), afgav Grene til Tarme
ne (i), fortsatte sit Löb langs Hvirvelsöilen og deelte sig paa

det lorste Ryghvirvelbeen i to store Sidegrene (l-k).

liver af

disse forgrenede sig igjen i to, en kort og en lang; den lange
(m-m) steg igiennem Brysthuulheden, i hvilken den afgav en

kelte Smaagrene opad mod Hovedet, og tabte sig i Rudimentet
til Cranium; den kortere (n-n) tabte sig i Egnen af det forste

Ribbeen.

Denne fjerde Green har da nogen Liighcd med Vena

cava superior, forsaavidt denne i normel Tilstand optager Venæ

OQ
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yugulares, Venæ subclaviæ &c.

Jeg kunde ingen rene opdage;

der löb til Underextremitelerne.
Arteria umbilicalis (Tab. VIII Fig. II. aa), som indtraadte

dybt nede i Bugen, dannede en kort Truncus (aa.), löb strax hen ,
til Hvirvelsöilen bag Saccus Peritonæi, og spaltede sig i tvende

store Hovedstammer: een opstigende og een nedstigende.

Den

nedstigende deelte sig i een Loire (bh) og een venstre (ii), begge

til Bækkenet.

Den Loire af disse afgav to Grene til den ven

stre Nyre, der laae nede i Korsbenets Huulhed.

Den opsti

gende Stanigreen (bb) afgav flere smaa Grene til den Loire Nyre,

til Tarmene og til Mesenterium, saa og flere Arteriæ intercosta
les.

Omtrent ved

fjerde Vertebra Dorsi udsprang ira dens

venstre Side en temmelig tyk Green (cc), der syntes at gaac ind

i IIvir velsöilens Canal, og at kunne sammenlignes med Arteria
vertebralis. — En lignende, men mindre (dd), saaqs ogsaa til

Loire Side.

Ved sidste Vertebra Colli deelte den opstigende

Stanigreen sig under en spids Vinkel i to Grene (ee. ff.),

af

hvilke den ene udbredte sig til venstre, den anden til Loire Side
af Basis Cranii, og forsvandt i Cellevævet.

Muskelsystemet var ufuldkomment udviklet.

Ikkun paa

enkelte Steder kunde Muskelfibrer skjelnes, f. Ex. nogle inter

costales, Psoas, Iliacus internus, Glutæus &c.
Nervesystemet. —• Indenfor den Beenmasse, som dannede

den mutilerede Basis Cranii, fandtes,

som för ommeldt, en

hviid medullös Masse, der meget lignede Cerebralmassen, dog

afgav den aldeles ingen Nervegrene. — Den var tæt indsluttet
af et fast Cellevæv,

som tillige dannede Omgivelserne for en

stor Vandblære, der fandtes indenfor Integumenta Capitis.
Kid. Sed. phys. og mathem. Skr. F. Deel.

E

Medulla spinalis var ogsaa tilstæde.

Jeg saae tydeligen et

langagtigt medullöst Legeme i Canalis Medullæ spinalis,

hvor

fra Rami anteriores for Intercostalnerverne udgik igjennem Fora
mina intervertebralia.

Dog var Canalón ikke saa udfyldt af

medidlos Masse, som i normel Tilstand.

kedes; ligeledes Nerver i Bækkenet.’’

Cauda eqvina bemær-
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Forklaring over Kobberne.
Tab.

VIL

Misfosteret efter dets ydre Form.
Dets överste Deel; et stort, men abnormt udviklet Hoved,
ô) Halsen.

c) Kroppen.

d-d) Födderne.
e-e) Spor til to Oine.

J‘) Et Rudiment til Næse.
g) Navlestrængen med 2 Navleaarer.

7z) Underextremiteterne i fælleds Indhylling af Integumenterne.

Tab.

VIII.

Fig. I.

íz)

Navlevenen (Stamvenen).

6)

Dens nedstigende Stamgrcen.

c d)

Dennes Forgrening til Loire og venstro Side i Bækkenet,

e) Stamvenens transverselle eller venstre Green.
f og g)

En Stamgreen paa liöire Side, som deler sig i to Gre

ne, een til venstre Nyre (f) og een til höire Nyre (g\

h 1)

To Sidegrene til Bugsækken og Tarmene.

k l)

Don opsligende Stanivcnes Deling i en höire og en venstre

Sidegreen.
m m)

n 71)

Disses længste Grene til Hovedet.
Deres kortere Grene til den överste Deel af Brystet.

E2
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Fig. IL
a a)

Navlepulsaaren (Stampulsaaren).

b b')

Dens opstigende Green, som afgiver Grene til Tarmene

og den Loire Nyre.
cc dd)

To Sidegrene i Brystet; een större paa venstre, og een

mindre paa Loire Side.
ee ff)

To Grene til Basis Cranii; een paa Lver Side.

g g)

Den nedstigende Stampulsaare.

h 7z)

Dens Forgrening paa Loire Side til Bækkenet og til den

venstre Nyre.
i i) Samme Stampulsaares ForgreningtilBækkenetpaa venstre Side.

k k)

Bugsækken, i Lvilken Tarmene vare indLyllede.

Tab. IX.
Fig. I.

a a a a)

Rudiment til Basis Cranii.

b)

Cavum Cranii.

c)

Tarmene.

d)

Testiklen.

e)

Bitestiklen.

f)

Den Loire Nyre.

g)

Den venstre Nyre.

Å-z)

Uringangene (Ureteres).

k-/)

Hofteskaalene.

Fig. IL
77z)

Det Loire Laarbeen.

72)

Det venstre Laarbeen.
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o) Den venstre Fod.

jo)

Det venstre Os Tibiæ.

q~)

Det höire Os Tibiæ.

r)

Det höire Os Fibulæ i Forbindelse med den venstre Mehemfod.

s)

Det venstre Os Fibulæ.
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IV.

Fjerde Iagttagelse.
Over et Misfoster *), som i November Maanecl 1828,
af Hr. Justitsraad Hoff Hansen, Stiftsphysicus i
Aalborg, er skjænket Forfatteren.
IVÏoderen,

et ugift Fruentimmer, 25-24 Aar gi., var velskabt,

Iiviid af Hud, men temmelig bleeg af Ansigtsfarve.

Omtrent eet

Aar för hun födte dette Barn, skal hun have været, eller troet

sig frugtsommelig, og brugt adskillige Abortivmidler, ved hvilke

dog intet Foster blev bortdrevet.
været en offentlig Skjöge:

I et par Aars Tid havde hun

Barnet blev fodt i el berygtet Huus,

livor Fruentimmer af hendes Slags have deres Tilhold.

Og-

saa til at bortdrive sit Foster havde hun under detteSvangerskab
forgjæves anvendt allehaande Abortiva.

Tre eller fire Dage efter Födselen afgik under Fødsels
veer en betydelig Mola,

som efter Jordemoderens Beskrivelse

var liig en Klump af faste Kjodtrævler og saa stor som den

störste Efterbyrd.

styrret Æg,

Denne Mola var nok et i sin Udvikling for

saa at hiint Qvindemenneske rimeligen har været

svangert med Tvillinger. — Moderen döde 14 Dage efter Fod

selen.
*) Denne mig venskabeligen sendte Monstrøsitet lindes nu i Univer
sitetets antliropologiske Museum.

39
Misfosterets Længde fra Issen indtil Fodsaalen var i5

Tommer.

Det vejede 2 Pund. — Hovedet og Halsen synes at

Være i alle Henseender veldannede. — Brystet havde ligeledes

en normel Form, naar undtages, at det var rneer fremstaaende

paa höire og ligesom udhulet paa venstre Side, smallere oven

til end neden mod Bugen (Tab. X.).
Bugen var meget liden', Afstanden imellem Processus cn-

siformis og Symphysis ossium pubis ikkun 24 Tommer. — Uden
for dens Huulhed (Tab. X. a.) hang Leveren, Milten, Tolvfingertar

men og de övrige tynde Tarme, omgivne af og sammenvoxede med

Integumenterne.

Musklerne manglede paa en ikke ubetydelig

Strækning, og efterlode i Midten af Bugen, lidet til höire Side,
en rund Aabning af il Tommer Diameter, gjennem hvilken de

anförte Organer hang frem.

I Navlestrængen (Tab. X. b.), som

var af det feede Slags, fandtes ikkun 2 Aarer, nemlig een meget

stor Arterie og en normelt dannet Vene. Strængen traadte ikke

ind i Bugen igjennem en normel Aabning.

overalt sammenvoxne med Bughinden,

Dens Aarer vare

hvor denne indhyllede

de fremhængende Organer.

Genitalia externa (Tab. X. c.) vare fuldkommen veldannede,
Nymphæ meget lange og fremstaaende,

ligesom ogsaa Clitoris,

der havde sit Præputium. —- Orificium Urethræ saaes tydeligen ; og

kunde en fiin Sonde indbringes i Urinblæren.

Igjennem Ori

ficium ani udilod Meconium.
Fosteret havde veldannede Arme',

derimod ikkun eet,

men veldannet, Been (Tab. X. d.). — Næglejie paa Fingre og

Tæer vare meget tynde og spæde.

40
Halsen, med begge Arteriæ carotides, Venæ yugulares, Ner

vus vagus, Trachea og Pharynx &c., havde naturlig Form og Stör

reise. — Glandula thymus bestod af tvende Lobi,

een hoire,

som var mindre, og een venstre, som hang lidet dybere nedad.

— Begge Brysthuulhedernes transverselle Diameter var kortere
end i normel Tilstand og Mellemgulvet mindre hvælvet opad 5
Hjertet laae derfor meget lavere end sædvanligt, med sin Spidse

mod venstre Side, men var i Övrigt af en normel Dannelse. — Lun
gerne havde en lysebruun Farvej den hoire, aflang og i Form
af et Æg,

if Tomme lang og 9 Linier bred, havde kun een

Incisur, som löb skraa fra oven nedad; den venstre var conisk;

een Tomme lang og ved Basis een Tomme bred.

Paa dens

udvendige Flade saaes blot Spor til een Incisur, som ikke trængte
dybt ind i dens Substants.

Paa den venstre Side af Hvirvel-

soilcn bemærkedes den nedstigende Storpulsaare, paa hoire Ve

na azygos
*
Fra Bughuulheden af saaes den höire Sidedeel af Mel

lemgulvet at være mindre end den venstre.
den nedre Huulaare fandtes,

Aabningen for

ligesom i normel Tilstand, paa

hoire Side; Aabningen for Svælgerôret paa venstre Side.

Maven,

Tolvfingertarmen,

Tomtarmen og Krumtarmen

vare veldannede, dog havde Krumtarmen et större Volumen end
Tomtarmen. — Blindtarmen var vel liden, men dens Processus
vermiformis saaes tydel igen.

De tykke Tarme vare kortere end

sædvanligen, gjorde kun een Böining paa höire Side (Flexura
dextra), stege derefter strax ned i Bækkenet og endte sig i Ori-

ficiuin ani.

41
Leveren

havde sin Galdeblære og sine Galdegange, af

hvilke den ene, formedelst sit Leje udenfor Bugen, var noget

sammentrykt og rundagtig.

Bugkjertlen og Milten saaes i deres sædvanlige Leje og
Forbindelser.

Der fandtes ikkun een Nyre, som laae paa venstre Side,
var af sædvanlig Form og Störreise, og havde sin Ureter,

der

lob ind i Urinblæren. — Blæren selv var tyk, havde ellers sæd

vanlig Textur og var forsynet med sin Urethra.

Begge Glandulae suprarenales vare tilstede.

Den ven

stre, af sædvanlig Form, laae paa den överste Ende af venstre
Nyre. — Den lïôire var noget langagtig og fasthængende til den
nedre Huulaare.
Lungepulsaaren

var veldannet; Ductus arteriosus ligesaa.

Fra Arteria aorta udsprang paa sædvanligt Sted Arteriæ coronariæ og fra dens Bue de tre sædvanlige Stamgrene; derefter

lob

og afgav Arteriæ inter

Stammen ned gjennem Brystet

costales.
Nedenfor

Mellemgulvet

bojede Aorta

höire Side og dannede en stor Bue,
ren. — Det er mærkeligt,

sig

mod Bugens

som lob over i Navlesno

at denne Bue i sin hele Strækning

beholdt næsten den samme Caliber.

Fra dens concave Side (c)

udgik: en temmelig tyk Green, (d) som forsynede Leveren, Ma

ven, Milten, de tynde Tarme, den höire Glandula suprarenalis
og den venstre Nyre; en tyndere Green, (e) som udbredte sig
i den opstigende Vridtarm og S. romanum;

en endnu mindre

Green (/), som löb hen til Endetarmen.

Gid. Sel. phys. og mathem. Skr. G. Deel.

F
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Fra Buens convexe Rand Cg) udlöb en betydeligen stor Green

nedad mod Bækkenet;

denne forgrenede sig i den höire Si

de af Bækkenet og dettes Organer (7z) ; derefter fortsatte den sit

Löb som Stamgreen for Laaret (/).

Den venstre Arteria iliaca

og begge dens Stamgrene — hypogastrica og cruralis — med

alle deres Forgreninger manglede, tilligemed den venstre Arte
ria umbilicalis.
stede ;

Ei heller var Vena iliaca paa samme Side til

der fandtes kun nogle smaa abnorme Forgreninger af

Vena hypogastrica udbredte i Bækkenets venstre Side, men alde
les ingen Vena cruralis sinistra.

Venerne syntes i hele den

övrige Organisme at være temmelig normelt dannede.

Navle

venen var i sædvanlig Forbindelse med Portaaren og denne
med Huulaaren.

Hvirvelsöilens Canal var beklædt med sit Nevrilema, sonr
indhyllede Rygmarven i dens hele Længde, lige ned til Stjært

benet (Os coxygis) ; denne afgav sine Rödder ligesom i normel
Tilstand.

Man saae tydeligen Plexus af Nervus intercostalis;

begge Arme havde deres sædvanlige Nerver;

det höire Laar

og Been ligesaa; Nerverne for det venstre Laar vare ved de

res Udspring og i deres Fremlöb normelt dannede, men sam
mensmeltede ved Cellevævet, hvor Bækkenet manglede.

Hovedets og Armenes Been vare veldannede.

Paa Brys

tets höire Side fandtes ikkun 10 og paa dets venstre 9 Ribbeen.

Den venstre Hofteskaal og den venstre Halvdeel af Kors

benet (Os sacrum) manglede.

Dog fandtes Bækkenet efter sit

hele Omfang indhyllet i normelle Integuraenter,
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Forklaring over Kobberne.
T A b. X.
Misfosteret for dets Dissection.
a) Bugens udvendige Organer.
b')

Navletrængen, hvori kun to Aarer.

c)

De qvindelige Organer.

rf)

Den höire Underextremitet.

Tab. XI.
Misfosteret aabnet, og dets Arterier indspröitede gjennem Navlepulsaaren.
/

a)

Navlepulsaaren.

b')

Navlevenen.

c)

Aortæ store Bue og dens Forgrening.

d)

Grene fra dens concave Rand til Leveren, Maven, de tynde

Tarme, den höire Binyre, og den venstre Nyrej

c)

til den opstigende Vridtarm og S. romanum;

y)

til Endetarmen.

g)

Buens convexe Rand forgrenet (Ä) til Bækkenets höire Side

,

i)

(Arter, hypogastr.);

1

til det höire Laar, som Arteria cruralis.

F 2
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V.

Femte Iagttagelse. *)
Over alle Bryst- og Bug-Indvoldes forkeerte Leje, tillige
med en mærkværdig Misdannelse af Hjertet, som
Aarsag til Blaasygc (morbus cæruleus).
5517”

JLlonen R.

N.,

•

•

af sanguinisk Disposition

og plaget af en

chronisk Hudsygdom, var Moder til tre noget sygelige, men vel

skabte Born.

Under sit tredie Svangerskab i Aaret 1820 skrantede

hun jævnligen og fölte sig olte meget svag, dog fodte bun ikke

för Termimen for Svangerskabet var udloben.

Paa dette hen

des fjerde Barn bemærkede man strax efter Födselen folgende

Abnormiteter: det höire Oje var noget mindre end det venstre;
i Særdeleshed var Sprækken imellem Öjenlaagene kortere
snævrere;

stre.

og

det höire Ojelaag hængte længer ned end det ven

Sildigere iagttog man tillige, at dets hele höire Side var

noget mindre udviklet end den venstre; et Misforhold, som hen-

imod dels Död blev end mere kjendeligt.

Jeg havde desuden

inden Barnets Död ofte overtydet mig om, at Hjertets Slag,

saalænge de ikke afvegc fra deres naturlige Rhythmus, ene og al
lene kunde foles paa Brystets höire Side mellem det 5te og 6te
Ribbecn.

Allerede i de forste Dage efter Födselen opvakte, foruden
hiin anförte Öjets Misdannelse, et skingrende Aandedrag Forælr) Venskabeligen mcddeelt mig af Hr. Dr. Med. G. A, Michaelis i Kick

7iaf¿¿rz?. ay math JTo.

./>.2er7ia7^ú ottz ^zj'^oj'/e.z'e^.
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drenes Bekymring.

Denne

abnorme Lyd börtes

især under

Indaandingen i de forste Uger periodisk, snart stærkere, snart
svagere.

Under ethvert saadant Anfald fik Barnet, der var me

get magert, en bleg, blaaeagtig Farve, især paa Hænderne og i
Ansigtet.
Efter den sjette Uges Forlob blev Iiiin skingrende Lyd under

Aandedraget mindre mærkelig, dog indfandt der sig aabenbare
Tegn

til Forstyrrelse i det lille

Kredslob.

I Begyndelsen

yttrede disse sig sjeldnere og stedse med et heftigt Skrig, som
emites med at Barnet blev blaat og aldeles krafteslöstj siden bleve
disse Paroxysmer hyppigere og ledsagedes af en overalt udbredt
blaa Legemsfarve
Henfalden.

med formindsket Temperatur og bevidstlos

Mod Enden af Barnets Liv bleve saadanne Anfald

baade hyppigere og heftigere.

Endelig döde det i sin Alders

20de jyiaaned, efterat have lidt i nogle Dage af en heftig Tar
meforstoppelse.

Under dets korte og usle Liv overstod

det

Mæslinger, Skarlagensfeber og en metastatisk Abscess udvendig
paa Brystet.

Sectionen maatle desværre foretages i et koldt Værelse
— 12 Gr. o. R., hvor Fingrene, efter

stive af Kulde.

Timers Arbeide, bleve

Barnets Hoved blev derfor uaabnet;

ikkun

Brystet og Underlivet bleve nöjagtigen undersøgte.

Det lille Liig fremviiste endnu en mindre Uddannelse og
större Magerhed i sin boire Side.

Efterat Bughuulheden var

aabnet, saaes alle Underlivets Indvolde i en sund Tilstand, men
uden Undtagelse i omvendt Sideleje.

Paa den hoire Side laae

Milten, Saccus coecus Ventriculi, Cardia og Colon descendens;

paa den veiistre: Leveren, Galdeblæren, Pylorus, Duodenum’
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den udforende Ende af Pancreas, Coecum og Colon adscendens,
I Leveren selv fandtes alle dennes forskjellige Dele i et ganske

forkeert Leje.

Efterat Indvoldene vare udtagne, fandtes ogsaa

Aorta liggende til Höire,

den nedre Huulaare til Venstre og

Foramen qvadrilaterum i Mellemgulvet ligesaa langt til venstre,

som det ellers plejer at ligge til Loire Side.
En lignende Afvigelse fandtes L Brysthuulhedens Indvol
de.

Hjertet laae med sin Spidse til Iwire og med sin Basis

henad mod venstre Side.

Det var meget större end det sædvanli-

gen findes i denne Alder, dog ikke meget udfyldt af Blod.

Lun

gerne havde vel paa hver Side tre tydelige Lobi, dog vare paa

den höire Side to af dem sammenvoxne med hinanden, saa at
ogsaa her Anlæget til fuldkomnere Forening var umiskjendeligt.
I Övrigt vare Lungerne store, aldeles sunde, og syntes ikke at

indeholde meer Blod end i normel Tilstand.
I Hjertet, der, tilligemed en Deel af Lungerne og de
store Blodaarer, forsigtigen blev udtaget, fandt vi ved en nøj

agtig Dissection folgende abnorme Structur,

saaledes som den

fremstilles i de hidhorende tre Afbildninger.

Tab. XII. Fig. i. viser Hjertet i naturlig Störreise,
fra Forsiden.

seet

Dets Form adskiller sig fra normel Bygning, især

ved Retningen ai dets Spidse («) mod Legemets höire Side, maa-

skee ogsaa ved Spidsens större Brede. I delte Phænomen spores
allerede, som det synes, tydeligen, at Hjertet er standset paa

\

et tidligere Trin af sin Udvikling,

thi sædvanligen viser Em-

bryernes Hjerte en dobbelt og bred Spidse. Retningen af Træv
lerne paa Hjertets Overflade (c) syntes dog snarere at hentyde

paa dettes normelle Textur.

Dets Fibrer böjede sig nemlig, li
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gesom i normel Tilstand,

fra Oven og fra Höire nedad mod

Venstre i en Bue, hvis Concavitet vendte sig mod Spidsen til

Loire Side, ligesom disse i velskabte Fostere findes afbildede paa
Kobbertavler.

flere, af berömle Lærde udgivne,

Derimod toge de

stammer,

ira Hjertet udspringende store Aare-

Arteria aorta (tZ) og Art. pulmonalis (e) aabenbar Deel

i det Heeles omvendte Leje.

Dog

bemærker man allerede

udvendigen en paafaldende Afvigelse fra Regelen, nemlig, at Op

rindelsen til Arteria pulmonalis (e) her ikke, som i normel Til
stand, lindes foran Arteria aorta (rZ), men at begge disse Stam-

aarer ligge tæt ved Siden af hinanden (Arteria pulmonalis O)
til Höire);

tillige træder maaskee endog Aorta,

fyldt, noget frem foran Arteria pulmonalis,

naar den er

medens i norrnel

Tilstand Aortæ Oprindelse er aldeles skjult af Begyndelsen til Ar

teria pulmonalis. Formedelst denne særegne Structur kommer Arte
ria pulmonalis (e) paa höire Side til at ligge noget langt ude mod

Hjertets ydre Rand, medens Aorta (cZ) udspringer næsten i Mid

ten af Hjertets ovre forreste Rand.

Den Retning, som disse

Aarer tage i deres Fremlöb og Forgrening, er ifölge deres anförte Oprindelse, den normelle aldeles modsat.

Aortæ Bue (/)

bojer sig först til Venstre, siden til Höire og bagtil.

Arteria

pulmonalis sinistra Cg) löber frem under Aortæ Bue (/), medens
Ductus arteriosus Botalli (z), af hvilken aldeles ingen Canal, men

kun et meget tyndt Ligament er tilbage, udspringer fra den
höire Green (7z) af Arteria pulmonalis.

Paa den venstre Side af

Hjertets Basis seer man Forkammeret for Huulaarerne (Z) og

tæt oven for samme den vvre LLuulaare (ni) bag den convexe

Rand af Aortæ Bue (/),
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Arteriæ coronariæ Cordis (zz. o.) fremlöbe ligeledes i en
omvendt Retning.

Den forreste

(zz)

bojer sig til

venstre

Side omkring Hjertets överste Rand og er lier aldeles ikke be

dækket af Arteria pulrnonalis (<?), medens den bageste (o) löber
omkring til Hjertets boire Rand, hvor den strax forgrener sig.

Ogsaa Aortabuens store Stamgrene havde et forkeert Leje.
Truncus anonymus (s. brachio-cephalicus) (p) afgiver Subclavia
(<y) og Carotis sinistra (z-), medens de enkelte Grene, der ligge
næsten jævnsides, danne Subclavia (/) og Carotis (s) paa den

boire Side.
Tab. XII. Fig. 2. viser Hjertets bageste Flade.
sees alle Dele i et aldeles forkeert Leje.

Ogsaa her

Vena cava supe

rior munder sig ind til Venstre og oven (zz).

Venæ pulmo

nales dextræ (pp) ere tildeels bedækkede af Aorta (rZ) 5 tæt oven

for disse Vener, eller ligesom imellem dem (pp) og Aorta (cZ),
fremtræder Arteria pulrnonalis dextra (e).

Paa venstre Side,

lige over Venæ pulmonales sinistræ (00), sees Arteria pulmonalis sinistra (/). — Vena magna Galeni slynger sig til boire Side

omkring den överste Rand af Hjertet.

Aortæ opstigende Grene

(li.i.k. l.m") sees udtrykte ligesom paa Tab. XII. Fig. 1.

Men afvigende fra Organernes universelle Transposition

viiste sig atter Trævlerne paa Hjertets bageste Overflade (c c),
der, ligesom naar Hjertets Leje er normelt, lob paa den höire

Side tværs over Ventrikelen. — Forkammernes Leje og Grændse

var den normelle næsten aldeles modsat j Atrium pro Penis caéis
laae paa venstre (Fig. 1. k.), Atrium pro Penis pulmonaltbus
paa höire Side af Hjertet (Fig. 1. Z.)

49
I Henseende til Beliggenheden af Arteria aspera og Bron

chi bemærkes endnu,

normelle.

at den var

aldeles afvigende fra den

For at give det Övrige större Tydelighed, findes de

ikke udtrykte paa Kobbertavlen.

Der kan vel altsaa ingen Tvivl være om, at Barnet jo kunde

have levet,

endog ved god Helbred, uagtet dets Organers næ

sten totale Transposition.

Iagttagelser.

Herom have vi mange overtydende

Det var folgelig ikke selve det forandrede Sideleje,

men andre vigtige Abnormiteter, der iremskyndte Barnets tid

lige Död.
Tab. XII. Fig. 5. maa give en sandselig Anskuelse af

disse Abnormiteter.

Hjertets Ventriculus pulmonalis og Atrium

pro venis cavis sees her opskaarne.
Det aabnede Atrium viser iorst oven og noget til Höire
Aabningen (ó) af Vena cava superior («), paa venstre Side Mun

dingen af Vena cava inferior (tZ); i Midten nedad, tæt over Randen
af den bageste Valvula tricuspidalis, sees Aabningen af Vena magna
Galeni (e).

Forsaavidt var Alt i naturlig Orden, og det Atrium,

som i vor Monströsitet ligger paa venstre Side (Tab. XII. Fig.

i. X), aldeles liigt det höire Atrium (Atrium venarum cavarum)
i et normelt formet Hjerte.

Imellem Aabningerne (Z>. cZ) seer man det endnu vidt aabne
Foramen ovale (/') og den ufuldkomne, i sin fastsiddende Rand

paa flere

Steder, hullede,

Valvula Botalli (Z),

En rundag

tig ophöjet Linie, der lober mellem den og Aabningen til Ve
na magna Galeni (e), synes at robe et Spor af Valvula EuFid, Sel. phys. og mathem, Skr. F. Deelx
G
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stacliii.

Dog fandtes der aldeles ingen hudagtig Forlængelse af

Venens indvendige Hinde.
Valvulæ tricuspidales (thi saadanne maatte man vente at

finde

her) dele sig kun meget ufuldkomment i tre Lapper,

fordi samtlige Valvulæ lobe omkring Ostium auriculare Ventri
culi med en næsten lige dybt nedhængende Rand (g).

Under dette Ostium sees i Kammerets Huulhed tre Aabninger tilligemed

de Sonder,

som ere stukne gjennem dem.

Den nederste af disse Aabninger (Æ), af hvilken Sondens Ende (o)

staaer frit ud, leder til Arteria pulmonalis, og da denne Arterie

udspringer saa dybt nede, löber den endnu omtrent en halv Tom
me mellem Trævlerne af Ventriklens forreste Væg, i den Ret
ning, som Sonden angiver, til Höire, förend den træder frem af

Hjertet.

Ved dens Udlöb har den tre Klapper (Valvulæ semi

lunares); den store Kjodbjelke, som sees paa höire Side i Kam
meret over Aabningen (Zø, tjener til at skjule Canalen fra denne

Aabning til selve Arteria pulmonalis.
Ved Aabningen til höire Side, af hvilken den anden Sonde (p)

stiger op,

ere begge Hjertekammernes Huulheder i Forbin

delse med hinanden.

Denne Aabning er dog ikke en Aabning i

selve Septum, men findes mellem dette og Hjertets Væg.

Den Aabning, i hvilken Sonden, som kommer fra Ventriculus
aorticus (Æ), leder op til Aabningen (i), som förer umiddelbart ind i

Aorta. I den Vinkel, som Sonden og denne Aabning danne neden,

bemærker man en liden Knude,

der rober et Spor af en Val

vula semilunaris ; men over Sonden, næsten parallel med Aabnin-

gcns ovre Rand, sees Begyndelsen til Aorta’s indvendige Mem-
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bran (zz), som her udspringer med en ved sin Farve forskiellig

Folde, der löber aldeles over i Ventriculus aorticus.
Mundingen af Arteria pulmonalis ligger altsaa frit nedentil

(7z) i Ventriklen; Mundingen af Aorta höiere oppe (z), lige for
Aabningen (X) i Septum, naar Ventriklen ikke udspiles.

Af denne Hjertets Structur erkjendes da, at baade Arte
ria pulmonalis og Aorta have deres aabne Mundinger i een og

samme Ventrikel, og at denne Ventrikel, efter sin Sammenhæng
med Orificium Atrii pro Venis cavis, bör betragtes som Ventri

culus pro Arteria pulmonali.

Efter disse Stamaarers relative Stilling til hinanden og de
res forskjellige Retning mod Orificium auriculare og Orificium
in Septo Cordis synes det dog, som om Blodets Ström fra, Aab
ningen i Septum Cordis (Xj ikke træffer Mundingen af Arteria

pulmonalis (7z), men allene Mundingen af Aorta (z), da denne
ligger lige over Aabningen (X) i Septum.

Man kan derfor be

tragte Aorta som en Stamaare for begge Ventrikler (aorticus og
pulmonalis), Arteria pulmonalis derimod, som allene henhörende
til Ventriculus pulmonalis.

ria pulmonalis,

efter

Hertil

at Arte

kommer endnu,

sit Löb fra Mundingen (7z),

i Retnin

gen (o) gjennem Hjertevæggens Textur, maa, som det synes,

under Hjertets Sammentrækning (Systole) sammentrykkes no
get og derved dens Caliber forandres, saa at den
*

kun for-

maaer at bringe lidet Blod, og dette allene fra Venæ cavæ til
Lungerne,

pulmonale).

og gjennem disses Vener, til deres Atrium (Atrium
Dette Atrium (pulmonale) modtog altsaa i Barnet

blandet Blod, arteri'ost fra Lungevenerne, og venbst fra HuulG2
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venerne.

Denne Blanding var det da, som ira Ventriculus aor-

ticus gjennem Aabningen (f) i Septum Cordis strømmede ind i Ar
teria aorta (z). Det synes ogsaa troeligt, at Valvulæ tricuspidales

for Oriiicium auriculare under Hjertes Systole maa have givet

Blodet fra Atrium venarum cavarum en friere Retning mod Aortæ Aabning höjere oppe i Ventriklen, end mod den lavere Mun

ding af Arteria pulmonalis.
Af dette abnorme Kredslob er det altsaa indlysende, at
der var et qvantitalipt Misforhold imellem det Blod, der Ström

mode gjennem Aorta og Venæ cavæ, og det, der ved Art. pulm.
og Venæ pulmonales fuldendte sit Löb gjennem Lungerne. —
Ogsaa stemmer denne Bemærkning overeens med den saa paa

faldende Forskjellighed i Caliberne af alle de Organer, som i
vor Monstrøsitet besørgede det universelle Kredslob, og af dem,
gjennem hvilke Kredsløbet gjennem Lungerne skeete.

Tab. XII.

Fig i. og 2. vise, at Aorta er langt større end Arteria pulmo
nalis (uagtet Ductus arteriosus Botalli mangler) og at Venæ ca
væ ere ligesaa meget større end Venæ pulmonales.

For at bestemme Misforholdet i disse Organer saa nöje

som mueligt, blev deres Udmaaling foretagen, og fandtes da, at
Hjertets forskjellige Huulheder stode i følgende Forhold til hver
andre:
Atrium pro Venis cavis (Tab. XII Fig. I. k.) til Atrium

pro Venis pulmonalibus (Z) .

...........................

.

=

g: 4;

Ventriculus pulmonalis til Ventriculus aorticus =

7: 4,

Efter Caliberen af Stamaarerne tæt ved Hjertet, beregnet
til Qvadrater: Aorta (Tab. XII. Fig. 1, d.) til Arteria pulmo-
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nalis (Tab. XII. Fig. i. e.) ;............................................. = 10: 4.
Vena cava superior (Tab. XII. Fig. 5. a.) og
inferior (Tab. XII. Fig. 5. c.) til Venæ pulmonales
(Tab. XII. Fig. 2. o. o. p. p.).............................................. = io: 4;
Ostium auriculare ventriculi pulmonalis til Os

tium auriculare Ventriculi aortici.......................................=

7 : 4.

Ifölge dette relative Forhold, der fandt Sted mellem disse

Stamaarer, nemlig mellem Venæ cavæ og Venæ pulmonales, la

der sig altsaa formode, at af Blodmassen, som under Hjerte-

kammernes Systole strømmede frem, *
ikkun

#5 traadte ind i Ar

teria pulmonalis eller til Lungerne, medens li trængte ind i Aor
ta ior det store Kredslob.

Ogsaa Forholdet imellem begge Ostia

venosa er det cubiske Forhold imellem begge Ventrikler aldeles
liigt, d. e. Ostium venosum pro Ventrículo pulmonali forhol

der sig til Ostium pro Ventrículo aortico som 7: 4.

Altsaa

kunne begge Ventrikler, under Forudsætning, at begge Atria (i
hvis Skillevæg findes et stort Foramen ovale) virke med lige
Kraft, nöjagtigen fyldes i Forhold til deres Capacitet. Ventricu
lus pulmonalis faaer altsaa il, Ventriculus aorticus

Blodmasse.

af den hele

Föjer man hertil, at efter ovenanförte Bemærknin

ger sandsynligviis Halvdelen af Blodet fra Ventriculus pulmona-

lis udgöd sig i Aorta,

og komme hine paa forskjcllig Maade

fundne Forhold, nemlig 15: 7, og 10: 4 hinanden saa nær,
som man kan vente det ved Beregninger af dette Slags,

saa

modtog Arteria aorta omtrent »i, Arteria pulmonalis II af alt
det gjennem samtlige Vener (Venæ cavæ og pulmonales) til Hjer

tet strömmende Blod.

Endeligen bekræftes ogsaa denne Bestem

melse end ydermeev af Forholdet imellem Atria = 9: 4,

Disse
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maa nemlig (uden Hensyn til, at de staae i Communication med

hinanden) modtage det Blod, som respective vender tilbage fra det

store og lille Kredslob; og virkeligen staae disse temmelig nöje
i det samme Forhold til hinanden, som den Muskelkraft, der,
efter Hjertekammernes forskjellige Textur, bestyrer det store
og lille Kredslob.

Angaaende disse Maalinger og Beregninger maa jeg end

nu tilföje, at jeg har foretaget dem, uden i mindste Maade at
tænke mig, hvortil de vilde fore; ja, jeg blev endog overra

sket ved at komme til det ovenanforte Resultat, som jeg ikke
forventede.

Antaget da, at den anforte Beregning kommer Sandhe
den saa nær som mueligt, saa maa — synes mig — Störreisen

af Foramen ovale være en nödvendig Folge af Misforholdet
imellem Ventriklen og Aorta.

Vel er jeg overtydet om, at Fo

rarnen ovale, der sædvanligen forbliver aabent en Tidlang efter

Födselen,

i Barnets tidligste Alder kun har liden Indflydelse

paa Circulationen , naar Lungerne ere sunde og Hjertets for
skjellige Hele ellers staae i tilbörligt Forhold til hverandre; men
naar derimod et Misforhold imellem Caviteterne finder Sted, saa

synes en usædvanlig stor og længere vedvarende Aabning af For
amen ovale deraf baade at være en nödvendig Folge og tillige

at have en særdeles vigtig Indflydelse paa Kredslöbet.
var da Tilfældet i vor Monströsitet.

Saaledes

Thi Atrium pro Venis

cavis og Atrium pro Venis pulmonalibus erholdt deres Blod

efter Forholdet som 10: 4;

Ventriculus

aorticus

men Ventriculus pulmonalis og

modtoge det kun efter Forholdet

som
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7,4. Ved hver Sammentrækning af Atria maatte altsaa noget Blod
fra Atrio pro Venis cavis strömme igjennem Foramen ovale ind

i Atrium pro Venis pulmonalibus, paa det at Ventriculus aorticus i Forhold til sin Capacitet kunde udfyldes.

Efter det

anforte Capacitetsforhold lader det sig beregne, at A eller over
i, af Hjertets hele Blodmasse strömmede gjenneni dets Fora
men ovale.”
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Forklar ing over Kobberet.
T A B. XII.
Fig. i,

som forestiller Hjertets forreste Flade.
«)

b ¿>)

Hjertets brede Spidse.

Dets Basis.

c)

Hjertets Trævler.

cZ)

Arteria aorta.

é)

Arteria pulmonalis.

f)

Aortæ Bue.

g)

Arteria pulmonalis sinistra.

7z)

Arteria pulmonalis dextra.

i)

Ductus arteriosus Botalli.

X)
Z)

Atrium pro Venis cavis.
—
— — pulmonalibus,

77i)

Vena cava superior.

72)

Arteria coronaria Cordis superior.'

o)

—

—

—

posterior.

p)

Truncus anonymus Aortæ (s. Arteria bracliiocephalica).

q)

Arteria subclavia sinistra.

r)

•—

carotis sinistra.

s)

—

carotis dextra.

f)

—-

subclavia dextra;
Fig. 2,

som forestiller Hjertets bageste Flade.
a)

Hjertets brede Spidse.
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b b)

Dets Basis.

c c)

Hjertets Trævler.
Arteria aorta.

cl)

e) Arteria pulmonalis dextra.

/)

—

—

—

sinistra.

g)

Aortæ Bue.

h)

Arteria brachio-cephalica.

i)

—

subclavia sinistra.

X)

—

carotis sinistra.

Z)

—

m)

—

—

dextra,

subclavia dextra. "

Vena cava superior.

Ti)

Venæ pulmonales sinistræ.

o o)

P Z7)

—

—

—

q)

Vena cava inferior.

r)

Aorta descendens.

dextræ.

Fig. III.

а)

Vena cava superior.

б)

Mundingen af denne Vene i Atrio.

c)

Vena cava inferior.

d)

Mundingen af Vena cava inferior i Atrio.

é)

Aabningen for Vena magna Galeni.

/)

Foramen ovale. -

g)

Valvulæ tricuspidales.

h)

Aabningen for Arteria pulmonalis.

i)

Aabningen for Aorta.

Sel. phys. og mathem, Skr, P, Deel,

II
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f)

Aabningen i Septo cordis.

Z)

Valvula Botalli.

z/z)

Rudiment til Valvula Eustachii.

zz)

En Folde af Aortæ indvendige Hinde.

o')

En Sonde, indbragt efter Retningen af Arteria pulmonalis.

p) En Sonde i Retningen fra Aabningen af Septum cordis til Ar
teria aorta.

Tai.
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NYRERNES ABNORMITETER,
TILLIGE MED

BESKRIVELSE AF NOGLE ABNORME

NYREPRÆPARATER,

AF

SCHUMACHER,
ETATSRAAD OG PROFESSOR I ANATOMIEN VED KIÖBENHAVNS UNIVERSITET.

t or at giöre det abnormale mere indlysende, troer jeg det passeligst,

först at anföre et par Ord om Nyrernes normale Til

stand.

Jeg finder dette endog saa meget mere nødvendigt, som.

de fleste Anatomer, enten ikkun meget overfladigt, eller vel og-

saa aldeles ikke have omtalt,
bestemmes.

hvorledes de sunde Nyrer skulle

Ikkun Enkelte have, efter deres Formening, angi

vet disse Indvoldes normale Vægt og Störreise,

med den Bestemthed, som hertil udfordres;

men dog ikke

saaledes at disse

Autorers Angivelse om Nyrernes Normalitet, have mere Hensyn
til deres Abnormitet,

hvilket af det Folgende tydeligere vil

kunne bedömmes.
Ved de normale Nyrer have vi at bemærke

1.

lallet: at de höre til de Indvolde som man kalder de

Parrede.
2.

Leiet: de ligge nemlig i Underlivets Huulhed bag ved
Tarmhinden hvoraf de kun paa deres forreste Flade blive

lös bedækkede.

Deres mere specielle Leie er i Under

livets mellemste Sideegne eller Lendeegne {regiones lum

bares}', dog stöder den venstre Nyre i de fleste Tilfælde

til Hiörnerne af den överste,

mellemste og den överste
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venstre Sideegn af Underlivet {reg. epigástrica og hypoDe ligge med deres inderste Ran

chondriaca sinistra').

de lige i Hulheden som dannes af Sidefladerne af Rygog Lendehvirvlernes Legemer og Tverudvexterne paa hver

Side,
gemer.

og indslutte altsaa paa en Maade Hvirvlernes Le
De optage gierne et Rum i Længden, af fire til

halvfemte Hvirvler,

men ere dog af ulige Höyde;

thi

den hoyre Nyre, som bliver af Leverens Tyngde, og for

nemmelig af dens bageste tykke Rand,

trykket dybere

ned, ligger omtrent imellem den tolvte Ryg- og den fierde Lendehvirvelj

den venstre derimod ligger imellem den

ellevte Ryg- og den tredie Lendehvirvel.

De have beg

ge bag ved sig den bageste og mellemste Deel af Mel

lemgulvet {diaphragma'), den lange Lendemuskel, saavel
som og den korte, naar den er der {Psoas major og mi

nor) ;

den höyre Nyre ligger med sin nederste Ende

for ved den firkantede Lendemuskel {quadratics lumbo-

rum),

De ligge meget fast og ere forenede til disse nu

nævnte Deele ved en stor Deel Cellevæv,

som er mere

eller mindre opfyldt med det saakaldte Nyrefit,

som al

mindeligst er af fastere Consistents, end Fittet paa andre
Steder af Indvoldene og Legemet.

de som beklæder dem,

De have en egen Hin

og som ikke har sin Oprindelse

af Tarmhinden {Peritoneum).

5.

Formen:

de ligne Fröet af Snittebønner, dog end mere

Perlebonner;

de ere noget ophöyede paa Fladerne, dog

meest paa den
trykte.

forreste,

men

ere forfra bagtil flad
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4.

St'órrelse: fra den överste til den nederste Ende kan man

regne at de have fire Tommer og nogle Linier; fra den

yderste Rand til Udsnittet paa den inderste Rand, to Tom

mer og tre til fire Linier.
mere end en Tomme.

Den störste Tykkelse er neppe

Af disse Udmaalinger har jeg vel

fundet Afvigelser af to-tre Linier mere eller mindre,

dog

ikke derover, og fölgelig antager jeg disse Sidstnævnte for
de höyeste Extremer af normale Nyrer.

optage det Rum,

Skulde en Nyre

som af nogle angives,

nemlig fra den

ellevte Ryg- til den femte Lendehvirvel, vilde dens Længde
være sex til syv Tommer, og forholdsviis, naar deres Form

var naturlig,

dens Brede og Tykkelse ligeledes betydelig

være foröget; hvilken Störreise da, efter min Formening,

mere henhörer til den abnorme,

5.

hægten:

Ved at undersöge

end til den normale.

saadanne

normale Nyrers

Vægt,

har jeg fundet at den almindeligste af hver enkelt

Nyre,

var imellem syv og otte Lod;

den kan i enkelte

Tilfælde undertiden veie næsten et halvt Lod mere eller
mindre, hvilket da indtræffer ved en Nyre, naar dens Ud-

maaling- er noget större eller noget mindre.

Naar deri

mod en Nyre veier betydelig mere, som ti- tolv- sexten
Lod, ja et Pund og mere, da maae, som mig synes en

saadan allerede ansees som abnorm ;

og dog ere der Au

tores som angive endogsaa den sidste Vægt for normal.

Sielden findes begge Nyrer at være lige store;

ofte fin

des den ene paa den ene Side at være lidet större (nogle

Linier) eller mindre, end den paa den anden Side;
turligviis ere disse da ogsaa forskiællige i Vægten.

na-
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6.

Farven : Nyrerne have et eensfarvig, blegrödt, blaaagtigt
Udseende, som kun nærmer sig lidet til det morkere eller

lysere.

Giennemskiæres de paa langs efter Fladerne, da

er Farven imod

den yderste Overflade blodrod,

men

imod Midten bliver den blegere og der vise sig fine og tætte

concentriske næsten hvide Striber og Straaler, hvilke imod

den indvendige Rand antage en knippeformig Dannelse.

7.

Overfladen :

denne er glat og jevnj

kalde en Nyre abnorm,

dog kan man ikke

naar ubetydelige Forhöyninger

og Fordybninger skulle findes paa dens Overflade;

naar

disse nemlig ikke ere foraarsagede af Forhærdelse eller

eller sidde i Nyrernes egen

Knuder i Nyrernes Væsen,

Hinde ; thi Nyrerne af umodne Fostre ere sammensatte af

flere eller færre kegleformige Lapper, som vende med de

res spidse Deel indad imod Nyrens Middelpunct;

disse

Lapper ere hver for sig igien overdragne med den egne
Hinde, men ere dog forenede med Cellevævet;

med Fosterets Tiltagende,
danne

endelig den

mere og mere

hele Nyre.

ei alene ved unge Börn,

Disse

de voxe,

sammen og

Lapper kunne

men endog i den senere Alder

vise sig med Forhöyninger og Fordybninger paa Over
fladen ,

men da have de deres naturlige Blödhed.

Hos

Biörne, Katte og flere Dyr vise disse Lapper sig tydelige,

endog hos Voxne.

8.

Haardheden eller Blodheden: trykker man med Fingre
ne paa Fladerne af en Nyre,

Blödhed:

saa bemærker man en vis

men bliver Trykket stærkt, finder man at den

i det Indre er fastere og haardere, men fornemmelig imod
den inderste Rand.
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g.

Nyrernes Væsen:

dette bestaaer af utallige Kar som ere

indvævede i hinanden og forenede ved et hint celled Væv;
de indsluttes ‘ og omgives af Nyrernes egne faste Hinde.

Disse Kar ere blod- og vandførende.
ere igien Pulsaarer og Vener,

skiællige,

pulsaare

og begge ere meget for-

saavel i Henseende til deres Oprindelsessteder,

som og til Tallet,

Nyrerne.

De blodforende Kar

ja selv til deres Ind- og Udgang i

Pulsaarerne

komme

fra

Underlivets

{arteria aorta abdominalis},

Side indenfra udad,

Stor-

gaae paa hver

deele sig i en længere eller kortere

Frastand fra Nyrerne,

undertiden forst i Indsnittet selv,

gaae for det meste i Indsnittet, giennembore Nyrens Hin
de, og naar de ere komne paa Hindens indvendige Fla

de, dele de sig i finere og finere Grene; disse Grene have

en slangeformig Gang,

punctet af Nyrerne,

böie sig mere ind imod Middel-

men blive endelig lidt efter lidt

haarformige og ligelöbende.

Efter at denne Forandring er

foregaaet med dem, fore de i Nyrernes sunde Tilstand in
tet Blod mere, men en vandagtig Vædske,

Disse sidste Ender af Pulsaarer eller

nemlig Urin.

Bellins Urinrore

(tubuli uriniferi Bellini} danne fornemmelig de blegere
Striber, som ved den forhen omtalte Giennemskiæren vise

sig, og det saaledes at de danne Knipper, som ere pyramideformige ;

nes Overflade,

de have nemlig deres Grund imod Nyrer
Rorene lægge sig alt tættere og tættere

sammen, ende sig med en stump Spids, som er halvkugleformig, og ere de saakaldte Nyrevorter (papillæ rena
les} som blive omfattede af Nyrekalkene {calyces renales')

Vid. Set. phys. og mathem. Skr. V. Deel,

I
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og hvorudi de sidde fri, for at Urinen kan dryppe ned i
Kalkene igiennem de sieformige Aabriinger,

sees paa Vorternes ophöyede Overflade.

som kunne

Disse saaledes

sig endende Kar, ere de Ferreinske Pyramider {pyrami

des Ferreini).

Den af Nyrevorterne neddryppende Urin

bliver fort igiennem Kalken til Nyrebækkenet {pelvis re

nis') y

og derfra igien igiennem Urinlederen {ureter) til

Blæren o. s. v.

Dette er ikke den eneste Maade hvorpaa

disse Pnlsaarer ende sig; thi de tiene ligeledes til Nyrer
nes Næring og Forfriskning;

hertil nödvendigt *
),
i Blodmassen,

men da ikke alt Blod er

saa bliver det Overblevne fort tilbage

rigtig nok i Henseende til dets Bestanddele

meget forandret, igiennem Venerne.

Disse Vener {venæ

renales) gaae fra Middelpunctet af Nyren imod dens Over
flade paa samme Maade tilbage, som Pulsaarerne ere gangne
frem ;

de samle sig i större og större Grene, komme en

delig til Nyrernes inderste Rand,

giennembore Hinden

og blive til större Grene, som fore deres Blod til Under
livets Storvene {vena cava inferior).

Den anden Slags af

Kar ere Lympheaare ne {vasa lympliatica)\ disse begyn
de ligeledes fra Nyrens Væsen,

dette egentlig skeer,

men paa hvad Maade

er endnu ikke fuldkommen oplyst ;

de samle sig ikke allene i Nyre-Udsnittet {hilus renis)

men og fra hele Overfladen af Nyren ;

de danne temme

*) Jeg anforer ikkun det nødvendigste af Blodets Forretning i disse
Dele, da cn vidtloftigere Beskrivelse heraf er uden for denne Af
handlings Plan.
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lig eensformige, lykke, knudrede Grene, som ofte forene
sig med hinanden, men omsider gaae med de övrigc Lym-

pheaarer fra Lenderne, for at forene sig med andre, til
at danne Brystgangen (ductus thoracicus').

Disse Lym-

pheaarer fore ligeledes en Vædske fra Nyrerne,

som er

klar, vandagtig, men har ingen Lugt af Urinen.

Ligesaa

ubestemte disse Lympheaarer ere i deres Löb og Udbredning, ligesaa ubestemte ere ligeledes Nervet'ne} disse gaae

i stor Mængde til Nyrerne fra det almindeligo Nyrevæv
{plexus renalis} paa hver Side,

omslynge de forskiællige

Kar, begive sig med disse ind i Nyrens Væsen, hvor de
umærkelig tabe sig.
Enhver anden Tilstand hvorudi Nyrerne vise sig er at

ansee som abnorm.

Men derfor er det ikke sagt, at i alle de

folgende abnorme Nyrer ogsaa deres Forretning lider; thi man
har efter Dodcn fundet Nyrerne saaledes unaturlig forandrede, at

man ei skulle troe,
Function;

de havde været i Stand til at udöve deres

og dog have de Individer,

hos hvilke disse fandtes,

aldrig havt Tilfælde af nogen forhindret Afsondring eller Af

gang af Urinen ♦).
Ingen af Indvoldene, ja selv af de övrige Dele af Lege

met, naar vi undtage Aaresystemet og Nerverne, ere saamange
*) Saaledes have vi et paafaldende Exempel, bemærket i de senere Ti

der af </. C. G. Fricke ”in memoriam defuneti J. E. B

” som

fandt at den venstre Nyre var aldeles sygelig af kræftagtige Hæ
velser og den hoyrc Nyre overnaturlig lille ;

”Addendum hia et notatu dignum,

og anmærkes p. 9

defuncturn nunquam urinæ mor

bis laborasseF

I 2
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unaturlige Afvigelser underkastede som Nyrerne.
ser eller Abnormiteter
)
*

Disse Afvigel

kunne, efter min Formening, bedst ind

deles i tvende Hovedslags, nemlig:

i de medf'odte og i de til

fældige Abnormiteter.

I.

Medfödte Abnormiteter.

Disse ere allerede ved den forste Dannelse frembragte og
ere altsaa ved Barnets Födsel tilstede, men blive med tiltagende

Alder,

efter Dannelses - Driftens Bestemmelse,

mere udviklede.

Vi veed allerede at det normale Tal af Nyrerne er to; men der

anföres Exempler, at ingen Nyre, eller kun En, eller at flere

end to ere bievne fundne.
A.

Der findes, saavidt mig bekiendt, kun et Exempel anfört

om, at ingen Nyrer ere bievne fundne, og dette finde vi i
”Giliberts Samlung praktischer Beobachtungen und Kran

kengeschichten, übers, von Hebenslreit

Leipz. 1792.

Dog

synes mig at der kunde opstaae Tvivl, om disse Indvolde vir

kelig manglede.

Det var et fuldkomment Misfoster af Hun-

kiönnet, uden Hoved og Arme.

Ved Undersøgelsen af Ind

voldene, fandtes de i Brystet værende Dele meget ufuldkom
men dannede.

I Underlivet manglede Leveren, Milten, Ma

ven med Madpiben og Fostermoderen,

i den sidstes Sted

fandtes kun et Cellevæv, som kunde opblæses igiennem Mo
derskeden;

om Nyrerne tales ikkun meget overfladigt;

Urinblæren anföres ikke om den er funden eller ei.

oin

Det

*) Fornemmelig findes i VoigtePs Handbuch der pathologischen Anato
mie, 3 B. p. 169, mange samlede, og Citater desangaaende anfdrte.
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kunde dog vel lado sig tænke? at Nyrerne kunne have havi
et abnormt Leie dybt nede i Bækkenet bag ved Tarmhin-

den;

men der nævnes ikke bestemt, at Bækkenets Hulhed

var nöye bleven undersögt.
13.

Exempel paa een Nyre findes oftere anfört.

En saadan

Nyre kan ligge enten paa den höyre eller venstre Side.

Den

kan have to Nyrebækkener og ethvert af disse sin egen Urin
leder, hvilke enten forene sig paa Veien til Blæren og dan

ne en enkelt Leder, eller og hver Leder for sig gaaer ned

. til Blæren.

Andre Bemærkninger Abnormiteten angaaende,

saavel som og til Leiet,
omtalt ved Littr. C.

Formen,

o. s. v. bliver nærmere

At der ved en saadan enkelt Nyre fin

des Abnormitet i Henseende til Blodkarrene

og övrige til

Nyren henhorende Deele, er vel ikke at tvivle om.
C.

To Nyrer höre til det normale, hvad Tallet angaaer; men

disse saavel som de enkelte og fleertallige Nyrer kunne have
mange Abnormiteter.

i. Det specielle Leie:

Begge normale Nyrer veed vi skal

have en ulige Höyde, nemlig den höyre noget lavere end

den venstre; men de kunne være abnorme derved:
а) at den höyre ligger höyere end den venstre.
б) at de kunne ligge lige for hinanden og have begge eens

Höyde.

c) at begge Nyrer kunne ligge enten paa den höyre eller ven
stre Side af Rygraden :

den ene neden for den anden.

Hvorledes Blodkarrene og de övrige til Nyrerne hen
horende Deele i dette Tilfælde forholde sig, er ikke ty
deligt nok oplyst.
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cl) den ene Nyre kan have sit ordentlige Leie; sden anden

derimod kan ligge i det store eller lille Bækken; her

om mere siden.
2.

Formen:

den ene kan have den normale Figur og den

anden være afvigende, eller og kunne de begge være ab

norme, saaledes at de ere længere eller kortere, bredere
eller smallere, tykkere eller tyndere; de kunne ogsaa være
runde eller ovale.

5.

Storreisen: de kunne være:
a) begge större end den normale Storrelse.

b) de kunne begge være mindre.

c) den paa den ene Side kan være normal,

men paa den

anden Side meget större.

d) paa den ene Side normal, og paa den anden være min

dre, og

og den anden paa den

e) den ene kan være meget lille,
modsalte Side meget stor.

Ligesaa forskiællige de nu kunne være i Störreisen, lige—
saa forskiellige maae de naturligviis være i Vægten.

4.

Lappede Nyrer:

Naar de Lapper, hvoraf Nyrerne ere

sammensatte i umodne Fostre,

hinanden,

ikke fuldkommen groe til

saaledes at denne Form endnu viser sig i den

modnere Alder, hvor de dog alligevel hænge fast ved de

res Kalke til Nyrebækkenet.
tere givet Anledning til,

Maaske har denne Form of

at man har anseet disse Lap

per for lleertallige Nyrer, da man ikke har været opmærk

som paa,

om og hver af disse Lapper har havt sit eget

Bækken med tilhorende Urinleder.
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5.

Sammenvoxne Nyrer: Denne Abnormitet er ikke saa ual
mindelig,

nede.

og man finder mange Exempler herpaa opteg-

Denne Sammenvoxning kan skee paa forskiællige

Maadcr, og skeer fornemmelig derved., at der gaaer en vir

kelig Fortsætning af Nyre - Substantsen fra den ene Nyre

til den anden, som forener dem, og er ligeledes beklædt
med Nyrens egen Hinde,

samt faaer sin Næring af Ny-

rernes fælleds Aaresystem eller og fra Storpulsaaren og
Storvenen selv.

Der kan antages Sammenvoxning paa

tre forkiællige Maader, nemlig:

cz) at Substantsen begynder fra den överste Ende af „den
ene Nyre,

gaaer tvers forved Rygraden og de store

Underlivets Aarer, og forener sig med den överste Ende
af den modsatte Side.

Denne Fortsætning eller Fore

ningsmasse er fladere end Nyrerne selv,

bueformig,

saaledes at den överste Rand er ophöyet, og den ne-

derste er udskaaren.

ó) At en lignende Foreningsmasse gaaer fra den nederste
Ende fra en af Nyrerne, og paa samme Maade som ved
förste Tilfælde forener sig med den nederste Ende af

den modsatte Nyre.

Ligeledes her findes Forenings

massen bueformig dannet,

dog med den Forskiæl,

at

den udskaarne Rand vender opad.
c) At begge Nyrerne ved en saadan Foreningsmasse ere
sammenvoxne i deres hele Længde,

saaledes at Ud

snittene paa begge Nyrerne ere opfyldte, og at det har
Udseende,

som om der kun var en Nyre,

tvers over de store Aarer og over Rygraden.

som laae
I dette
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Tilfælde maae man lægge Mærke til Nyrebækkenerne
og Urinlederne.

Thi ved alle optegnede Bemærknin-r-

ger, denne Art af Sammenvoxning angaaende,
man,

finder

at der beskrives et Nyrebækken paa hver Side-

deel, altsaa i Nyren selv, som med sin Urinleder paa
sædvanlig Maade er gaaet ned til Blæren.

Der an-

föres ligeledes at være seet paa hver Side to Nyrebækkener,

forsynede hver med sin Leder,

sidste have dog forenet sig paa Veien,
enkelte Ledere ned til Blæren.

men disse

og gaaet som

Denne Sammenvox

ning er udentvivl nok anseet af adskillige Iagttagere,

for en enkelt Nyre, som de udtrykkelig sige, har sit

specielle Leie tvers over Rygraden.

Men da der i

deres Beskrivelser tydeligt findes antegnet det forom

talte Antal og Sted af Nyrebækkener, saa troer jeg, at
man med Rette kan ansee denne Art af Abnormitet
som henhorende til denne Afdeling, men i Henseende

til Tallet, til de normale Nyrer,

og at de ikke kunne

betragtes som enkelte eller solitaire.

6.

Nyrekækkenet :

Enhver Nyre har i den normale Til

stand kun et Bækken med tilhorende Urinleder.

Men vi

have allerede hört, at der kan herske Abnormitet i denne
Deel,

og ikke allene i Tallet,

Nyrer med to Bækkener,

at der nemlig kan findes

hver med sin Urinleder,

og

hvoraf der findes Exempel paa i et af medfölgende Præ
parater; men ogsaa kan det enkelte Bækken have en ab

norm Störreise, saaledes at det ligger som en tragtformig
Sæk udenfor Nyrens Udsnit,

hvorpaa ligeledes Exempel
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kan fremvises.

Det kan ligeledes være overnaturligt lille,

saaledes at det neppe findes sækformigt og aldeles er ind

sluttet af Udsnittets tvende Lapper.
7.

Urinlederne vise sig næsten med flere Abnormiteter end

Bækkenet.

Sielden ere de lige lange,

og fornemmelig er

den lioyre noget kortere end den venstre,

Men der findes meget korte,

have deres normale Leie.

naar den ene Nyre ligger dybt ned imod,

net.

deres Tykkelse

Ligeledes findes

naar Nyrerne

eller i Bække

og Viide

meget

de kunne nemlig være lige tykke i deres

forskiællige,

hele Længde;

eller og tyndere paa een eller flere Ste

der og tykkere igien paa andre.

Kanalen kan under

at man kan indbringe en maadelig

tiden være saa stor,

Finger i den; paa andre kan den igien være saa tynd, at

man neppe kan bringe en fiin Sonde igiennem den.

Der

findes endnu flere Abnormiteter, som den daglige Erfaring

ved Cadavernes Undersøgelser tydelig nok oplyser.
8.

Nyrernes Aaresystem,

nemlig Pulsaare- og Vene-Sy

stemet, er mange Abnormiteter’ underkastet, som i detFo-

regaaende tildeels allerede

er blcven

bemærket.

Disse

Abnormiteter kunne være i Aarernes Antal, Deeling,‘ Ind

trædelse og Udgang i og fra Nyrerne, deres Udspring og
deres Indpodning ;
at omtale,

hvilket vilde blive for vidtløftig her

især da dette Æmne i det Folgende nærmere

bliver berört ved et

af Præparaternes Beskrivelse.

Det

samme er ligeledes Tiliældet med Lympheaarerne og Ner

verne, som og ere meget foranderlige i deres Forgrening og
Vid. Set. phys. og malhem. Skr.

Deel,

K
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Fordeeling;

saa at man her ligesaalidet bestemt kan an

tage noget normalt.
Tre og flert Nyrer: Exempler findes optegnede, at tre og

D.

flere Nyrer ere bievne bemærkede ;

og har jeg allerede be-

rört noget herom ved at omtale de lappede Nyrer: at nem

lig maaskee nogle Exempler paa saadanne flcrtallige Nyrer,
kunne henregnes til de forhen omtalte lappede.

Deres specielle Leie, naar de virkelig existere, maae naturligviis være forskiællig, höyere eller lavere.

Der angives at være seet to Nyrer paa en af Siderne,

ene neden under den anden,
modsatte Sidej

Side.

den

og den tredie Nyre paa den

ligeledes anfores om fire Nyrer, to paa hver

De ere alletider angivne at have været mindre, end

de naturlige.

Naar man troer at have fundet flere end to Nyrer, maae man,
efter min Formening, fortrinlig lægge. Mærke til Folgende:
î.

At de sees at være fuldkommen adskildte fra hinanden

og ikke ere forenede eller sammenhængende,

fölgelig og

at enhver har sin egen Hinde, som fuldkommen overdra
ger den.

2.

At hver har sin egen Organisation, fornemmelig Pulsaarer og Vener.

3.

At hver har sit eget Nyrebækken med tilhorende Lrinleder som indpoder sig særskilt i Urinblæren.

Naar vi betragte Figurerne som ere givne af saadanne flcertallige Nyrer, vil vi let kunne see, at de alle have havt en
abnorm Form.
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Disse medfödte Abnormiteter, troer jeg at være tilstræk

kelige, for at faae et Begreb om den giorte Inddeeling, og til at
henföre enhver forekommende Abnormitet af disse Arter til de
anförte Underafdeelinger.

II.

Tilfældige Abnormiteter.

Ved denne Benævnelse forstaaer jeg de, som ere opkom

ne eiter Födselen,

og ere bievne foraarsagede af et eller andet
enten i den tidligere eller sildigere Alder,

Sygdoms - Tilfælde,

og hvilke kunne indtræffe saavel ved de enkelte, som og ved de
flecrtallige Nyrer,

ligeledes paa begge Sider eller kun paa en

Side af Nyrerne.
Disse Abnormiteter kunne være forskiellige deri,

nemlig findes paa Nyrernes Overflade,

at de

eller og i deres Sub-

stants.
zf. I Henseende til Nyrernes Overflade kunne folgende Ab
normiteter finde Sted.

1.

Farven:

denne kan være marmorert,

morkerod eller

mörkblaaagtig-röd; eller og kan den være meget bleg, næ

sten hvidagtig eller graaeagtig.
2.

Formen: de kunne være næsten kugleformige, og ligne en
uformet Klump,

og Udsnittet kan være aldeles udslettet;

ligeledes kunne de have en oval Dannelse, være lange og

5.

smalle o. s, v.
Storreisen: ved de fleste Nyrer,

ganisme er bleven forandret,

hvor Substantsens Or

bemærker man almindelig,

at de have en abnorm Störreise.

Dog har jeg seet Til-
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fælde, hvor der var foregaaet en betydelig Forandring i

Substantsen,

hvor der har været Steen i Nyrebækkenet

Og i Nyrekalkene,

ligeledes hvor Nyren har været alde

les- cellet og disse Celler opfyldte med Materie,

og; dog

havde deres naturlige Störreise.

4.

Ujævnhed paa Overfladen:

disse cre Forhoininger og

Fordybninger som kunne foraarsages:
ci) Af Knuder i Nyrens Væsen,

af Ansamlinger af Vand,

Materie, ja. vel og store Stene, som ere indsluttede i

Celler af Nyresubstantsen , men formedelst deres Stör
reise foraarsage Knuder paa Overfladen.
l>) Af Knuder og Ujevnheder eller Udvæxter,

deres Sæde i eller paa Nyrehinden.

som have

Foruden Bylder

som kunne have dannet sig i Nyrehindens Blade, kun

ne disse Blade (eller rettere Cellevævet hvoraf Hinden
er dannet) være ligeledes bievne opfyldte med Vand,

som saaledes danner halvkugleformige Forhöyninger af
mere eller mindre Störreise.
ligeledes

kun findes

paa

Disse Vandblærer kunne
den

överste

Overflade

af

Nyrehinden, og ligesom ikkun været dannede af Hin

dens yderste Blad ;
Overfladen,

de kunne optage en stor Deel af

eller og kunne de kun sidde paa enkelte

Steder ; de kunne enten være enkelte enesiddende, större

eller mindre, eller og kunne de være ligesom drueforrnige;

undertiden have de en bred Rod, andre sidde

ligesom paa en Stilk.

Deres Overflade, hver for sig,

er jevn, glat, giindsende, mere eller mindre, ligesom

de ere udspændte til 5

de ere hule og indeholde et
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inere eller mindre gulagtigt, tykkere eller tyndere Vand.

Dette Vand liar sielden Lugt af Urinen, da disse Vand
knuders Oprindelse nok fornemmelig maa söges i Feil

i det seröse System.

c) Ligeledes haves Bemærkninger,

at saadanue abnorme

Knuder ere bievne foraarsagcde ved Beenstumpcr, som

ere, ved error loci^ bievne dannede i Nyrernes Hinde.

5.

Fastheden eller Flaardheden:
o; haardere end naturlig,

af kræftagtige,

den kan enten være:

hvilket fornemmelig foraarsages

fleskagtige,

eller andre Slags Knuder

som vel kunne findes i Nyrehinden,

nemmelig i Nyrens Substants,

men dog for

og hvormed undertiden

hele Nyren er opfyldt, eller rettere hvortil hele Nyren

er bleven forandret.
eller og kan den være overnaturlig blöd, saaledes at den

næsten er det hvad man kalder slattet,

fornemmelig

naar dens Væsen af en eller anden Aarsag eller Syg

dom er bleven oplöst og forvandlet til Materie.

B.

Abnormiteterne i Nyrernes Fæsen eller de indvortes Ab
normiteter:

disse ere ligeledes mange og give sig mere eller

mindre

tydelig tilkiende paa Nyrernes Overllad e :

nemlig

er almindeligst

ujevn eller knudret,
i.

betydelig stor,

at den

forandret i Farve,

haard og fast eller og blöd og slattet.

Fen indvendige Farve: denne kan være:
d) mere eller mindre mörkeröd, men alletider mörkere end
i den naturlige Tilstand,
vet,

den er tillige mere eensfar-

og der bemærkes ikke saa tydelig eller vel alde

les ikke det Stribede;

tillige er en saadan Nyre mere
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haard og fast, ligeledes noget större og tykkere, hvil

ket almindelig tilkiendegiver en Betændelses Tilstand.
ó) den kan ligeledes være blegere end naturlig eller hvid,

og i saa Tilfælde er den blöd.
2.

Væsenet: kan være enten tildeels eller i det Heele bleven

omdannet til en fit- eller ileskagtig Masse,

som foraar-

sager mere eller mindre det Knudrede paa Overfladen, -

og Störreise

forandrer Nyrens Form
Vægt og Fasthed.

og foreger

Disse Masser ere hvide,

eller gulagtige, • vel ogsaa af

disse Farver

dens

graaagtige
marmorer

te; de kunne være fastere eller losere, undertiden traadagtige ligesom vævede i hinanden.

I de fleste Tilfælde ere

de omgivne af en egen Hinde eller Sæk, som dog ikke er

andet end Cellevævet,

soin saaledes er bleven forandret

ved Tryk af Massen selv.
5.

Cellede Nyrer: naar der findes större eller mindre Hulhe

der i Nyren.

Disse kunne være paa enkelte Steder i Ny

rens Væsen,

eller den hele Nyre kan saaledes være ble

ven forandret.

Man finder disse Celler almindelig store,

men af ulige Störreise,

saaledes at man træffer store og

smaae imellem hverandre.

Disse Celler dannes paa for-

skiellige Maader og af forskiellige Aarsager. De kunne blive

dannede derved,

at der skeer, efter foregaaende Betæn

delse, en Afsætning af Materie (P¿zs), eller og, efter for

hindret Afsondring af Lymphe eller Urin,

eller Ansamling af Vand,

en Afsætning

först udentvivl i ringe Mæng

de ; men saasom disse Ansamlinger ikke opsuges igien og
bortföres,

foröges de og udvide naturligvis de smaae Cel-
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1er i Væsenets Cellevæv alt mere og mere,

De tilgrændsende Celler af Væsenet

samlingen foroges.

hvor ingen Ansamling er skeet>

sammenpressede,
hinanden,

ligesom An

lide ligeledes;

de blive

lægge sig tættere og meer parallel til

hvorved da tilsidst,

af det vedholdende Tryk

inden fra udad, en fuldkommen fast Cellehinde bliver dan

net.

Naar nu saadanne Ansamlinger og Afsætninger skee

paa forskiellige Steder i Nyrens Væsen, saa virke de imod
hinanden,

Celle vævet bliver fastere og tættere sammen

trykt, saaledes at det ikke er sieldent at alt Mellemvæsen
{Parenchyma} er aldeles forsvunden, og der viser sig ik

kun Cellerne, naar Nyren igiennemskiæres.

Dog kan man

endnu paa et eller andet Sted finde noget Mellemvæsen
imellem Hinderne af saadanne Celler, men som dog er fa

stere og tættere end i naturlig Tilstand.

Ligesom nu Ma

terien har været længe indsluttet i Cellerne, bliver den og
almindelig mere skarp,

og i saa Tilfælde angriber den

Skillevæggene imellem Cellerne, som blive more og briste.

Heraf kommer det da,

at den ene Celle kan aabne sig

i den anden, ja selv at Materien kan bane sig Vei til Ny

rekalkene,

hvorigiennem den da bliver afledet til Nyre

bækkenet,

og herfra igien ved Urinlederen fort til Urin

blæren.

I saadant

Celler tomme.

Tilfælde

Dette er

finder man gierne

ikke saa almindelig Tilfældet,

hvor Cellerne ere opfyldte med Vand,
ikke saa let skarpt,

disse

thi Vandet bliver

deis Tryk er stærkere, mere vedhol

dende og foraarsager derved at Cellehinden bliver fastere
og stærkere j

thi her lider Opsugnings- eller AfTorings-
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Systemet, og Ansamlingen skeer derved bestandig mere og

mere; i forste Tilfælde derimod lider Absorbtions - Syste
sternet ikke saa meget; der kan altsaa lidt efter lidt opta

ges og bortfores af Materien, hyorved Trykket bliver min
dre, og Cellehinden mindre stærk.

de,

I begge disse Tilfæl

men fornemmelig ved vandagtige Ansamlinger i Ny

rens hele Væsen ,

saaledes at den kun har Yæret ligesom

en sækforinig Hulhed, kan Væsenet aldeles forsvinde, i det
det .bliver presset imod Nyrens egen Hinde, hvorved den

ne ligeledes bliver tykkere og fastere.

Saadanne Nyrer

kunne opnaae en uhyre Störreise, saaledes at man har fun
det dem af tyve og liere Punds Vægt. — En anden Aar-

sag til Cellerne i Nyrerne er Steen.

Disse dannes der

ved at den afsondrede Urin indeholder en stor Mængde
af Sieendeele (hvis Bestanddeele ere meget for skiel lige), som
af det vandagtige ikke mere kunne holdes oploste, og alle

rede afsætte sig,
Ror.

i det at Crinen gaaer igiennem Bellins

Disse blive derfor paa et eller andet Sted af den

Ferreinske Pyramide forstoppede, det bestandige Tillob af

den frisk afsondrede Urin forer bestandig flere og flere Steendeele med sig, hvilke foröges i Störreisen og udvide Urin
rorene saaledes, at disse blive forandrede til Celler; hvor

ved da Urinrorenes Vægge blive til Cellehinder, som kun
ne være tykkere eller tyndere, eftersom Steenens Tryk har

varet i længere eller kortere Tid.

Der kan undertiden være

flere Steder i Nyrens Væsen, hvor saadanne Celler, op

fyldt med Steen, findes; undertiden aabne disse Celler sig

i Nyrekalkene, hvilket dog ikke er ofte;

almindeligst ere
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de indsluttede i Nyrens Væsen selv.

Ja der angives Exem

pel, at endog den líele Nyre har været igiennemsaaet med
saadanne Celler, og alle været opfyldte med Steen, som
man tydelig har kunnet fole paa Nyrens Overflade.

4.

Oplost Væsen:

aldeles oplöst.

Nyrens Væsen kan være bleven ligesom
En saadan Nyre er overmaade blöd og

slattet, sammenfoldet, men dog kan den alligevel have en
abnorm Störreise.

Giennemskiæres den, da findes den at

være bleg og hvidagtig; den er hul, og er opfyldt med et

trævlet mere eller mindre sammenhængende Væsen,

som

er svömmende i en större eller mindre Mængde Vand el

ler vel og Materie.

En saadan Tilstand er alletider Fol

gen af en foregaaende total Betændelse af Nyren,

enten

af indvortes eller udvortes Aarsag.
5.

Orme angives ligeledes at være bievne seete i Nyrerne,

men hvad Slags de have været af, omtales ikke; ikkehel
ler paa hvad Maade de kunde være komne ind, eller om
der skulle være Formodning, at de vare bievne genererte

i Væsenet, som Ormene i Leveren o. fl. St.
6.

Udvortes Vold i Lendeegnene.

rerne tilgrændsende Deele,

Sygdomme i de til Ny

saavel haarde som blöde,

og

som forplante sig til Nyrerne, kunne ligeledes frembringe

Abnormiteter, hvilke da nok kan henföres til en eller an
den af de Omtalte.

7.

NyrebæUkenet. Dette kan ligeledes blive tilfældig abnormt,

nemlig :
a) naar det bliver udvidet af en stor Mængde Vand eller
Materie,

som holdes tilbage,

Vid. Sel. phys. og mathem. Skr. V. Deel.

fordi at Urinlederen er
L
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forstoppet og altsaa ikke kan blive afíort.
rende Dannelse af Materie,

ioröger Quantiteten,

Den vedva

eller Afsætning af Vand,

og udvider Nyrebækkenet til en

meget betydelig Störreise.

Z?) red Steen:

Naar Urinen indeholder en stor Mængde

Steendeele som vel holdes oplöste, saalænge Urinen gaaer
igiennem de bellinske Rör,

i Bækkenet,

men som naar de komme

hvor der allerede maaskee er en lave

re Temperatur, bundfældes, ansamle sig til större og
större Masser og opfylde Bækkenet, som ved den ide

lige Forögelse bliver udvidet, og kan ogsaa her antage

en betydelig Störreise.
dres,

Det behöver vel neppe at erin

at ligeledes her maae være en större eller min

dre Forhindring i,

at Urinen ikke kan blive behörig

afledet ved Urinlederen, og, da Urinen bliver længe til
bageholdt, Afsætningen af Steenmassen da skeer i större

Mængde og derved hurtigere foröges.

Saadanne Bæk-

ken-Nyresteen kunne voxe eller udvide sig til en bety

delig Störreise, saaledes at de bekomme Fortsætninger
indad imod Hulheden, som endog gaae ind i Nyrekal
kene, udvide disse, og antage fuldkommen disses Form.

Ligeledes kan en Nyresteen have en Fortsætning nedad,

nemlig i den överste Deel af Urinlederen.
8.

TJrinlederen kan paa samme Maade som Nyrebækkenet
have tilfældige Abnormiteter; den kan være betydelig ud

videt paa forskiællig Maade:

höyere, eller lavere eller i

Midten, hvortil alletider en Forstoppelse er Aarsag.

Den

kan saaledes blive udvidet paa et eller andet Sted,

naar
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Vand, Materie, eller smaa Steene blive forhindrede at gaae

igiennem, hvilket da ansamles, og kunne foröge Störreisen

og Formen af disse udvidede Steder betydelig.
Jeg vil nu beskrive nogle Præparater,

som bevise og

nærmere oplyse Abnormiteterne af Nyrerne og deres tilhorende
Dele.

Förste Bemærkning: om det Abnormale i Nyrernes
Leie og Aarernes Fordeeling. Tab. A. og Tab.
B. f. i *).
En gammel Kones Lig blev undersøgt paa Anatomiekam-

meret, og efter at de forste ved Underlivets Aabning sig frembydende Deele vare bievne efterseete,

man med de övrige,

og borttagne,

begyndte

som ligge i den bageste Deel af Under

livet og i Bækkenet.

Det bemærkedes snart at ikkun den höyre Nyre var syn

lig.

Denne blev da strax undersögt og blev befunden at være

aldeles normal.

Binyren {ren succenturiatus) sad paa det sæd

vanlige Sted, og havde ligeledes sin normale næsten trekantede

Form og Storrelse.

Til Nyren selv gik kun en Pulsaare, som

kom udaf den höyre Side af Storpulsaaren,

gik bag ved Stor

venen og, efter den var kommen paa denne Venes höyre Side,

deelte den sig i to Grene, som paa deres Gang imod Nyren deelte

*) Denne Abnormitet, nemlig Tab. A. horer til Afdelingen I. C. 1. d;
og Tab. B. f. horer til samme Afdeling No. 9, som viser mere ty
delig det abnorme i Henseende til Aarefordeelingen.
L 2
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sig i mindre Grene,

hvilke paa det sædvanlige Sted,

fortrinlig i Nyrens Udsnit, gik indtil Nyrens Væsen.
vener bemærkedes to,

hoyre Side,

nemlig

Af Nyre

hvoraf den Ene kom ud af Storvenens

var för og tyk og gav strax efter sit Udspring den

indvendige Sædeene (vena spermatica interna dextra} til den
höyre Side fra sig, som..gik meget skraae indenfra udad og oven
fra nedad for at fortsætte sit Löb ned til den höyre Æggestok
{ovarium} og til Modertrompeten (tuba Fallopiana'} o, s. V»

Hovedstammen af denne Nyrevene gik paa tvers bag ved Pulsaaren udad for ligeledes at fordeele sig i Nyren.

Den anden Ny

revene kom ligeledes fra Storvenen, men næsten en Tomme ne

den for den forste,
Flade,

tillige ogsaa mere fra Storvenens bageste

derfra gik den skraae nedenfra opad og udad bag ved

Nyrebækkenet,

flettede sine Grene imellem den förstes,

sænkede sig endelig i Nyrens Udsnit.
ikke meget usædvanlig stort,

uden for Udsnittet.

og

Nyrebækkenet var vel

men laae dog for storste Deelen

Urinlederen syntes ved forste Öyekast at

være normal, men ved nöyere Undersögelse fandtes den dog at
være noget tyndere end naturlig.

Binyrens Vene var temmelig

tyk, og kom fra Storvenens bageste Flade, omtrent to Tommer

ovenfor Nyrevenen.
Den venstre Nyre *
) fandtes i Henseende til dens spe

cielle Leie,

Figur og de andre til den horende Deele aldeles

Paa Præparatet, saavel som og i Figuren, findes denne Nyre mere op
loftet forestilt, for at den kan sees bedre, hvorved da ligeledes Aarernes Fordeeling paa dens forreste Flade, samt Nyrebækkenerne med
deres Urinleden s Abnormiteter komme bedre og tydeligere til Syne.

abnorm.

Den laae aldeles skiult i Bækkenets Hulhed, paa den

venstre Side af det hellige Been.
get fladtrykt;

Dens Form var oval og no

den ene Ende vendte op og den anden nedad;

den bageste Flade, som laae paa Bækkenets Been, var ophöyet;
den forreste Flade var mere ujævn og forestillede tillige Ud

snittet, hvorudi de betydeligste Aarer og dens Nyrebækkener
laae; men af Lapperne som danne Udsnittet saaes intet eller li

Hele Randen var rundagtig, hvoraf den ene vendte udad

det.

og den anden indad.

Dens Længde var tre Tommer otte Li

nier og dens Brede to Tommer ti Linier.

Pulsaarerne og Fenerne *
) vare,

efter deres Udspring,

Gang og ¿Fordeling, to Slags, nemlig de överste og de nederste.

Den överste Nyrepulsaare var stærk og föer;

den tog

sin Oprindelse fra Storpulsaaren paa den venstre Side, lige ved
dens Deeling i begge Hoftepulsaarerne (arteriæ iliacae), gik næ

sten lige ned, efter at den havde giort en liden Bue til venstre,
forved Nyrens överste Ende og deelte sig i to Grene,

som

deelte sig igien i mindre Grene, hvilke tabte sig i Nyrens Væ

sen.

Den yderste Hovedgren var störst,

gik med sine Grene

omkring Nyrebækkenet til den nederste Ende, for at forene sig

med Grenene af den nederste Pulsaare, og blev ledsaget af den
störste Gren af den överste Nyrevene.

*) Denne abnorme Fordeling af Aarerne sees tillige paa Tab. B. f. 1,
livor Nyren er borttaget, da den paa Tavlen A. forhindrer at see
Fordelingen neden og bagtil.
Tillige maae jeg anmærke at jeg i
denne Frcmstillelse har betient mig hellere af den anatomiske end
af den physiologiske Beskrivelse, fordi hiin syntes mig til dette
Öyemed mere bequem.

Den nederste Nyrepulsaare tog sin Oprindelse af den

venstre Bækkenpulsaare {arteria hypogastrica sinistra') fra et
Punct tillige med den bageste Hoftepulsaare {arteria iliaca po

sterior) og Pulsaaren for Moderskeden og Fostermoderen (arteria vaginalis et uterina) ; herfra gik den nedad til Nyrens ba
geste Flade af dens nederste Ende, kastede sig omkring Nyrens

inderste Rand,

for at komme paa den forreste Flade,

og gik

paa den inderste Side af den nederste Nyrevene opad, for at
lorene sig med den överste Pulsaare, og siden ind til Substant-

sen.

Nogle Grene forbleve paa Nyrens bageste Flade.
Den o versle Nyrevene kom ud af den forreste Flade af

den överste Deel af den venstre Hoftevene {vena iliaca sini

stra) sögte snart den venstre överste Nyrepulsaare, og gav strax

en Green som löb paa Pulsaarens inderste Side ned til Nyrens
överste Ende.

Hovedstammen gik bag ved Pulsaaren og löb paa

dennes yderste Side ned

den sig i to Hovedgrene,
forved Pulsaaren,

til Nyrens överste Ende;

her deelte

hvoraf den mindre gik mere indad

den yderste störste mere lige ned paa Ny

rens forreste Flade og paa den yderste Flade af Nyrebækkenernc og deelte sig i adskillige mindre og större Grene,

som

dannede et Net (plexus') med de nederste Nyrevener.
Förend jeg beskriver den nederste Nyrevene, er det nød
vendigt, at jeg först omtaler de abnorme Fordelinger af Bæk

kenvenerne {venæ hypogastricæ), som fandtes i dette Individ.
I den normale Tilstand er kun een Bækkenvene paa hver

Side,

som kommer fælleds med Laarvenen {vena cruralis) fra

Hoftevenen,

löber ned i Bækkenets Hulhed,

og fordeler sig

med dens Grene i de forskiellige Deele hvortil de ere bestemte.
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I dette Subject fandtes derimod en aldeles abnorm Fordeeling,

som jeg ikke finder nogensteds beskreven, og anseer den derfor

værd en saa nöye Beskrivelse som muelig.

Beskrivelsen vil man

fornemmelig sammenligne med Tab. B. fig. i f. *
,

hvor Aarer-

ne allene sees forestillede.

Den lioyre Hoftevene:

efter at den har naaet det Sted

hvor den almindelig deler sig i Laar- og Bækkenvenen, deler den

sig i delte Individ i tre store Grene, nemlig: i Laarvenen^ i den
lioyre ■— og i den venstre store Bækkenvene.

Den liôyre Bæk

kenvene gaaer sin sædvanlige Gang og fordeler sig i den höyre
Side af Indvoldene, som ligge i Bækkenet, som og i Musklerne

og andre Deele hvortil den er bestemt.

Den venstre store Bæk

kenvene derimod, gaaer efter dens Udspring af den höyre Holtevene skraae ovenfra nedad, fra höyre til venstre Side for ved

den lörste og den överste Deel af det andet Stykke af det hellige
Been,

og giver, naar den er kommen paa den venstre Side af

det andet Stykke,

den nederste Nyrevene.

Den övrige Deel

gaaer endnu noget mere til venstre bag ved den venstre Nyre,

og deler sig i to Hovedgrene:
de.

en opstigende og en nedstigen

Den opstigende Green gaaer opad imod det överste Side

hul af det hellige Been og forener sig ikke langt fra dens Ud

spring med den lille eller den egentlige venstre Bækkenvene.
Den nederste Green giver, i det den böyer sig nedad, en Ho
vedgreen som gaaer bagtil udaf Bækkenet igiennem dets över

ste bageste og store Udsnit (incisura iliaca superior major et
posterior} og bliver til den bageste Hoftevene (vena iliaca po
sterior}.

Fortsætningen af denne nederste Green gaaer mere

fremad og fortil ved den venstre Side af Endetarmen (intesti-
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mim rectum^ Moderskeden (vagina uteri) og Urinblæren (vesi

ca urinaria) y

danner der de forskiællige Vene-Nette (plexus

venosi)y hvoraf der igien komme Grene som udbrede sig, ikke
allene i disse nævnte Deele, men ogsaa i Fostermoderen (ute-<
rus).

Den venstre Nyrevene gaaer, efter at den har taget sit Ud

spring af denne venstre Bækkenvene, mere fremad, og naar den
har naaet den nederste Nyre-Pulsaare,

slaaer den sig omkring

Randen ai Nyrens nederste Ende, for at kommepaa den forre

ste Flade af Nyren, hvor den fremdeles stiger opad, for at mode
de nedstigende Grene af den överste Nyrevene,

hvilke tilsam

men danne det Venenet, som omslynger Nyrebækkenet, og der
fra gaaer ind i Nyrens Væsen.

Den egentlige venstre Bækkenvene er i Henseende til sin
Tykkelse ligeledes abnorm,

da den er meget tyndere end na

turlig, ja endogsaa meget tyndere end den nyelig omtalte ven
stre store Bækkenvene;

den giver ikke heller saamange Grene

fra sig, da vi have seet, at de fleste og betydeligste, som for

syne de Deele, der ligge i den venstre Side af Bækkenet, kom
me fra den store venstre Bækkenvene.

Efter sit normale Ud

spring fra den venstre Hoftevene, gaaer dan jævnsides med den
venstre Bækkenpulsaare ned i den bageste Deel af Bækkenets
Hulhed,

og forener sig med en opstigende Green af den store

venstre Bækkenvene.
Denne venstre Nyre har to Bækkener, som ligge paa den

forreste Flade,

omslyngede af Pulsaarerne og Venerne.

ene Bækken ligger noget mere imod den överste Ende,

andet nærmere imod den nederste Ende af Nyren5
sten lige store, omtrent som en stor Hasselnød;

Det

og det

de ere næ

det överste er
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noget tragtformig;

det nederste mere ovalt næsten kugleformigt,

02 hver liar sin Urinleder.

Den som kommer fra det överste

Bækken, er i Begyndelsen noget tragtformig, men bliver snart
valseformig, böyer sig först noget udad, siden igien indad; den

er omtrent to Tommer og nogle Linier lang,

og af Tykkelse

som en Ravnefieder.

Urinlederen fra det nederste Bækken er

kun tre Linier lang;

den er to tredie Deele tyndere end den

överste, gaaer skraae bagfra fortil og udenfra indad, og forener
sig med den nederste Ende af den Överste Leder.

Af begge

disses Forening dannes nu en enkelt Urinleder, som er langag
tig oval, omtrent en Tomme lang, og saa tyk som en Svanefieder,

men naar den nærmer sig Urinblæren bliver den meget

tyndere, og indpoder sig da i Samme.

Don venstre Binyre (ren succenturiatus sinister') ligger

i den venstre Lendeegn, men meget lavere end den höyre.

Den

er mere rund og Overfladen er mere knobbet end naturlig;

Störreisen er omtrent som den liöyres.
Storpulsaaren,

nen.

Pulsaaren kommer fra

men er i Præparatet skiult og bedækket af Ve

Venen, som kommer fra Storvenen, er meget tyk og föer, og

gaaer fra höyre til venstre forved Storpulsaaren strax neden for
Udspringet af den store Krydspulsaare (arteria meseraica supe

rior'), hvor den deler sig og giver först den indvendige Sædvene
fra sig;

de övrige Grene gaae ind og paa Binyren for at ud

brede sig der.
Omendskiönt hverken'Nerver eller Lympheaarer ere præ-

parerte,

da det ville have medtaget alt for lang Tid, og Præ

paratet imidlertid kunde være bleven fordærvet,

Vid, Sel. phys. og mathem, Sir, VDeel.

saa kan man

AI

let slutte sig til at der maae have været en Abnormitet lignen
de den ved Aarernes Fordeeling.

Anden Bemærkning: om to sammenvoxne Nyrer *
).
Tab. B. f. 2.
Omendskiönt Voigtei og Andre have

Exempler paa denne Abnormitet,

anfort adskillige

saa iroer jeg dog ikke at det

er overflödigt, ved denne Ledighed, at omtale dette Præparat som
en af Sieldenhederne i Universitetets anthropologiske Samling.

Dette Præparat er af et Pigebarn paa fem Aar.

Hendes

Fader gav hende i Vrede nogle Slag paa Rumpen og kastede
hende paa Jorden;

hun fik Krampe og döde en kort Tid efter,

da hun tillige havde nogle Tilfælde af Hiernerystelse (commotio
cerebri).

Ved den legale Obduction fandtes styrkned Blod paa Hier

nens höyre Halvdeel, og en betydelig Mængde Blodvand i Ryg
radens Hulhed.

dende sunde.

Brystets og Underlivets Deele vare tilsynela

Men ved Underlivets nöyere Undersøgelse fand

tes en Abnormitet ved Nyrerne.
Begge Nyrerne havde oventil og i Midten deres naturlige

Dannelse, saavel som ogsaa Binyrerne.

De nederste Ender der

imod vare forenede ved et Mellemvæsen.
sen havde næsten

Dette Foreningsvæ-

en Figur af en Halvmaane;

den nederste

Rand var rundagtig tyk, den överste noget tyndere og udskaa-

ren ; det var noget fladtrykt paa den bageste Flade, dannet ef
ter Ryghvirvelens Legemer,

men den forreste Flade var noget

♦) Denne Abnormitet horer til I. C.
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det var en Tomme og ti Linier langt {nemlig paa

ophöyet;

tpers) og ti Linier bredt.

Begge Ender gik med deres överste

Hiörne skraae opad bag ved Nyrebækkenerne og tabte sig meget
fortyndet paa Midten af den bageste Lap, som danner Udsnittet

i Nyrerne.

Denne Foreningsmasse laae paa den nederste Halv-

deel at den tredie og den överste Halvdeel af den fierde Len-

dehvirvel og paa Foreningsbrusken imellem disse to Hvirvler,

saaledes at den nederste Rand laae lige over Deelingen af Storpulsaaren og Storvenen.

Pulsaarerne vare kun enkelte for hver Nyre;

de kom

næsten lige for hinanden af Storpulsaarens Sideflader, gik der
fra tvers udad til deres Bestemmelses Sted,

Udsnit,

nemlig til Nyrens

Den höyre Puls-

dog mere imod den Överste Ende.

aare gav en Green, som gik opad og tabte sig i den liöyre Bi
nyre.

Til Foreningsvæsenet kom en Pulsaare fra Slorpulsaaren,

neden for den nederste Krydspulsaare ;

den slog sig omkring

den överste Rand, og fordeelte sig deels i Massen, deels gik den

til den venstre Nyre,

omslyngede den nederste Deel af Nyre

bækkenet og tabte sig i Nyrens Væsen.
Den venstre Nyrerene var enkelt,

kom fra Storvenen

for den venstre Nyrepulsaare,

gik til den ven

stre Nyre, og deelte sig i tre Hovedgrene;

de to nedstigende

lidet

oven

omslyngede Nyrebækkenet;

överste Ende.

den tredie överste gik til Nyrens

Til den hoyre Nyre gik tre Neuer, som kom

tæt ved Siden af hinanden ud af Storvenen,

og havde deres

Udspring nogle Linier lavere, end den venstre Nyrevene.

Den

Överste af disse Vener gik over den överste Deel af Bækkenet,

steg ned paa dets höyre Side og endte sig i Nyrens nederste

M 2

92
Ende.

Den nœstefterfvigende var næsten skiult af den forrige

og gik bag ved samme til den överste Ende af Nyren.

Den ne-

derste som den tredie var ligelöbende med den forrige;

den

gik bag ved Nyrebækkenet og siden nedad til Nyrens bageste
Lap ved Udsnittet.

Tenen til den hoyre Binyre kom næsten en Tomme oven
over de höyre Nyrevener ud af Storvenen.

Venen til den ven

stre Binyre kom af den venstre Nyrevene,

hvor denne gaaer

tvers over Storpulsaaren ;

den var længere og tykkere end den

paa den höyre Side.

Nyrebælckenet paa den hoyre Side var noget mindre end
det paa den venstre Side; de laae begge, men især det venstre,

temmelig frit uden for Nyrernes Udsnit.

TJrinlederne kom hver

fra sit Bækken ; den venstre var i Begyndelsen tynd, men blev

den höyre begyndte strax valseformig;

siden noget tykkere;

begge stege som sædvanlig nedad,

og omtrent paa Halvveien

blev hver af dem tykkere og dannede ligesom en langagtig oval
Blære af omtrent syv Liniers Længde; den paa den venstre Side

var noget tykkere,

derefter bleve de igien tyndere og gik som

sædvanlig til Blæren *).

3die Bemærkning ;

Om tvende Nyrer af ulige
Störreise.

Ved at undersøge et Liig af en Patient som var död af

Den sammenvoxnc Nyre som Haller har besreven i hans Opuscula
minora Torn. 3, p. 41, Tab. VII er i adskillige Henseender afvi
gende fra vor.
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Typbus, forenet med andre Tilfælde,

fandt man en megen tyk

Galde i Galdeblæren, som havde en Consistents og næsten Farve

af grön Sæbe.

Leveren var haard men forresten sund.

Ved Undersøgelsen af Deelene i den bageste Deel af Un
derlivet,

fandtes Nyrerne af en saa betydelig Forskiællighed i

Störreise,

at jeg troer det ikke at være overflødigt,

at meddele

en nøyere Beskrivelse over dem, uagtet denne Abnormitet alle
rede oftere er bleven bemærket, og saavel i anatomiske som og
i pathologiske Skrifter er bleven ommeldt.
At den ene Nyre kan være lidet mindre eller større end

den anden findes temmelig olie, og kan, naar de kun i en ringe
Grad ere afvigende i Henseende til Maal og Vægt, ikke strængt
regnes til det Abnorme.

Men naar derimod den ene Nyre over-

gaaer den anden flere Gange i Størrelsen,

Nyre er flere Gange mindre end den anden,

allerede til de abnorme,
miteter.

eller naar den ene

saa henhore disse

og vel meest til de medfødte Abnor

Det er altsaa en Selvfølge, at denne Feil ikke er ble

ven foraarsaget ved en eller anden Sygdom i Nyrerne.
I dette Individ var ei aliene den ene Nyre større end

sædvanlig,

men ogsaa

den anden ualmindelig meget mindre,

uden at der viste sig noget Tegn til Sygdom i nogen af demj
ei heller veed man at Individet nogensinde har klaget over Til

fælde, der kunde give Anledning til Formodning om forhenvæ
rende og nu lægt Sygdom i disse Indvolde.
Den lïôyre Nyre var den store, den var fem og en halv

Tomme lang,

tre Tommer og fire til fem Linier bred og to

Tommer tre til fire Linier tyk.

Dens Form óg dens Overfla

de var normal j Farven var noget mere blaaagtig plettet.

Dens
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Hinde som og Substantsen var naturlig.

Nyrebækkenet var i

Forhold til Nyrens Störreise kun lille og dets Urinleder tynd.
Den venstre Nyre var kun to Tommer og fem Linier
lang) een Tomme og to Linier bred, og neppe fem Linier tyk.

Substantsen eller Væsenet var ligeledes sundt og fast.

Foruden

denne abnorme Störreise havde den en anden Abnormitet, nem
lig: den yderste store Rand havde imod den nederste Ende et

dybt Indsnit, saaledes at den var ligesom bestaaende af to Lap
per;

Hinden overdrog hver Lap for sig, og Væsenet blev ad

skilt ved Cellevæv opfyldt med Fidt.

Nyrebækkenet var i For

hold til Nyrens Störreise temmelig stort og gik med dens Kalke

til begge Lapper.

Urinlederen var vel i det hele noget tykkere

end den af den höyre Nyre, men var af ulige Tykkelse,

paa

somme Steder tyk og paa andre tynd.

Da disse Nyrer allerede vare, saaledes som de nu sees,

tildeels præparerede,

saa kan der ikke siges noget bestemt om

deres Vægt, og langt mindre om deres Blodkar.
Til denne Abnormitet höre endnu tvende andre Præpa

rater i Museet som vel ere

den noget lignende,

nogle Deele afvigende fra den,
Ord vil omtale dem.

men dog i

hvorfor jeg kun med et Par

Det ene af disse er af et gammelt Sub

ject, men som man havde opbevaret i lang Tid, uden at vær

dige det en nöyere Undersögelse.
Den venstre Nyre var omtrent af samme Störreise som

det ovenfor beskrevne Præparat, men var tykkere, og havde en

oval Form.

Da den var saameget gammel,

blöd og halv for

dærvet, kan der ikke anföres noget om Nyrens Væsen.

Nyre
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bækkenet var forholdsmæssig til Nyrens Störrelsc.

Urinlede-

ren havde to og en halv Linie i Gienneinsnit.

Den hoyre Nyre var meget lille;

kun to Tommer lang,

een og en halv Tomme bred, og næsten aldeles flad.

var kun omtrent een Linie tyk.
hele Nyren,

Væsenet

Nyrebækkenet optog næsten

og var meget större end det af en normal Nyre,

og dets inderste Rand gik i lige Linie ned til Urinlederen 5
denne havde en stor, tragtformig Begyndelse, men blev snart val-

seformig, og viid, og endte sig saaledes i Urinblæren;
næsten sex Linier i Giennemsnit,

den paa den venstre Side.

altsaa betydelig tykkere end

Efter dens Længde at slutte, maae

denne Nyre have havt et abnormt Leie,

Aabningen af det lille Bækken;

lang,

den var

nemlig omtrent ved

thi den var kun sex Tommer

da den dog i normal Tilstand har en Længde af elleve

til tolv Tommer og derover.

Urinblæren var kun lille, meget tyk i dens Hinder, og

indeholdt en rundagtig, temmelig glat og gulagtig Steen, af Stör
reise som en maadelig Valnöd.

Det andet Præparat viser Nyrerne af en Acephalus.
Den hoyre Nyre er en Tomme og ti Linier lang,

nier bred og omtrent fire Linier tyk',
stump tilspidset,

elleve Li

den överste Ende er

den nederste Ende er rund.

Nyrebækkenet

er kun lille, og Nyrens Leder er tre Tommer lang, og knap halv
anden Linie i Giennemsnit.
Den venstre Nyre er to og en halv Tomme lang,

leve Linier bred og halvanden Tomme tyk;

el

paa Overfladen

sees de Forhöyninger og Fordybninger, hvorom der er ble ven

meldt ved de normale Nyrer af Embryoner og nyefödte Born;
Nyrebækkenet var meget stort og frit fremstaaende foran Nyrens
Den överste Deel af Urinlederen var noget tragtfor-

Udsnit.

mig og havde fem Linier i Giennemsnit ;

efter omtrent en

Tommes Löb blev den noget indsnöret, men antog strax en Tyk
kelse af fire Linier5 efterhaanden som den nærmede sig Urin
blæren, blev den tyndere og endte sig med en Tykkelse af to

Dens Længde var ikke fuldt fire Tommer, og vil man

Linier.

regne den överste Deel med, hvori nemlig Bækkenet ender sig
tragtformig, har den en Længde af fem Tommer.

Dette beviser

ligeledes, at den höyre Nyre har lagt meget lavere end i den

normale Tilstand, da dennes Leders hele Længde kun var tre
Linier.
Disse Beskrivelser vare kun

medjodte Abnormiteter.

nogle faae Exempler paa

Jeg vil kun endnu kortelig omtale

nogle Præparater som bevise og oplyse de tilfældige Abnor

miteter.

I.

En Nyre i stærk betændt Tilstand.

Kos en Mand som var död af suppressio urinæ, og hvis

Liig blev aabnet,

betændte.

fandtes begge Nyrerne meget stærkt at være

De vare begge af betydelig Slörrelse.

En af dem blev kun opbevaret i Spiritus, denne var sex

Tommer lang, tre og en halv Tomme bred og fire og en halv
Tomme tyk, hvoraf tydelig kan sluttes at dens Figur ogsaa har

været abnorm.

Dens Væsen var mörk blodrodt og meget fast.

Dens Hinde var hvidere end sædvanlig,
Nyrebækkenet var kun lidet og indskrumpet.

og temmelig tyk.
Urinlederen gik
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som temmelig sædvanlig tragtformig ned, blev siden valseformig
og havde to og en halv Linie i. Giennemsnit.
Denne Abnormitet kan fornemmelig henregnes til II.

I

Museets Catalog betegnet med No. 35i.

IL

En Nyre med en stor Vandblære.

I et Liig paa Anatomiekammeret fandtes denne Nyre, som

havde lidet mere end den naturlige Størrelse,
var fast.

og hvis Væsen

Paa den indvendige Rand imod den nederste Ende og

forved Nyrebækkenet sad cn Vandblære, som

var af en stor

Valnöds Slörrelse og var fyldt med et kiart Vand.
til Afdeelingen II.

III.

Den horer

No. 13^

Én Nyre som indeholdt adskillige Bylder.
Nyren har en smal og langagtig Form, er sex Tommer

lang, to Tommer nogle Linier bred og halvanden Tomme tyk;
den var meget bleg og blöd, dog paa nogle Steder mere end paa

andre, og gav ved Tryk tydelig tilkiende, at den indeholdt no

get unaturligt.

Dette viiste sig da ogsaa da den blev aabnet ved

et Snit paa den store Rand;

der udflöd strax en stor Mængde

gulagtig Materie (.pus') og fra denne Hovedbyld gik Gange hen

til andre, som indeholdt ei allene samme Materie, men og Stene
af forskiællig Form og Störreise og af guul Farve med sorte Pletter,

som laae löse saagodt som svømmende i Materien.

kenet, som var meget stort og udvidet, havde,

Nyrebæk

ved de forlæn

gede og forstörrede Kalke (calyces), Fælledskab med Bylderne.
Denne horer til Afdeelingen II.

No. 5oi.

Vid. Sel. phys. og mathem. Skr. V. Deel.

N
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IV. En Nyre omtrent af forrige Art,
get afvigende.

men dog na

Denne Nyre var noget mindre end naturlig,
store Bylder, som vare opfyldte med Materie.

den havde

Ryrelnxklcenet

var meget tykt, sammenskrurnpet, og dets indvendige Flade var
angreben og ædt af Materie,

trævlet.

saaledes at den var fnokket og

No. 358.

V.

En Nyre med indsluttede Stene.

Nyrens Slörrelse var næsten normal,
mindre og tykkere end sædvanlig.

dog var den lidet

Ved Foleisen pa¿i Overfla

den og Tryk kunne fornemmes adskillige Ujevnheder i dens Væ

sen.

Ved at giennemskiære dens yderste store Rand og ilekke

den,

fandtes dens Væsen at være fast,

men hist og her vare

Stene af forskiællig Form og Störreise indsluttede i Celler, som

vare bievne tilveiebragte ved Stenenes Tryk.

Nyrebækkenct som

og den överste Deel af Urinlederen vare ligeledes opfyldte med
lignende Stene.

De fleste af disse Stene vare större end store

graae Erter, af glat Overflade og af brungul Farve.

VL

No. 420.

En af tilbageholdt Urin (rcntentio urinæ) uforme
lig dannet og udhulet Nyre.
Størrelsen af denne Nyre var i Længden fire Tommer

og nogle Linier,

een Tomme bred;

men fra Udsnittet til den yderste Rand kun
den var meget tyk og udspændt.

den var jevn, og Farven næsten naturlig.
haard eller for blöd,

Overfla

Den var hverken for

men ved Foleisen og Tryk viste sig en

egen tilbagevirkende Kraft.

Ved at giennemskiære den yderste
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Rand, kom man strax igiennem Væsenet i en stor Hulhed, som

var opfyldt med Urin ; denne havde, ved sin Ansamling, og derved

at den var længe bleven tilbageholdt, eller rettere fordi dens Afled

ning var bleven forhindret, saaledes sammenpresset Nyrens Væ

sen og trykket det imod Nyrens Hinde,

at den kun havde en

Tykkelse af tre Linier, men paa somme Steder endnu mindre.
Udentvivl er denne Abnormitet bleven ioraarsaget ved,

at den

nedcrste Deel af Urinlederen har paa en eller anden Maade væ

saaledes at Nyrebækkenet og dens Kalke ved

ret forstoppet,

Urinens Forogelse ere bievne udvidede til denne overordentlige
Störreise.

Nyrebækkenets Længde var over tre Tommer og

dets Brede eller Giennemsnit næsten lige saa stor.

ren havde en halv Tomme i Giennemsnit.

Urinlede

Bækkenets flinde

var kun tynd ; men Hinden af Bækkenets Kalke tillige med Urin
lederen var mere tykke.

VIT.

No. 415.

En meget cellet Nyre,

Denne Nyre var knap tre og en halv Tomme lang,

een Tomme og nogle

Linier bred;

dens Farve

og

var bleg;

Overfladen var ujevn og ved Tryk fandtes haardere og blödere

Steder.

Ved at aabne den som de forrige, fandtes at dens Væ

sen var udhulet,

ikke som ved den forrige med een Hulhed,

men at den bestod af adskillige Hulheder, som vare adskilte cg
af forskieHig Störreise.

Skillevæggene vare dannede

sammenpressede Væsen og Cellevævet;

liindede,

af det

dog vare de ikke blot

men indeholdte tillige noget af Nyrens Væsen imel

lem sig; nogle af dem vare af en halv Linies Tykkelse.

Cel

lerne vare opfyldte med Stene af forskiellig Form og Störreise,

N 2
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som havde sammenpresset Nyrens Væsen saa stærkt imod Over

at det lignede kun en tyk Skorpe,

fladen,

omgiven af Ny

rens Hinde og havde kun en halvanden Linies Tykkelse.

Ny

rebækkenet. var meget stort: tre Tommer langt og næsten lige—

saa bredt, det var glat indvendig ;

da det er med Flid aabnet,

kan man see hvorledes Cellerne aabne

Urinlederen er meget tynd,
en Vide af en Linie.

sig her i Bækkenet.

saaledes at dens Kanal knap har

No. 321.

Flere Exempler af disse tilfældige Abnormiteter kunde
an fores.
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Kobbernes Forkla rin g.
Tab. A.

Denne Tavle viser det abnorme i Nyrernes Leie
og Form, og i Aarernes Fordeling ; tegnet omtrent
en tredie Deel mindre end naturlig.
Benene (ossa).

Hoftebenene.

I. 1.

Korsbenets Forhöyning og neden for det hellige Been.

II.

III. III. III.
IV. IV.

den odie, 4de og 5te Lendehvirvel.

det tredie og flerde falske Ribbeen paa den venstre

Side.

Musklerne (mus culi).

A. A.

Mellemgulvet (diaphragma").

B. B.

Underlivets Tvermuskels (muse, transversus abdominis)

bageste Deel paa hver Side.
C. C.

D. D.

den lange Lendemuskel (psoas major).

den firkantede Lendemuskel (quadratus lumborum).
Indvolde (viscera).

1.

den hoyre Nyre (ren dexter).

2.

dens Bækken (pelvis).

3. 5.

dets Urinleder (ureter).

4.

den höyre Binyre (ren succenturiatus dexter).

5.

den venstre Nyre.

6.

dens overste Bækken.

7.

dets Urinleder.

8.

dets nederste Bækken.
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g. dets Urinleder.
10.

den blærcformige Forening af begge disse Ledere.

11.

den venstre Binyre.

il.

den tvers overskaarne Urinblære (vesica urinaria) og tillige

15.

Fostermoderen (uterus) meget forover böyet.

med
14. 14.

Eggestokkene (Ovaria) tillige med den yderste Ende af .

15. 15.

Modertrompeterne (tubæ Fallopii) meget indtörret.

Endetarmen (intestinum rectum),

16.

Pulsaarer (art erice).

a.

Underlivets Storpulsaare (aorta abdominalis).
a. a.

samme (aorta thoracica) at see igienncni Mellemgul
vets Hul forved Madpiben (oesophagus').

b. b.

Hoftepulsaarerne (art. iliacæ).

c. c.

Laarpulsaarerne (ari. crurales).

Bækkenpulsaarerne (art. hypogastricæ).

d. d.

e.

den tredeelte Pulsaare (art. trifida vulgo coeliaca dicta) som

deles sædvanligt i

f.

Leverpulsaaren (art. hepática), i

g.

Miltpulsaaren (art. splenica) og i

h.

Mavens Krandspulsaare (art. coronaria stomachica).

i.

<
den överste Krydspulsaare (art. meseraica superior).

den liöyre Nyrepulsaare (art ren alis dextra).

k. k.
l. 1. 1.

tre Lendepulsaarer (art. lumbares).

den nedcrste Krydspulsaare (art. 7neseraica inferior).

m.
n. n.

den Överste venstre Nyres Pulsaare (art. renalis superior
sinistra) som giver strax en Green, der lober lige bag ved

den, og som næsten bliver skiult af den.
o.

den mellemste Korsbeenspulsaare (arter, sacralis media).
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р.

den nederste venstre Nyres Pulsaare»

Denne sees lydeligere

paa Tab. B. fig. 1. k.
Anin.

Den venstre Binyres Pulsaare ligger bag ved Venen

og bliver aldeles skiult af den ; den liöyre Sædpulsaare
havde ikke faaet nogen Indspröitnings - Masse.

Vener (JAenæ).
a. *
.

Underlivets Storvene (vena cava inferior s. abdominalis),

b. * b. ★.

Hoftevenerne (venœ iliaeœ).

с. * c. *.

Laarvenerne (yenœ crurales') ;

den venstre bliver næ

sten skiult af den venstre Nyre.

d. *.

den höyre Bækkenvene (vena hypogastrica dextra).

e. *
.

den venstre store Bækkenvene (vena hypogastrica sinistra
major) som fornemmelig samles af Bækkennættet paa den

venstre Side.
* f *f
f
* f * f *•

store Levervener (venæ hepaticæ) ,

som

have optaget mange mindre og bringe Blodet til den överste
Deel af Storvenen , hvor denne gaacr igiennem Mellemgul

vet til Hiertet.

g. ★ g. * g. * g. ★. Mellemgulvets Vener (venæ diaphragmaticæ).
li. * li. *
.

den höyre Binyres Vener (yenœ succenturiatæ dextri

lat er is).

i. *
.

den venstre Binyres Vene.

k. ★. le. *
.

den venstre Sædvene (vena spermatica sinistra), som

kommer af den överste venstre Nyrevene.
l. ★.

m. *.

den höyre Nyrevene (vena renalis dextra).
den anden eller nederste Nyrevene paa den höyre Side.

72. * 72. *
.

o. *
.

den höyre Sædvene.

en Vene som gaaer til Endetarmen (vena intestini recti)7
som kommer fra Storvenen ovenfor dens Deeling.
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den överste venstre Nyrevene (yena renalis sinistra

p. *
.p.

superior').

den nederste venstre Nyrevene.

q. ★ q. *.

en Modervene (yena uterina sinistra).

r. *
.

Tab. B. fig. i
forestiller allene nogle af de i forrige Tavle anförte
Blodaarer, men fornemmelig af Bækkenaarerne, som
nu, efter at den venstre Nyre er borttagen, tydeligere
vise sig med deres Fordeelinger.
P u I s a a r e r.

a.

Storpulsaaren.

b. b.

Hoftepulsaarerne.

c. c.

Laarpulsaarerne.

d. d.

Bækkenpulsaarerne.

e. e.

den nederste Krydspulsaare.

f.

den mellemste Korsbeens-Pulsaare.

g.

den överste venstre Nyrepulsaare.

h.

den lille överste venstre Nyrepulsaare.

i.

den udvendige eller bageste Hoftepulsaare [arter, iliaca ex

terna s. posterior cel art. glútea major) ovcrskaaren hvor
den gaaer igiennem det store IIofte-Hul.

b. den nederste venstre Nyrepulsaare.

7.

en af Fostermoderens nederste Pulsaarer.

Vener.
a. *.

Underlivets Storvene.

b. ★ b. ★.

Hoftevenerne.

c. * c. *.

Laarvenerne.

d. *.

den hoyre Bækkenvene.
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e. ★.

den store venstre Bækkenvene som gaaer fra Hoftevenen,
fra et Punct, fælleds med de to Foregaaende.

f. *
.

den venstre lille Bækkenvene.

.
Oo-, *
h. *.

en af Korsbenets Sidevener overskaaren.
en anden af Korsbenets Sidevener, som forener sig med
den venstre lille Bækkenvene.

i. *
.

den fælleds Green for den indvendige Skamvene, for den

Z. *
.

udvendige eller bageste Hoftevene, ogfor

Z. *.

de Greene som danne Bækkennettet (7? lexus hypogaslricus).

m. * m. *.

den överste venstre Nyrevene.

72. * 72. *
.

den nederste venstre Nyrevene.

o. * o. ★ o. *.

Grene af Bækkennettet.

Endetarmens Vene.

p. *
.

Tab. B. fig. 2.
forestiller to sammenvoxne Nyrer med tilhorende Blod
kar og Nyrebækkener af et Barn, tegnet i natur
lig Störreise.
Det punclerte er Omkredsen al

1.
2.

den sidste Ryghvirvel.

2k

af de sidste Ribben.

3. 4, 5.

G. 6.

Lendehvirvlerne.

Hoftebenene og

7. 7. 7. 7.

af vedsiddende blöde Deele.

Indvoldene.
A. A.
B.

begge Nyrerne.

Foreningsmassen, som ligger tvers over den tredie og noget

over den fierde Lendehvirvel.

Sel. phys. og mathem. Sir. V. Deel.

O
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Binyrerne.

C. C.

Nyrebæknerne med deres

D. D.

Urinledere.

E. E.

ß. ß.

disses blæreformige Udvidning i Midten.
P ul s aar er ne.

a.

Storpulsaaren.

b. b.

Hoftepulsaarerne.

c. c.

Laarpulsaarerne.

Bækkenpulsaarerne.

d. d.
e.

den tredeelte og

f.

den överste Krydspulsaare, begge kort overskaarne.

g. g.

den liöyre Nyrepulsaare.

h. h.

den venstre Nyrepulsaare.

z.

den venstre Binyres Pulsaare.

b. den liöyre Binyres Pulsaare.
I.

den nederste Krydspulsaare, overskaaren.

in.

den nederste Nyrepulsaare som udbreder sig i Foreningsmas-

sen og i den venstre Nyre.
Vener.
a. *
.

•

Underlivets Storvene.

b. * b.

Hoftevenerne.

c. ★ c. *
.

Laarvenerne.

d. * d. *.

Bækkenvenerne.

e. *
.

den liöyre Binyres Vene.

f. *
.

den venstre Binyres Vene, som er meget stor og kommer fra

g. *
.

den venstre Nyrevene.

h. ★ li. ★ h. *
i. *
.

tre Vener som gaae til den hoyre Nyre,

en Korsbensvene.

7T</. 7eZ. jifyr'. og ntaZTi. <fZ>.

7)¿el , J,c-hurn¿LcÁ.er‘ om, T7ifrer7t&p 7inor7niZf/e^ etc tf. <5<9 .
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BEMÆRKNINGER
MED HENSYN TIL

DEN GEOMETRISKE FREMSTILLING
AF LÆREN OM DIFFERENTIALLIGNINGERS

SÆRDELES OPLOSNINGER.

AF

CHR. JURGENSEN,
FULDMÆGTIG VED

SQE - ETATINS

SPORTEL - CASSERER EMBEDE.
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Det har længe været en erkjendt Sandhed, at Anvendelsen af

Analysen paa Geometrien er et af de gavnligste Midler til at
kaste Lys over de analytiske Undersøgelser.

Denne Forbindelse

af Undersøgelserne med en Gjenstand for Indbildningskraften,
hvorved man, saa at sige, iværksætter Tankeforsög for yderli

gere at bekræfte de Resultater,

til hvilke man er kommen ved

reen Analyse, har været anvendt næsten i alle de Grene af Ana
lysen, hvor man, formedelst det indskrænkede Antal af foran
derlige Størrelser, har kunnet indføre den.

Imidlertid have Mathematikerne i Theorien af Differenti

alligninger med to foranderlige Størrelser, saavidl jeg veed, kun

anvendt to Dimensioner,

endskjöndt Betragtningen af tre, idet

man antog en Function af den vilkaarlige Constante for den tre

die, kunde, synes mig, kaste noget Lys derover, isærdeleshed
over Theorien af Differentialligningers særdeles Oplosninger (soluttons particulières^'^

thi den Forandring af den vilkaarlige

Constante, der ligger til Grund for denne Theorie, er Intet an

det, end en Overgang fra et Snit i en Overflade til et andet.
Jeg vover derfor at forelægge det Kongelige danske Vi

denskabernes Selskab

nærværende Bemærkninger

over

denne
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Gienstand, endskjönt jeg kun altfor vel indseer, at de ingenlun
de kunne betragtes som noget Fuldstændigt,

men i det höieste

som Exempler paa denne Maade at raisonnere.

Jeg har især beskjæftiget mig med de særdeles Oplosnin
ger af Ligninger af förste Orden, og kun tilföiet Lidet om dem

af anden Orden,

da Betragtningen af Overflader ikke kaster

synderligt Lys over Theorien af disse Ligningers særdeles Op
losninger.

Om de særdeles Oplosninger af Differentiallig
ninger af förste Orden.
*
I Almindelighed Være

i, f (X, y, z) — o

Ligningen for en hvilkensomhelst Overflade.

Naar man difle-

rentierer denne Ligning med Hensyn til x og y alene, erholder
man en Ligning:

2> /• (x>

£ z) = °>

som giver Værdien af den trigonometriske Tangent til Inclina-

tionsvinkelen af en hvilkensomhelst Tangent, der bcrörer Over
fladen og er parallel med Planen x, y.

Eliminerer man der

næst z imellem de to ovenstaaende Ligninger, vil man erholde

*
en ny Ligning:

s’ /• ( x> y>

= °>

som paa eengang vil indeholde Udtrykket for alle disse Tan
genter,

og som vil være den almindelige Differentialligning af

Ligningen (i), tagen saaledes, at man betragter z, som den vilkaarlige Constante.

Ill
Nu vil det i Almindelighed være muligt,

at fyldestgjöre

Ligningen (5), paa to forskjellige Maader :
1) i det man betragter z, som en vilkaarjig Constant^ og
antager Ligningen (i,); thi man betragter da alle Tangen
terne for et Snit,

der er parallelt med Planen x, y,

og

man vil betragte alle disse Snit eiter hinanden, i det man

giver z alle mulige Værdier fra — oo til 4~ 00.

Dette

giver den almindelige Integralligning;

2) men det er klart, at man ogsaa kan fyldestgjöre Ligningen
(5) overeensstemmende med Continuitetsloven, naar det er

muligt at gaae over fra et hvilketsomhelst af de med
Planen x, y parallele Snit til det umiddelbart folgende
uden at forandre x eller y.

Men dette fordrer öiensyn-

ligt, at der findes i disse to Snit i det mindste to Punc-

ter,

det ene i det forste Snit og det andet i det andet,

som ere beliggende i een og samme, paa Planen xy lod

rette, Linie.

Overgangen fra det ene af disse Snit til det

andet udtrykker Analysen ved Substitutionen af z

dz

istedetior z i Ligningen (i), hvorved erholdes en Ligning,

der ved Ligningen (1) reduceres til dennes Diilerential
med Hensyn paa z alene, nemlig
y, z) dz = o

og dernæst til
4> ./'(,).y> z) = 0
det z er antagen variabel.
Eliminerer man z imellem
denne og Lign. (1), erholdes en Ligning

5,
(x> y) = o, som betegner Projectionen paa Planen x y af den Curve,

1Í2
der er dannet af alle Overgangspunkterne, hvilken Curve
i Almindelighed
er det klart,

er

af dobbelt Krumning.

Fremdeles

at en hvilkensoinhelst Tangent til Overfla

den, der er parallel med Planen x, y og trukken i et hvilketsomhelst Punkt i denne Curve, ogsaa indeholdes blandt

dem,

der indeholdes i Ligningen (3).

Men alle disse

Tangenter, hvoraf enhver svarer til to, uendelig nær ved
hinanden liggende Snit,

have deres Paralleler i Planen

x y, hvor de Vinkler, som de danne med x-Axen, ere de
tilsvarende Tangenters Böiningsvinkler mod Planen x z;

saa at det er öiensynligt,

at hiin Curves Projection paa

Planen x y ogsaa fyldcstgjör Differentialligningen (5), omendskjönt de'me Oplosning er af en uendelig ringere Ud
strækning end den almindelige Integralligning. — Dette

er hiin Differentiallignings særdeles Oplosning.

Den Maade, paa hvilken vi ere komne dertil, er foröv-

rigt aldeles overeensstemmende med Lagranges bekjendte Me

thode for at udlede de særdeles Oplosninger af de primitive
Ligninger.

Vi have ovenfor bemærket, at man fyldestgjör Ligningen
(5), naar man kan gaae over fra ethvert Parallelsnit til det fol

gende uden at forandre x eller y.

Dette er tillige Betingelsen

for at Differentialligningen kan fyldestgjöres ved c-n særdeles
Oplosning.

Thi, naar denne Overgang ikke er mulig, saa kan

man heller ikke differentiere Ligningen (i) med Hensyn paa z

alene.

Alan maa altsaa ved Differentiationen komme til et uri

meligt Resultat.

Man tage til Exempel Ligningen for en Plan,
ax-j-by + cz-f-d zzz o,
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og man vil erholde
c !— o,
en absurd Ligning, naar Planen ikke er perpendiculair paa Pla

nen X y.
I det Tilfælde, at der i ethvert Snit findes flere, f. Ex.
stedse 2 Punkter, hvor man kan forandre z uendelig lidet, uden

ere der ogsaa 2 Curver med dobbelt

at forandre x eller y,

Krumning, som indeholde særdeles Oplosninger.

I Almindelig

hed, naar, for et hvilketsomhelst Antal af Curver,

j tp, (x, y) = o
(*>
I ^3 *>
(

y) = 0
y) = °

°- s- v-

ere Ligningerne for disse Curvéis Projectioner, saa er det klart,

at enhver af disse Ligninger især, ligesom og deres forskiellige

Producter, gjöre den fremsatte Differentialligning identisk.
Det kunde ogsaa være Tilfældet, at man i hele Udstræk

ningen af en Overflade kunde gaae fra Snit til Snit uden at for
andre x og y, og det paa en Uendelighed af Maader.

Dette er

Tilfældet for enhver Overflade, hvis Ligning er
7, f (x, y) = 05

thi det er öiensynligt, at,

da z ikke indgaaer heri,

vil enhver

Linie, som drages paa Overfladen, fyldestgjöre den ovenangivne

Betingelse.

Men Projectionerne af disse Linier, som forresten

alle ere givne ved Ligningen (7), kunne ikke betragtes som sær
deles Oplosninger af Differentialet af denne Ligning ;

thi Inte

gralet af dette Differential vil have Formen
f (x, y) =
(z)

efter hvilken man maatte söge de særdeles Oplösni nger.

Vid. Sel. phys. og mathem. Skr. V- Deel.

P
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Der er,

som man veed af Lagranges Theorie (Leçons

sur le calcul des fonction s

1806, pag. 181) to Tilfælde,

i hvilke man ikke finder en særdeles Oplosning, men et særde

les Integral (intégrale particulière',

Lacroix traité du calc,

diff. et du calc. int. 2de ed., Tome 2, pag. 3y5 note), nemlig:
1) naar Differentiationen med Hensyn til den vilkaarlige Con
stante z giver for z een eller flere constante Værdier.

I

dette Tilfælde er det klart, at. man ikke kan gaae over fra

et Snit til et andet uden paa eet eller flere enkelte Ste
der,

men at derimod paa disse Steder Overgangen kan

skee i alle Snittets Punkter ;

det er at sige, den ene af

de Flader, der bestemme den Curve, hvis Projection giver

den særdeles Oplosning, er en Plan, der er parallel med

Planen x, y, og den anden er den givne Overflade.
er altsaa öiensynligt,

les Integral.

Det

at man falder tilbage paa et særde

. '

■

2) Naar Differentiationen med Hensyn til z giver

9, z ~ F (x, y)
i det F betegner en livilkensomhelst Function, som ikke

reducerer sig til en Constant; men derimod Substitutionen
af denne Funetion i den givne Ligning giver en Ligning

imellem x og y, til hvilken man ligeledes kommer ved at
sætte en vis constant Værdie for z i den givne Ligning.

I dette Tilfælde er den særdeles Oplosning bestemt ved 2

Ligninger, som begge hore til krumme Overflader;

man

erholder altsaa en egentlig særdeles Oplosning (o: en Cur
ve af dobbelt Krumning i Almindelighed), men hvis Pro

jection paa Planen xy har samme Ligning,

som Projec-
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tionen af et af Snittene i Overfladen ved en Plan, der er

parallel med Planen x y.
Disse to Tilfælde ere altsaa væsentlig forskiellige.
..... ............. ........ —

’

■

(i

f.

-1
'■

. .jbn i Ir, B . u’-Jf

. <>•

Vi ville anvende det Foregaaende paa nogle Exempler.
Man antage
io, ya + xz = o,

som er en Ligning for en Overflade hvor alle Snit,
med Planen x y,
findes

parallele

ere Paraboler. * Ved at differentiere efter z
s o-on nm? l,ï ; 17 yp
11, x = o,

hvilket giver:

L-

--

/

12, ys

•

i VJ

-

'•■/

— o

■
O'
1 '
a
nemlig Ligningerne for Coordinaternes Begyndelsespunkt,
’l ■

’.

‘X

ÍU i ii;

ved

Hielp af hvilke man ogsaa fyldestgjör Differentialligningen:

Her reducerer Overgangslinien sig til en ret Linie, ider er per-

pendiculair paa Planen xy,
Ligning

;

eller rettere,

ifölge den dobbelte

-r .j : ii

•'

14, y2 zzz o,

-i ’’

L i 1

til to rette Linier, der ere parallele og uendelig nær hinanden,
samt gaae igjennem y~Axen i Coordinaternes Begyndelsespunkt

lodret paa Planen x y.
Det næste Exempel være Ligningen for en ret Cylinder
med circulair Basis:

15, (x — «)’ + (y — /3)2 = Ra

Her finder ingen særdeles Oplosning Stedj

dette erJ det pag.

P 2
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115 omtalte Tilfælde,

hvilket er undtaget fra Theorien om de

særdeles Oplosninger.

Men,

antager man, at Centrernes Li

nie forandrer Retning, saa vil der kun være visse Steder, hvor
man kan gaae over fra Snit til Snit uden at forandre x eller y. *

Man vil altsaa strax have en særdeles Oplosning.

Man antage

f. Ex. det simpleste Tilfælde:

16, (x — z)1 4- (y — z)2 z= R
*
Differentieres efter z, erholdes

17> x4-y — 2z = o

og ved at eliminere z
18, X(x — y)a = 2 R«,

eller

19, y — x + R

2

som er den særdeles Oplosning, der let lader sig construere. —
Denne &r altsaa to rette Linier, der ere Projectioner af to plane
Curver i Rummet.

For at finde om disse ere rette Linier, be

mærke man, at deres Ligninger ere Ligningerne (16) og (17). Eli
minerer man altsaa een af Størrelserne x og y imellem dem,
erholder man Projectionen paa Planen y z eller x z, og, da Lig

ningerne ere symmetriske med Hensyn paa x og y, findes sam
me Resultat i begge Tilfælde.

Substituerer man f. Ex. Vær

dien af y, tagen af den 2den Ligning i den iste, saa har man

som let construeres.

Man finder saaledes to rette Linier,

ere parallele med den Linie,

der

der forbinder Cirklernes Centrer.

Tages Differentialligningen af Lign. (16), i det z betragtes, som
arbitrair Constant, erholdes
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2i, (x —y)’ (i + g ) = Rs-(i +
der, soin man seer, fyldestgjöres ved Lign. (19).

Ligningen (15) svarer til en hvilkensomhelst

opgiven

særdeles Oplosning, naar man derefter bestemmer a og ßf som

Functioner af z.

Skal f. Ex. den særdeles Oplosning være en

Cirkel, hvis Centrum er i Coordinaternes Begyndelsespunkt, saa

behöver man blot at antage:
4- /3a zzz 1,

22,

i det Radius antages zzz 1.
Man kan da sætte

25, a zzz sin z, ß

cos z

altsaa

24, (x— sinz)s 4~ (y —cosz)2 ~ R2,

hvoraf uddrages
25, Xa 4- y2 = (1 ¿
som særdeles Oplosning af Differentialligningen af Lign. (24.)

De to Ligninger for den tilsvarende Curve med dobbelt

Krumning ere:
26, y zzz (1 ¿ R) cos z

og 27, x---- (1 + R) sin z .
Vi have ovenfor (pag. n4, 115) sagt, at der ere to for
skellige Tilfælde, i hvilke den særdeles Oplosning indeholdes i

det almindelige Integral.

I det forste Tilfælde have vi seet, at

der egentlig ikke er nogen særdeles Oplosning tilstede;
andet derimod finder denne Oplosning Sted,

i det

men Projectionen

falder sammen med Projectionen af et eller flere Snit, som gjö-
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res i Overfladen parallelt med Planen x y.

Vi ville give Exem

pter herpaa.

For det forste Tilfælde tage vi en hvilkensomhelst Omdreiningsoverflade

28, (x — *
) 2 + (y —

= (<p z)2

i det a og ß ere to Constanter og Ç) en hvilkensomhelst Func

tion.

Differentieres denne Ligning med Hensyn paa z, findes
29,

<p' z = o

hvilken Ligning kun kan have Sted naar z har een eller flere

constante Værdier.

alle maxima,

Man vil bemærke, at Ligningen (29) giver

minima og Inflexionspunkter, hvor Tangenten er

parallel med Abscisseaxen for Curven
5o,

o: alle de Steder,

y — (p z

hvor der findes to ligestore og uendelig nær

ved hinanden liggende Cirkler,

saa at man kan gaae over fra

den ene til den anden uden at forandre x eller y.

For det andet Tilfælde tænke man sig folgende Exempel :

119
C være Coordinaternes Begyndelsespunkt, og de to Cirkler A og
C, hvoraf den forstes Radius er halv saa stor, som den andens,
være givne og ubevægelige.

Vi tænke'os endvidere den bevæ

gelige Cirkel B, hvis Centrum altid er paa Omkredsen af A, og
som bestandig berörer Cirkelen C.

Ligningen for Cirkelen B

vil da altid være:
51, (x — ¿t)# +■ (y — Vi'íó — et2)2 = (r ■— Vra)
*

(De to Radicaler medföre tre andre Cirkler,

to udenfor Om

kredsen af C og een tilsvarende til Cirkelen B).
Antages a — r cosz f. Ex., erholdes
52, (x —reosz)2

(y — r / cosz — cos za/ — r2 (i — V
cosz)
*

2

Denne Overllade vil, efter den Maade, paa hvilken den frem

kommer ved Bevægelsen af Cirkelen B, have den Egenskab, at
dens Differentialligning

(z antagen constant)

fyldestgjöres ved

Ligningen for Cirkelen C, som særdeles Oplosning y

denne særdeles Oplosning ikke er denne eneste;

endskjönt

men, at den

er indbefattet i det fuldstændige Integral (52), indsees let;

thi

antages
rrrr
2 n 4~ 1
o a, z =
-

tt

naar n er et heelt Tal, saa har man
54, x4 4~ ya = rå,
som er. Ligningen for Cirkelen C.

Forresten forbigaae vi den

noget vidtløftige Regning, og bemærke blot, at dette Tilfælde er

væsentlig forskjelligt fra det foregaaende,

virkelig særdeles Oplosning,

efterdi her lindes en

eller en saadan Overgang fra et

hvert Snit i Overfladen til det næste, som oven er omtalt, hvor
imod denne i det foregaaende Tilfælde kun fandtes paa enkelte
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Steder og i alle Punkter af Snittet, hvorfor og Differentiationen

maatte give z

* en constant Störreise.

Med Hensyn paa Ligningen (15) har jeg en Bemærkning
at gjöre.

Da det blot er Relationen imellem et og ß, der be

stemmer Projectionen af Centrets Gang,

saa er det klart,

at

man kan substituere hvilkesomhelst Functioner af z istedet for
et og ß, og dog finde samme særdeles Oplosning, blot under den

Forudsætning, at man beholder den samme Relation imellem a,
og ß, men det er klart, at Overgangslinien selv afhænger af de
valgte Functioner.

I Almindelighed være

55, F (x, y) — o

Ligningen for en given Curve, der foruden x og y kan indbe
fatte et vilkaarligt Antal Constanter.

Naar man forandrer x til

x -f- ct og y til y 4~ /3, saa forandres Curvens Form ikke, endskjönt a og ß ere tilstrækkelige til at udlede en Differentiallig

ning, der har en given særdeles Oplosning.

Man behover kun

at indföre den nödvendige Relation imellem a og ß og dernæst

substituere / (z) istedetfor ct,

idet f er vilkaarlig, efterdi den

særdeles Oplosning kun er Projectione?i af en Curve, der føl
gelig kan forandres paa uendelig mange Maader.

Man kan saa-

ledes give Betingelser, der bestemme/.
Denne vilkaarlige Function vil fore til nogle Bemærknin
ger om Overflader, der kunne fremtilles ved almindelige Diffe

rentialligninger imellem x, y og

.

Men iforveien vil jeg no

get nöiere betragte den Linie paa en ved en primitiv Ligning
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given Overflade, hvis Projection danner den særdeles Oplosning

af hiin Lignings Differentialligning, i det een af Coordínateme
tages til vilkaarlig Constant, samt de forskjellige Linier af dette
Slags, der kunne fremkomme ved en Forandring af Coordinater.

Först lægge vi Mærke til,

at den Curve med dobbelt

Krumning, som ovenfor er betragtet, ikke er andet, end den
Linie,

i hvilken en paa Planen x, y perpendiculair cylindrisk

Overflade berörer den givne Overflade.

36, f (x, y, z) = o
være nemlig Ligningen for den givne Overflade.

Naar man

differentierer den, har man

57, Xdx

Y dy 4' Zdz zzz o .

Ligningen for en cylindrisk Overflade,

der berörer den givne,

er da
58, F (x — az, y — bz)
i det F er en Function,

som man erholder ved at eliminere x

y og z ved Hjelp af de 4 Ligninger
!

f (x> y, z) = o
a X 4“ b Y 4- Z = o

„

*

.

x — az = *
(

y — b z -— tyet, .

(See Monge's application de Íanalyse à la géométrie pag. 9).

Antager man dernæst
4o, a---- o, b = o ,

hvorved den cylindriske Overflade bliver perpendiculair paa Pla
nen x, y, saa har man

4i, Z zzz o .
Elimineres ahsaa z , imellem denne Ligning og Lign. (56),
Tid. Sel. phys. og maihem. Sir. F. Deel.

Q

saa
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fremkommer Ligningen for Projectionen paa Planen xy af den

Curve, som den cylindriske Flade har tilfælles med den givne.
Men denne Fremgangsmaade er aldeles den samme,

som den,

Lagrange anvender for at finde den særdeles Oplosning med

Hensyn paa den arbitraire Constante z.
Vi ville nu betragte andre Beröringslinier,

som kunne

fremkomme ved en Coordinat-Transformation.
42, f (x> y, z) = o

være, som för, Ligningen for den givne Overflade.

Transfor

meres Coordinaterne x og y ved at antage:

x

43,

xr cos p — yT sinp

y = xr sin p + yx cos p,

saa forvandles Ligningen (4a) til
44, f (xT cos p — yt sinp, xx sinp + yx cos p, z) = o
Naar man differentierer denne Ligning med Hensyn til x f. Ex.

og eliminerer dernæst x, saa erholdes en Ligning
45, (p (yn z, cos p) = o,

som fremstiller en cylindrisk Overflade, der er lodret paa Pla

nen yx z og berörer den givne Overflade.

Indsættes nu iste-

det for yx Værdien:
46, y cos p — x sin p ,

som Lign. (45) give, saa findes en Ligning,
47, (ß (y cos p — x sinp, z, cos p) zzz o,

som horer til en cylindrisk Overflade, der, eiter .Monge's Ter
minologie, er en Enveloppée til den givne, og som er parallel

med Planen xy,

Værdien af p.

og i Henseende til sin Stilling varierer med
Hvis man altsaa differentierer denne Ligning

med Hensyn paa p, og dernæst eliminerer p, saa vil man, efter
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Monge's Theorie (see hans application de l'analyse à la géo

Saaledes

métrie') erholde Ligningen for den givne Overflade.

giver altsaa Ligningen (47) den saakaldte Enveloppée for Over
flader, der frembringes derved, at en cylindrisk Overflade dreier

i det den bestandig forbliver parallel med

sig i alle Stillinger,

en given Plan (Planen x, y).

Man tage til Exempel Ligningen for en Ellipsoïde,

aa c2 y2 4~ a2 b2 z2 z=z a2 b
*

48, b2 c* x2

c2

(See Monge appl. pag. 121 og folg.)

Antages
x = xr cos p — yr sin p
y = xx sin p 4*

y, cos p

saa erholdes
4g, (b2 c2 cos2 p 4~ a2 c2 sin
*

p) xx2 4~ (b
*

ca sin
*

p

4~ a2 c2 cos2 p) yT2 ¿-2 c2 cosp sin p (a2 — b^)
yt + a2 b2 z2 = a2 b2 c2

X

Differentieres dernæst med Hensyn til

5o, (b2 cos
*

, findes

p 4- a2 sin2 p) xr 4~ cosp sinp

X (a2 — bs) yT — o ,

som er Ligningen for en ret Linie, hvoraf sees, at Beröringsli-

nien er en plan Curve.

Elimineres xT ved Hjelp af Lign. (4g),

saa erholdes, efter behörig Reduction:
51, c2 yt* 4- (b2 cos2 p 4“ a* sin2 p) z2

cos2 p 4~

*
(b

a2 sin2 p) c2,
som er Ligningen for en Ellipse, hvis Axer ere

2 c

og

'2 Y b2 cos
*

Substituerer man nu istedet for

p 4“ a2 sin2 p

Værdien

y cosp — x sin p,

Q 2

124
dividerer med cos' p og antager tg p = n, erholdes:

52, c2 (y — nx)2 4~ (b2 4~ n2 a2) (z2 — c2) = o,’

som er Ligningen for den cylindriske Enveloppée, soin er pa
rallel med den rette Linie i Planen xy, hvis Ligning er

53, y zrz n x •
Differentieres Ligningen (5s) med Hensyn til n, finde«
54, a2 z2 n — c2 (y — nx) x

a2 c2 n

hvoraf uddrages Værdien af n, der indsættes i Lign. (52), hvor

ved erholdes, efter Multiplication med Nævneren
55, [a2 z2 — a2 c2]2 c2 y2 4~ [b2 (c
*
+ c4 x2 ya a*
]

x2

a2 z2 — a2 c2)2

(z2 — c2) zzz o,

som ved Division med z2 — c2 reduceres til
56, a2 c2 y2 (c2 x2 + a1 z2 — a2 c2) 4~ b2 (c2 x2 -f-

a*

z2 — a2 c2)2 zzz. o,

saa at den kan divideres med c2 x2 4“ a2 z2 — a2 c2 og giver

Ligningen (48) for Ellipsoiden.
Herved kan man bemærke, at i Ligningen (55) findes de

to Factorer
c2 x2r4" a2 z2 — a2- c2 og z2 — c2
af hvilke den forste er indfort ved Multiplication og den anden

betegner to parallele Planer

z 4- c = o
og

z — c r-—. o,

som ogsaa dannes ved Cylindrets Omdreining.

Ligningen (47) kan, som svarende til en cylindrisk Over

flade, dei’ er parallel med Planen x, y, altid udtrykkes saaledes :
57,

i det ct = tang p .

z = ip (y — ax)
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Man finder let denne Ligning,

naar man kjender det

fuldstændige Integral af en Differentialligning, der, naar x an

tages constant,

svarer til den opgivne Overflade.

Hvis man

kunde finde den ved blot at kjende Differentialligningen,

saa

vilde man strax have Integralet ved at differentiere med Hensyn

paa ¿6 og dernæst •elimin.ere denne Störreise.
af Functionen ip,

saa indsees,

Betragtes Formen

at den altid maa være bestemt,

naar man ikke gi-ver et nogen bestemt Værdie. Men i dette Til
fælde kan man give Functionen ip forskjellige Former, og saa-

ledes danne meget forskjellige Ligninger,

hvis Differentiallig

ninger alle haye den samme særdeles Oplosning.

Man antage

nemlig
58, z zzz ip (y

ax) 4- (et — b) (p (y — ax)

i det <p er en hvilkensomhelst Function. Antages ot
5g, z = tp (y — bx)

b, saa er

Dersom man altsaa eliminerer ¿t af Ligningerne (67) og (58) yed

Hjelp af deres Differentialer med Hensyn paa ct, saa ville de to
deraf frerngaaende Ligninger

6o,
og

(x, y, z) = o

61, T, (x, y, z) = o

give tvende Overflader, der begge beröres af et Cylinder, hvis
Ligning er

z zzz ip (y — bx)

Naar man altsaa, efter at have transformeret Coordinaterne saa-

ledes ,

at Linien y .—: bx bliver x-Axe,

söger Sen særdeles

Oplosning med Hensyn til x som vilkaarlig Constant,
man erholde den samme Oplosning,

Ligningen (60) eller (61).

saa vil

hvad enten man betragter

Men, da Functionen <p er vilkaarlig,
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vil man saaledes kunne finde en Uendelighed af Ligninger, der
alle have samme særdeles Oplosning.

Ligeledes sees , at den til folgende Enveloppée

62, z =

(y — ctx) +

— bj) (* — b2) .... p (y — ax)

svarende Enveloppe beröres af de cylindriske Overflader, hvis

Ligninger ere:
’

.

( z — i (y — br x)
i z = 1[(y-bsx)
O. S. V.

Vi gaae nu over til Betragtningen af Overfladers Frem

stilling ved almindelige Differentialligninger med 2 Foranderlige;

64, y
* (X, y, (pz) = o
være Ligningen for en hvilkensomhelst Ovérflade.

Naar man

differentierer den med Hensyn paa x og y og eliminerer der

næst pz, saa vil Differentialligningen

65, ip (x, y, ^) = o
svare til alle de Overflader der indeholdes i Lign. (64), hvil

ken Form p end har.

Saaledes fremstiller Ligningen
x dx + y dy = o
en hvilkensomhelst Omdreiningsoverflade, og udtrykker ligesaa-

vel denne Egenskab,
ferentialligning.

som dette Slags Overfladers partielle Dif

Dens Integralligning indeholder ogsaa en vil-

kaarlig Function; thi man har
Xs + y2 zrz pz,
i det p er vilkaarlig.
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Paa samme Maade udtrykker Ligningen
dy = adx

en cylindrisk Overflade og saaledes videre.

Endvidere bemærke man, at enhver Differentialligning af

forste Orden med to Foranderlige kan henfores til en partiel
Differentialligning af forste Orden og lineair.
Man antage nemlig forst en Ligning af iste Grad med
Hensyn til

66, P dy — Q dx = d .

M være den Factor, hvorved den integreres, saa at
d (PM)
dX

j

d (QM)
dy

o .

Endvidere være

68, f (x, y) = (p z
dens Integral, i det <p er arbitrair, saa er
69»

i œ=©
I GD =

.

men
70,

GO =PM- Gø = -QM ’

altsaa

hvoraf folger, naar

elimineres,

^qGØ + pGD =

o ,
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Hvis man nu antager Analysens Fuldkommenhed,
maa være tilladt,

hvilket her

vil enhver Differentialligning af iste Orden

med to Foranderlige lade sig bringe til denne Form:

P dy — Q dx — o . .. (66) ,

i det P og Q ere Functioner af x og y.

t Heraf folger,

Integrationen af en hvilkensomhelst Differentialligning af

at

isie

Orden med to Foranderlige er identisk med Integrationen af en
partiel Differentialligning af samme Orden,

som er lineair og

mangler et Led, nemlig en Ligning af Formen

76, P p + Q q = o

i det P og Q kun indeholde x og y.
Men det er bekjendt (Monges appl. pag. 386),

at denne

sidste Ligning ndtrykker en vis Maade at danne en Overflade

{génération d'une surface')hvori den caracteristiske Linie {la

caractéristique) er en plan Curve, som er parallel med Planen
xy; hvoraf folger, at en almindelig Differentialligning med to
Foranderlige af forste Orden ogsaa betegner denne Dannelses-

maade.

Men dog maa bemærkes, at Ligningen
74, P p 4- Q q zzz o

naar P eller Q indeholder z, er mere almindelig,

da dens In

tegral er af denne Form:

75, <p (x, y, z,/z) = o .
Af det, som ovenfor er sagt om de særdeles Oplosninger, föl-

-ger,

at alle de Overflader,

som have een og samme partielle

Differentialligning af Formen (76), beröres af een og samme cy

lindriske Overflade, der er parallel med z-Axen.

»
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Lagrange har analytisk beviist, at man altid kan oplöse

folgende Problem: ”at danne en Differentialligning, der har en
given fuldstændig Integralligning

Oplosning.”

og tillige en given særdeles

For at oplöse det indforer han en vis, af de givne

Betingelser afhængig, Relation imellem to i den givne Integral
ligning indbefattede constante Störrelser.

me Methode paa Overflader,

Vi ville anvende sam

og det er da aabenbart,

at hiint

Problem reducerer sig til folgende:

”Naar Ligningen

76, F (X, y, z, (pz) = o
er given, i det F betegner en opgiven Function, da at bestem

me Functionen

saaledes, at den Overflade,

ning fremstiller,

beröres af en given cylindrisk Overflade, som

som denne Lig

er parallel med z-Axen.”

Vi bemærke först, at det er nödvendigt, at Ligningen (7.6)
taber noget af sin Almindelighed véd den Betingelse,

at dens

Differentialligning med Hensyn paa x og y skal have en given

særdeles Oplosning.

Thi den Overflade, hvorom her Talen er,

skal kunne fremstilles ved en Differentialligning af forste Orden,
hvor z antages som arbitrair Constant,

hvilken Störreise man
af dens Diffe

ikke kan eliminere af Ligningen (76) ved Hjelp

rential,

undtagen man giver Functionen <p en bestemt Form.

Men Lign. (76) vil,

saalænge denne Function forbliver ube

stemt, have samme Almindelighed, som en Differentialligning af
anden Orden med Hensyn til x og y.

Da nu Dannelsen (ge-

Tieratiori) af den Overflade, hvortil Lign. (76) svarer, kan ud

trykkes ved en partiel Differentialligning af forste Orden,
Formen

Lid. Sel. phys. og mathçm. Skr, L. Deel.

.

'

R
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P p 4- Q q = °
i det P og Q indeholde z ,

saa folger,

at man kan adskille to

Former af partielle Differentialligninger af forste Orden og li

néaire af Formen:

Pp
nemlig :
1, Formen

H- Q q — o ,

(x, y) . p 4-(x, y) . q = o ,

der er ligesaa almindelig, som en almindelig Differentialligning
af forste Orden, og
2, Formen Ft (x, y,z) . p 4 F, (x, y, z) . q = o ,
der indeholder Overflader, som man kun kan fremstille ved al
mindelige Differentialligninger af anden Orden.

Men en Differentialligning af anden Orden imellem x, y
o<t

Diff. Coefficienter er paa den anden Side af större Almin-

deligbed, end en partiel Ligning af forste Orden j thi man kan
ligesaavel fremstille ved hiin Ligning enhver Overflade,

som

indbefattes i Ligningen:
77, F (x, y, $ z, ipz) — o .

Vi betragte denne Ligning istedet for Lign. (76),
först, at,

og bemærke

da denne Ligning indeholder de to vilkaarlige Func-

tioner (p og ip, saa vil Resultatet endnu indeholde een vilkaarlig Function.

Man vælge forst en bestemt Form for JF, f. Ex.

78, x . (pz 4 y • tp z = i •

Multipliceres denne Ligning med z og gives de nye vilkaarlige
Funclioner Benævnelserne <p og J/, erholdes

7g,

z — x . (pz 4- y . ipz •

Under denne sidste Form seer man,

at ovenstaaende

Ligning fremstiller enhver Overflade, der fremkommer ved Be-
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vægeisen af en ret Linie,

¿er altid forbliver parallel med Pla

nen ry, og indbefattes fölgelig, som specielt Tilfælde, iblandt

de Overflader, som Monge har betragtet i appl. de Vanal. à la
géom. pag. 61 og folg. I det <p og lp bestandig betegne to vilkaarlige Functioner,

kan ovenstaacnde Ligning ogsaa skrives

saaledes :

80, y zzz X .

z 4~ tpz .

Naar z faaer en hvilkensornhelst bestemt Værdie,

Ligningen for den rette Linie,

saa erholdes

der ved sin Bevægelse danner

Overfladen (la génératrice}, i een af dens Stillinger; men, da

Overfladen skal beröre et Cylinder,

der er lodret paa Planen

X, y, saa maa den fundne Ligning være identisk med denne:

i det x' og y' forbindes ved den for Cylindret givne Ligning:
82, y' — f (x') .

Man vil altsaa have:

Antages dernæst, at xz er en Function af z, saa erholdes Lig

ningen for den sögte Overflade, som altid vil indeholde en vil-

kaarlig Function, som man kan eliminere ved ITjelp af partielle
Differentialer,

saa at den partielle Differentialligning bliver af

Formen :

¡ft (x> » • G) + fty>- (rO = 0 •
Differentialligningen af Ligningen (80) (z antagen som vilkaarlig
R 2
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Constant), efter at (p og xp efter det ovenstaaende ere bestemte,
vil nu have

y = x . (pz

ip z

til fuldstændigt Integral og

y = f O)

til særdeles Oplosning.
Antage vi f. Ex., at denne sidste Ligning er
y — mx2 ,

saa erholdes
dy

za

— = 2 m X ----- : O Z ,
dx
r

y — x.i{ = — mx’= i^z ;

Og

altsaa vil Ligningen for Overfladen være:

y ZZZ5 2 mx Fz — m (Fz)2 ,
i det Fz er en vilkaarlig Function.

Antages f. Ex.
saa er

Differentieres denne Ligning med Hensyn paa z, erholdes

z ---- mx j
altsaa

y .= rn X2 ,
som særdeles Oplosning af hiin Lignings Differentialligning.

Man seer let, at Functionen F maa altid være vilkaarlig,
efterdi Spörgsmaalets Natur blot fordrer, at Overfladen skal be-
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röre Cylindret, uden at bestemme noget om den Curve, i hvil
ken Berøringen skeer, hvilket afhænger af Functionen 7’.

Det vil nu være let at behandle det Tilfælde, hvor'den
givne primitive Ligning er af en mere sammensat Form;

man

seer let, at den maa indbefatte to constante Størrelser, eller vil-

kaarlige Functioner af z.
84, F (x, y, <pz, ipz) — o
85, f W = y'

være de tvende opgivne Ligninger.

Naar z antages constant,

saa skulle, efter Betingelsen, de til Lignn. (84) og (85) svarende

Curver altid beröre hinanden.

Dersom man altsaa, ved Hjelp

af Ligningen (84) og dens Differential med Hensyn paa x og y,
dy
bestemmer
og xj/z ved x, y og —, og dernæst i Resultatet
¿I y

indsætter Værdierne af x, y og —,
ningen (85),

*

.

*

udtrykte ved x' efter Lig

endelig indsætter de fundne Værdier af <p og ÿ i

Lign. (84) og antager x' zzz Fz>
for den sögte Overflade.

saa fremkommer Ligningen

Forresten indsees let, at denne Me

thode ikke er forskjellig fra Lagr anges i leçon i6me sur le cal
cul des fonctions fremsatte.

Men min Hensigt har ogsaa blot

været at anvende hans Betragtningsmaade paa Overflader, i det

denne Fremstillingsmaade synes mig den meest passende til at
gjöre Theorien om de særdeles Oplosninger anskuelig.

Med Hensyn paa de særdeles Oplosningers Construction
kunde ogsaa mærkes den særegne Maade, paa hvilken Poisson
{Journal de Vécole polyt. cah. XIII pag. 117)

construerer

disse, yed at tage en Function af x og en ny Foranderlig z til

Ordinat, og saaledes aldeles at forandre den givne Curve.

Saa-
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ledes construeres Ligningen y = 2 ax — a2 ved en Række a£

der beröre en ret Linie,

Curver,

f (x, z),

i det man antager y ==

og altsaa egentlig construerer Ligningen

f (x, z) —

2 ax — a4.

Om de særdeles Oplosninger af Differentiallig
ninger af anden Orden.
Vi have i det Foregaaende betragtet de særdeles Oplos

ninger af Ligninger af forste Orden som Projectioner af Curver med dobbelt Krumning, der dannes ved en Folge af Punk

ter,

som danne Overgangen over de efter hinanden folgende

Snit, der gjöres i en Overflade ved en med Planen x y paral

lel Plan,

i det denne Overgang antages at skee uden nogen

Forandring af x eller y, og vi have saaledes fundet Betingelsen

for, at en Ligning af förste Orden kan fyldestgjores ved en sær

deles Oplosning.

Vi antage nu som given en Ligning af förste Orden,
>> Ä fe y,
•

z) = »,

soin udtrykker Relationen imellem x, y og

dy

— paa et Sted af

Overfladen, hvilket bestemmes ved Værdien af z.

Man differentiere denne Ligning i det z antages constant,
og man vil erholde:
2> zi fe y>

z) = ».

Elimineres derpaa z ved Hjelp af den foregaaende Ligning,

fremkommer :

5>

ä fe y> & S) =0 ’
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hvilken Ligning’ man ligeledes kan fyldestgjöre paa to forskjcllige Maader, nemlig:

1) i det z antages som vilkaarlig Constant, ved Ligningen (i).
2) ved Projectionen af en Overgangslinie over de forskjellige

Parallelsnit, hvilken Overgang da maa skee uden at for

andre hverken x, y, eller ~.

Men heraf folger igjen, da

bestemmer Stillingen af Tangenten, der har to successive
at der altid maa være 4

Punkter tilfælles med Curven,

Punkter,

2 paa det förste Snit og 2 paa det andet, som

ligge i to uendelig nær ved hinanden liggende Linier, der
ere lodrette paa Planen x, y, eller, med andre Ord, at to

og to Tangenter stedse ere parallele, saa at der bestandig
findes to Overgangspunkter af den Beskaffenhed,

som vi

oven have betragtet, og som ligge uendelig nær ved hin
anden.

Man veed,

at i det Tilfælde,

Orden har en særdeles Oplosning,
stiller denne,

at en Ligning af förste

har den Curve,

som frem»-

stedse to Punkter tilfælles med Projectionen af

hvert Snit i Overfladen, nemlig det Punkt, der danner Overgan
gen fra det foregaaende Snit og det, igjennem hvilket man gaaer
over til det efterfølgende,

saa at hiin Curve altid har en fælles

Tangent med Projectionen af hvert Snit.
I nærværende Tilfælde har Projectionen altid fire Punk

ter tilfælles med Projectionen af hvert Snit, nemlig de to Over
gangspunkter fra det foregaaende og de to til det efierfölgende,
men det förste af det andet Par falder i Projectionen sammen

med det andet af det förste Par,

efterdi de ligge i samme paa
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Planen xy perpendiculaire Linie; altsaa vil hiin Projection al

tid have tre, ikke i en ret Linie liggende, Punkter tilfælles med

Projectionen af hvert Snit,

eller, hvad der er det samme,

ville have to successive Tangenter fælles,

de

altsaa fælles Krum

ningsradius (see Lacroix traité de calc. diff. et de calc. int.
tom. 2 pag. 468-69).
Saaledes have vi altsaa bestemt den væsentlige Egenskab
ved den Curve,

der indeholder den særdeles Oplosning af en

Ligning af anden Orden.

Men,

da Ligningen af iste Orden

selv er Resultatet af Eliminationen af en vilkaarlig Constant a
imellem den primitive Ligning
4, f (x, y, z, a) = o

og dens Differential med Hensyn til x og y, saa maa Ligningen

(1) af forste Orden betragtes som henhorende paa eengang til
en Uendelighed af Snit,

hvori een og samme med Planen xy

parallele Plan skjærer en Uendelighed af Overflader,

fremkomne ved Forandringen af a i Ligningen (4).

der cre

Ligeledes

betragtes Ligningen af anden Orden (5), som paa eengang hen

horende til alle de Snit,

der gjöres i alle de Overflader,

fremkomme ved Forandringen af a.

som

Den særdeles Oplosning

af Ligningen af anden Orden maa altsaa betragtes som en Uendelighed af Projectioner paa Planen x, y,

hvis fælles Egenskab

udtrykkes ved Ligningen:
5, <p (x, y, 5^) = O ,
som fremkommer ved Eliminationen af z imellem Ligningen (1)

og dens Differential med Hensyn til z alene.
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Men herved er en Omstændighed at mærke.

For at Be

tingelsen tor en særdeles Oplosning (pag. 135, No. 2) kan op
fyldes, er det ikke nödvendigt, at de fire ovenomtalte Punkter

findes alle paa een af de ved Lign. (4) givne Overflader; dette
er endog det sjeldneste Tilfælde.

aabenbart være opfyldt,

Tvertimod vil Betingelsen

naar der blot altid findes 4 Punkter,

to og to i een og samme Perpendiculair paa Planen x, y og

uendelig nær hinanden, om endog f. Ex. de to forste findes paa
den Overflade, der svarer til Ligningen
z, a) — o .... (4)

f

og de to næste paa den, der svarer til Ligningen
6, f (x? y, z? C« 4“ d a] ) — o
hvilket indsees deraf, at Ligningen af förste Orden (1,) ikke in

deholder a.
Denne Bemærkning leder til en Adskillelse af flere Til
fælde, nemlig:

1) Naar enhver af de Overgangslinier, hvis Projectioner danne

den særdeles Oplosning for Ligningen af anden Orden,
findes paa een enkelt af de ved Forandringen af a frem

kommende Overflader, saa vil der altid findes to forenede

særdeles Oplosninger for Ligningen af förste Orden
7> ^1 Cx, y,

a) = o ,

hvilken Ligning da vil fyldestgjöres ved Integralet af Lig

ningen (5), nemlig :

8, O (x, y, a) = o ,
Vid. Sel. phys. og rnathem. Skr. V. Deel.

S
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som særdeles Oplosning, hvilken vil beslaae af to Cnrver,
der falde sammen.

(Man eftersee Lacroix traité da calc,

diff. et du calc. int. tome 2 pag. 46g, tome 1 pag. 4g2

og folg.).
2) Dersom man kun i et endeligt Antal af Punkter i ethvert

Snit kan gaae over til det folgende paa den oven beskrev
ne Maade, saa vil Overgangslinierne og fölgelig ogsaa de

og fölgelig ikke

res Projectioner være af endeligt Antal,
fremstilles ved en Differentialligning.

Altsaa vil i dette

Tilfælde den særdeles Oplosning være en Ligning uden

Diflerentialcoeflicienter og uden vilkaarlig Constant.
Lacroix traité du calc. diff. et du calc. int.

(See

tom. 2

578).
o) Hvis intet af disse to Tilfælde har Sted,

sædvanligste,

hvilket er det

saa vil den særdeles Oplosning fremstilles

ved en Ligning af forsle Orden,

hvis Integral ikke vil

fyldestgjöre Ligningen (7).

Ved denne Ledighed bemærke vi,

at det let indsees,

hvorfor den særdeles Oplosning af en Ligning af forste Orden,
der selv er særdeles Oplosning af en Ligning af anden Orden

(den af Lagrange benævnte solution particulière double} ikke

fyldestgjör den givne Ligning af anden Orden ;

thi kun de i

det fuldstændige Integral af Ligningen (5) indbefattede Curver
have den dertil nödvendige Betingelse.
Ved Hjelp af de ovenstaaende Betragtninger kan man

geometrisk angive Grunden for det vigtige Theorem, som La-
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grange analytisk har beviist,
me særdeles Oplosning for

at man nemlig altid finder sam
en Ligning af anden Orden,

af

hvilket af dens to Integraler af förste Orden man end udle

der den.
Betragter man nemlig de to Ligninger af förste Orden

/i O, y, f;, Z,) = O ... (i)

og

Ft (x, y,

og forandrer blot z i den

a,-) = o .... (7)

förste, saa gjennemgaaer man alle de

’ successive Snit i en Uendelighed af Overflader, og i de Punk

ter,

der have den oven beskrevne Egenskab.

den anden Ligning, uden

Forandres a i

tillige at forandre x, yeller —, saa

gaaer man i en Uendelighed af

Snit over fra en Curve til en

anden paa det Sted hvor disse have fælles Tangent.
altsaa samme Operation paa eengang i alle Snit,

Her skeer

som fór skete

paa eengang i alle de ved Forandringen af a fremkomne Over

Man vil altsaa i begge Tilfælde finde de samme Over-

flader.

. gangspunkter, kun i forandret Orden, altsaa og de samme Pro-

jectioner.

Det indsees iövrigt let,

at man kunde fore samme

Raisonnement ved at ombytte z og a i Ligningerne (1) og (7).

Hvad angaaer de særdeles Oplosninger af Ligninger af
höiere Ordener,

da

vil disses geometriske Fremstilling ved

S 2

140
Overflader udentvivl
Klarhed tilveie,

ikke være

istand

end Betragtningen

til

at bringe större

af plane Curver,

i det

enhver höiere Orden medförer en ny vilkaarlig Constant, hvor
ved Betragtningerne stedse blive

te.

mere og mere sammensat

Det ovenfor fremsatte viser noksom,

hvor meget der al

lerede tabes i Tydelighed ved Overgangen fra förste til an
den Orden.

KULBRINTET

CHLORPLATIN-AMMONIAK.

AF

WILLIAM CHRIST. ZEISE,
PROFESSOR

I

CHEMIEN

VED KJØBENHAVNS

UNIVERSITET.

1 en

Afhandling

chlorido plaiinæ ct alcohole vini sese

invicem permuttantlbus, nec non de novis substantiis indeorlundis,” der sidste Efteraar udgjorde Programmet for vort Uni
versitets Reformationsfest, troer jeg, blandt andet at have v'iist,

at det Stof, som frembringes ved Vexelvirkningen mellem Platintvechlorid (Platindeutoclilorlc£) og Alkohol er, hvad Ele

menterne angaaer, en Forbindelse af i Grunddeel (Atom) Platin,
2 Grunddele Chlor.,

2 Grunddele Kulstof, og 4 Grunddele

Brint (Hydrogen) (forudsat at 1 Grd. Platin sættes zzz 1235,26,

1

Chlor,

Grd.

zzz

221,525

1

Grd.

Kulstof ■—

76,406 og

1 Grund. Brint ?—■ 6,2698), samt at de Foreninger, som dette
Stof giver med Chlorkalium,

eller med Chlorammonium, inde

holde mod 2 Grunddele af hiint 1 Grunddeel af disse, forud

1

sat at

Grunddeel Chlorammonium

(Salmiak)

sættes — N2

H8C1.2.

Jeg vilde endnu ei i hiin Afhandling afgjöre noget om
Maaden, hvorpaa disse Foreninger burde betragtes som sam

mensatte Sammensætninger;

og for intet at antyde ved Benæv

nelsen, brugte jeg disse Navne: ”chloridum plaiinæ inflammabile.) sal halloo platinicus inflammabilis, sal ammo nia co-p la

tinlus inßammabilisß men anmærkede derhos, at det brænd-
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bare Clilorplatin enten maatte forestilles som PtCl.2 4“ 2 H2 C,

eller som PtCl 4" 2 H2C -p Cl,

samt at den sidste Forestilling

syntes bedst at stemme med den Omstændighed, at kun en Deel
af Chloret i samme

{S'ôlvoxid'),

kan udskilles

ved salpetersyret

(see den anförte Afhandling),

Sölvilte

den forste derimod

med Morins Resultat angaaende Chlorætheren,

at den er en

Forening af Chlorkulstof med Kulbrint {Hydrocarbon').

Ved senere at fortsætte sammenlignende Betragtninger over
det brændbare Chlorplatin og visse Kulbrintforeninger, liar jeg

givet den forste Forestilling (den at det brændbare Chlorplatin
er en Forening af Platinprotochlorid og tung Kulbrint (oliedan

nende Gas) Fortrinet.
Efter denne Forestillingsmaade synes nemlig dette Stof

særdeles vel at komme i Række, ikke blot medChlorætheren ef

ter den angivne Theorie, men ogsaa, paa Grund af Dumas's og
Boullay's Forsög, med de saakaldte sammensatte Æther- eller
Naphta-Arter, saavel de med Oxigen- som de med Hydrogen-

Syrene, og efter Serullas's Forsög, med den tunge Vinolie og
Vinsvovelsyren.

Dette overskues maaskee bedst ved folgende

Sammenstilling: Oxalætheren (f. Ex.) —- 4H2 C-f-C2O3 -pli2 O;
Svovelvinsyren, 4 H3 C 4
* 2S4
*

H 2 O;

Hydrochlorætheren :

H2 C 4- 2 HC1; Chlorætheren 5 H2C 4
* CCP ;

Chlorplatin 4 H2C 4~ 2 PtCl2;

4

det brændbare

hvorved da Hydrogenchloridet

i den saakaldte lette Saltæther maa betragtes som svarende til

Carbonchloridet i den saakaldte Chloræther,

og til Platinchlo-

ridet i det brændbare, elle (som jeg nu vil kalde det) det kulbrin-

tede (hydrocarbonerede) Chlorplatin j ligesom og de vandholdige II-
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tesyrer (Oxygensyrer) i de to andre Forbindelser ere at betragte

soin svarende til hine Chlorider.

I en vis Henseende synes det kulbrintede Chlorplatin at
fremstille sig nærmest analogt med S vovelvinsyren.

Dennes Salte

kunne nemlig betragtes som (4H2C-|-S)-|-(RS) 4"H2O;

og

saaledeskan ogsaa det kulbrintede Chlorplatin-Kalium, og det kul-

brinlede Chlorplatin-Ammonium betragtes, hiintsom 4 H2C4-PtCl
+(KCl2+PtCl2), dettesom 4H2C4-PtCl24-(N2H84-C12) -f-PtCl2,

hvori da Platinchloridet i begge Led fremstiller sig som svarende
til Svovelsyren i begge Led af Svovelvinsyresalset, og Kalium- eller
Ammoniumchloridet til den iltede Basis.

Vel mangle vi endnu

i isoleret Tilstand en Forbindelse af Kulbrint og Platinpr oto-

chlorid, som svarer til den tunge Vinolie, der, som det synes,
er at udtrykke ved 8 H2 C4~2 S+H2O eller(4H2C-[-S)(4 H2 C+

S-f-H2O;

men just ved at antage, at der gives en Forening

4H2C2-[-PtCI2, som, (muligt formedelst sin Tilböielighed til at

indgaae Dobbeltforeninger) modstaaer det salpetersyrede Solville,

faae vi en Forklaring,

hvorfor dette kun udskiller en Deel af

Chloret i Foreningen 4H2C-¡-2PtCl2.

Vi have, som bekjendt, flere Erfaringer, som synes at tale for
at Clilorider og egentlige Salte kunne give Foreninger med hinan
den $

og ved at afdampe i Vacuum den med salpetersyret Sol—

vilte uden Ophedning hurtigt udfældte Oplosning af det kulbrin

tede Chlorplatin med 2 Grunddele Chlorplatin, har jeg et Par
Gange faaet en Masse, der virkeligt syntes at antyde en Fore

ning mellem 4H2C4-PtCl2 og salpetersyret Platinilte, og en Op
losning af kulbrintet Chlorplatin-Kalium syntes ved samme Be

handling at give en Forening af 4H2C-|-PtCl24'Salpetersyret Kali.—
Vid. Sel. phys. og math em. Shr. V. Deel.

1
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Dog paa denne Gjenstand har jeg anvendt for liden Tid til at
kunne afgjöre noget;

og jeg lader det derfor uafgjort, om det

kun er formedelst den stærkere Tiltrækning af 4H2C for lPtCl2
end for aPtCl ,

at det salpetersyrede Solvifte kun bevirker en

partiel Decomposition. ——
Med lii-ne Betragtninger begav jeg mig til en nærmere

Undersøgelse over et Stof, som erholdes, naar mansætter Am
moniak til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatin-Kalium, eller

kulbrintet Chlorplatin-Ammonium, eller Kali til det sidste.

Jeg

liar berört dette i min ovennævnte Afhandling §. s4 og §. 45;

men Tiden tillod mig den Gang kun en flygtig Observation der
over.

Ved en Uagtsomhed er anfört, at det har en hviid Farve,

da det,

skjönt meget lyst af Farve,

og idet det udfældes un

dertiden kan synes næsten ufarvet, dog er guult.

Jeg formodede nu,

at det maatte være kulbrintet Chlor-

platin-Ammoniak, og at del saaledes maatte indeholde :
2Ptmz2466,52OO
4C1— 885,5ooo
4 C —; 5o5,4y8o

8II —:

4g,gi84

N 2 H6 — 214,4 7 4 8

hvorved da Vægten for i Grunddeel deraf skulde være 5g2i,g6i2.
Da forskjellige
bringelse

og

Omstændigheder ved dette Stofs Frem

dets Forhold

gjorde det upaatvivleligt,

(som nedenfor skal blive oplyst)

at det indeholdt Platin, og Hydro-

gendeutocarburet i samme Forhold som det kulbrintede Chlorpla—
tin, og, naar det f. Ex. var erholdt af kulbrintet Chlorplatin-Kali-

um, ikke indeholdt Chlorkalium, saa blev det experimentale Spörgs-
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maal blot, i hvilket Forhold det indeholder Ammoniak, og

jeg

behövede da kun at söge Mængden af Platinet og at Chloret.
Til den Ende har jeg anslillet folgende to Forsög:

A) i,5o5 grm. reent og ved kogende Vands Varme udtörret
Salt blev brændt i en Porcelains-Digel> tilsidst under Til
gang af Luften indtil Massen ei tabte meer i Vægt.

derved erholdte Platin veiede o,815 grm.

Det

Beregnet efter

den anförte Hypothese skulde det have givet 0,82 grm. Pla

tin ; eller for 100 Dele Salt gav Forsöget 62,452, og efter
Hypothesen skulde

det have givet 62,890 Platin.

B) i,36gGram ligeledes reent og tort Salt blev blandet ved Hjelp af

en Platintraad uden mindste Tab i en Porcelainsdigel med

en passende Mængde kulsyret Kali,
blev desuden
Kali,

udbredt

og over Blandingen

et temmelig tykt Lag af kulsyret

for desto sikkrere at undgaae ethvert Tab af Chlor.

Blandingen blev ved langsomt stigende Hede bragt til Gjennemglödning,

derpaa udludet forst med Vand,

siden med

fortyndet Salpetersyre j det uoplöste blev samlet paa et me
get lille Filter, som siden blev behörig forbrændt i en Por
celainsdigel tilligemed den samlede Blanding af Kul og Pla

tin ; det gjennemlobne blev overmættet

og

udfældet

med

salpetersyret

med Salpetersyre

Sölvilte 5

det

udvaskede

Chlorsölv blev ophedet i en Porcelainskaal til begyndende

Smeltning.

Jeg erholdt hermed o,855 Gram Platin, eller for 100 Dele
Salt 62,454 Platin 5

Hypothesen

Mængde Salt o,86.

Vægten af Chlorsolvet

fordrede

for

den anvendte

var 1,256 Gram,

hvori (naar Chlorsolvet :zz 1351,607 Sölv +442,65 Chlor.) 0,00986

T 2

14S
Chlor;

fölgelig for íoo Dele Salt: 22,654 Chlor.

Hypothesen

fordrer 22,576, og derefter skulde de 1,069 Gram Salt have gi

vet 1,2526.. Chlorsölv.
Alt stemmer fölgelig med den formodede Sammensætning.

Formelen for dette Salt er altsaa (4H2C-[-PtCl2)-4-(N2H6
-[-P1C12), og det er fölgelig en af de mærkværdige Foreninger,

hvori Ammoniaken træder i Stedet for Chlorammoniumet, eller

for et chemisk positivt Chlorid i Almindelighed.

Det samme

gjelder nemlig om den grönagtige pulverförmige,

af Magnus

fundne Forening (der, som man seer, udgjör det sidste Led af det
kulbrintede Chlorplatin), om de, hvilke Fluorsilicium og Fluor
bor give med Ammoniak og il.
)
*

Men det er en særegen

*) Skulde ei Grunden til den Omstændighed , at, saa at sige, den chemiske Ligevægt i Sammensætningen forbliver uforandret ved Am-

moniakens Forandring til Chlorammonium ,

eller,

med andre Ord,

at Ammoniaken forholder sig som æquivalent med Chlorammonium,—•

skulde ei Grunden hertil være den,

at den

tilkomne

Portion

Brint og Chlor indbyrdes modveie hinanden (N2HÖ æquivalent med

N2H8C12, fordi II2-|-C12 modveie hinanden)? — Paa en lignende
Maade kunde man da naturligviis forestille sig Tingen i adskillige

andre Forbindelser. — I ethvert Tilfælde

sees klart,

hvorledes

Chloridcrne i disse Forbindelser fremstille sig som analoge med de

alkalibindende og de syrebindende Oxider. — Ogsaa Kali synes at

kunne give med det kulbrintede Chlorplatin en Forbindelse, sva
rende til den kulbrintede Chlorplatin-Ammoniak ; thi ved at sætte
en vis Mængde tvekulsyret Kali til en Oplosning af Kaliumsaltet

erholdt jeg, efter at Blandingen havde henstaaet noget, fô'rst et guult

Bundfald i

men det bliver for hurtigt bruunt, og fölgelig foran

dret, til nærmere at kunne undersoges.
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mærkværdig Omstændighed ved hiin Forening,

at den synes

saa særdeles tydeligt paa een Gang at fremstille selv Protochlo-

ridet af Platin som analogt med Syrene, og Brintcarbnretet sorn

analogt ined Alkalierne: dette befinder sig nemlig her idet ene Led

i Stedet for det alkaliske Brintazoturet, Ammoniaken;
jeg troer, at man,

og skjönt

for ei at tabe muligen dybere liggende og

mere omfattende Analogier af Sigte, ikke bör glemme hvad der
kan indvendes mod den, som bekjendt, især at Dumas og Boul-

lay udviklede Mening
)
*

om de sammensatte Napthtaarter som

egentlige Kulbrinte-Salte, saa synes den dog unægtelig meer og
' meer at vinde Styrke.
Om den kulbrintede Chlorplatin-Ammoniak har jeg endnu her

at tilföie folgende vedkommende dens Egenskaber og Tilberedning.
Nyligt tilberedet har dette Salt en reen lyseguul Farve, men ved

at opbevares nogen Tid, gaaer det, især ved Luftens og Lysets
Indflydelse, ligesom det kulbrintede Chlorplatin for sig, og dets

Foreninger
med Chlorkalium,z eller med Chlorammonium,z meer o<i
O
o
meer over i det sorte. Skjönt tungoplöseligti Vand er det ingenlunde
uoplöseligt deri: jeg anseer detforat være lettere oplöseligt end

Gyps, hvorfor man heller ikke faaer Bundfald med Ammoniak, naar

Saltoplosningen er meget fortyndet.

Det oplöses ogsaa af Alko

hol, og synes at være deri mere oplöseligt end i Vand.

En alko

holisk Oplosning kan nogenledes afdampes til Törhed paa al

mindelig Maade uden Decomposition, men med en vandig Op’ losning lader det sig vanskeligt gjöre.

böielighed til Krystallisation.

Det har ikke viist Til-

Henstaaer det i længere Tid over-

♦) Poggcndorfs Ann. d, Phys. u« Chemie B. 12. S. 459-
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gydet med Alkohol, eller Vand, saa viser Farven, at det undergaaer Forandring.

Ophedes en vandig Oplosning til Kogning,

saa udskiller sig metallisk Platin, ligesom ved de andre, i den
ovenfor nævnte Afhandling, beskrevne Forbindelser.

Ophedet

med Kali hid giver den Ammoniaklugt.
Ophedet ene i et Destillerapparat giver det brændbar Luft,

Saltsyreluft og Salmiak, og der tilbagebliver en Blanding af Pla

tin 02 Kul.

Man seer at dette stemmer med den ovenfor an-

forte Sammensætning, hvorefter vi her have 4 Maal Ammoniak
luft,

4 Maal tung Kulbrintluft (hvori 8 Maal Brinlluft) og 4

Maal Chlor.

Nemlig idet 2 Maal Chlor. + 2 Maal Brint med

Ammoniaken give Salmiak,
Maal Brint Saltsyreluft,

give de andre 2 Maal Chlor. -j- 2

og de 4 Maal Brint med en Deel af

Kulstoffet den brændbare Luft, der især synes at bestaae af den
almindelige lettere Kulbrinte.

Foretages Brændingen i fri Luft

gjennemfares Massen tilsidst af Ild.
Den kulbrintede Chlorplatin-Ammoniak oplöses til en mörkebruun Vædske af Ammoniak, anvendt i behörig Mængde.

Man faaer dette Salt ikke blot ved at sætte caustisk Am

moniak til kulbrintet Chlorplatin-Kalium, eller -Ammonium, el

ler caustisk Kali til det sidste,

men ogsaa ligefrem af det kul

brintede Chlorplatin, ved Tilsætning af Ammoniak5

ogsaa kan

overalt anvendes kulsyret Ammoniak istedet for det caustiske, og
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Udfældingen skeer da med stærk Brusning. — Ilar man frem
bragt det af kulbrintet Chlorplatin-Kalium, saa iagttages tyde

ligt, ved at fordampe den fragydede Vædske, at Ammoniaken

har frigjort Clilorkalium ; kun faaer man dette ikke reent, fordi
Vædsken holder endeel kulbrintet Chlorplatin-Ammoniak oplöst

Sætter man fortyndet Saltsyre til den kulbrintede ChlorplatinAmmoniak, saa bliver Farven snart mörkere guul, Pulveret oplöses let, og man har nu kulbrintet Chlorplatin-Ammonium.
Alle disse Forhold og Omstændigheder stemme fölgelig fuldkom

men med den antagne Sammensætning.

Ved Tilberedningen af dette Salt har man at sorge for, at

Oplosningen, hvoraf det skal udfældes, er temmelig stærk, da man
ellers taber en betydelig Deel, formedelst dets Oplöselighed.
Man maa sorge for, at Fældingsmidlet ikke tilkommer i betyde
ligt Overskud, især naar man anvender caustisk Ammoniak, da

der ellers,

overensstemmende med det,

som ovenfor er sagt,

snart begynder at vise sig nogen Decomposition,

hvorfor det

og er bedst at tilberede det ved Hjelp af kulsyret Ammoniak.
For hurtigst at kunne faae Bundfaldet udvasket anvender man

bedst det kulbrintede Chlorplalinammonium.
som jeg har analyseret,

Det Ammoniaksalt,

har jeg udvasket uden Hjelp af Filtre,

nemlig blot ved hurtigt udförte Afsugning af smaa Portioner Vand;

og Torringen har jeg foretaget forst i det lufttomme Rum; siden
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ved Hjelp afkogende Vand; Massen taber saa godt som intet i

Vægt ved den sidste Behandling, naar den har henstaaet behörig
længe over Luftpompen med Svovelsyre. Naar Bundfaldet er bragt
som en tynd Vælling paa en flad Skaal til Torring, finder man almindeligviis, især naar der har været brugt caustisk Ammoniak til
Fældingen, at den yderste Rand af den torre Masse er bruunag-

tig, men dette lader sig da let fraskrabe.

DE

O K E N S K E LEGEMER
ELLER

PRIMORDIALNYRERNE ;
ET

BIDRAG TIL LÆREN OM EMBRYETS

UDVIKLING.

VED

LUDVIG JJCOBSON,
JIEDICINÆ &: CHIRURGIÆ DOCTOR, PROFESSOR , RIDDER AF DANNEBROGEN.

Vid. Sel. phys. og mathem. Sir. V. Deel.

u

De betydelige Vanskeligheder,, som Undersøgelserne over Embryets Udvikling hos Pattedyrene ialmindelighed og Mennesket

isærdeleshed fore med sig, kunne tilstrækkeligen undskylde vore
Kundskabers Ufuldstændighed om denne for Anatomien og Phy

siologien saa vigtige Gjenstand.

Den enkelte Gransker kan blot yde ringe Bidrag, og som
et saadant maa dette betragtes, som jeg hermed har den Ære

at forelægge det oplyste Selskab;
kunde være,

og hvor ubetydeligt det end

turde det dog derved paadrage sig dets Opmærk

somhed, at det deels slutter sig til en af de förste Undersøgel

ser, hvormed den geniale Oben har betraadt sin ligesaa hæder

lige som virksomme Bane, deels skal tjene til at oplyse en ana

tomisk Gjenstand, som en desværre for tidligt hedengangen Ven
for flere Aar siden forelagde denne ærede Kreds og hvorfor

han vandt dets opmuntrende Belönning.
Det angaaer nemlig et Par Organer hos Embryet,

som

ihenseende til deres Structur, deres Udvikling og deres Forsvin

ding (Evanescents} höre til de mærkværdigste, pom vi kjende.
Disse Organer ligge i Embryets Underliv.

De ældste

Granskere have allerede seet og tildeels beskrevet dem.
de forvexlede dem deels med Nyrerne
),
*

Men

deels med Nyrecaps-

*) Dzondi er en af de sidste, der forvexlede disse Dele med Nyrerne.

” llenes a primo initio a ds un t.,f

Supplémenta act anatomi-

U 2
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lerne, indtil Oleen *
) nærmere undersögte dem og godtgjorde,
at de ere forskjellige fra disse, og Rathke **
)
og Biler ***
)
riöiere bestemte deres Udvikling ****
).
am et physiologiam potissimum comparatam.

Lipsiæ 1806.

4. ,

p. 60, §. Fl'i
*) Oken u. Kieser Beitrage zur vergleichenden Zoologie, Anatomie u.
Physiologie.

Bamberg 1806 - 8 , Heft II., S. 8.

**) Beobachtungen u. Betrachtungen übel’ die Entwickelung der Ge-

schleclitstheile bey den Wirbelthieren, i Neueste Schriften der na
B. 1, Heft IV., Halle 1825-

turforschenden Gesellschaft in Danzig.

♦**) Ueber die Entwickelungsgeschichte der Thiere.

****) De förste nöiagtige Iagttagelser,

Th. 1, Königsb. 1828.

som vi have om disse Organer,

skyldes den som Anatom og Physiolog saa udmærkede C. F. Wolff.
Skjondt han endnu ansaae dem for at være Nyrerne,

har han dog

undersögt sammes Udvikling og Structur hos Embryet af Fuglene.
S. Nov. Comm. Acad. Petropolit., T. XIII., p. 486.

Efter ham folger Oken,

der ved at eftergranske disse Organer,

viiste, at de ere forskjellige fra Nyrerne.

Han er unegteligen den

förste, der egentligen begyndte at undersöge disse Organer, som man
derfor med Föie hör opkalde efter ham.

J. F. Meckel omtaler disse Organer paa flere Steder i sine Skrif
ter,

isærdelcshed i hans Beyträge

zur vergleichenden Anatomie.

Leipzig 1808, T. 1, Heft I., S. 106.

Dog har han ei synderligt

undersögt dem.

M. Meckel folger i sin Dissertatio de genitalium et intestinorum

analogía.

Halæ 1810.

4.,

Okens Iagttagelser og Broderens Me

ning om disse Organer.
Joh. Mllller Çde genitalium evolutione. Halæ 1815.

4.J, holder

sig til Oken og Meckel, men har dog selv undersögt disse Dele.
Rathke 1. c. er den, som vi skylde den fuldstændigste Undersögelse, vi have om disse Organer, isærdeleshed hos Fuglene.

Han
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Men ¡hvorvidt disse Legemer ere at betragte som selv
stændige Organer, til hvilken Classe af disse de höre, om de inkalder dem ¡almindelighed de falske Nyrer, hos Fuglene de Wolfflske, hos Pattedyrene de Okenske Legemer.
p. Baer 1. c. har nöiagtigen fulgt og beskrevet Udviklingen af
disse Organer hos Fuglene.

Burdach har i sin Physiologie als Erfahrungswissenschaft B. II.

p. 563 sq. samlet og fremstillet de vigtigste Iagttagelser,
-

som man

har om disse Organer.
Afbildingcr af disse Organer have vi af Dzondi og Oken,
kun middelmaadige.

give.

men

Noget bedre ere de, som Rathke og Muller

Den sidstnævnte har i sit nyligt udkomne Værk de penitiorl

glandularum structura, Bounce 1830. Jol. meddeelt en temmelig god

Afbildning af disse Organer hos Fuglene.

Denne skarpsindige Gran

sker lover snart at ville give os en fuldstændig Undersøgelse over
disse Organer.

Hidindtil ere Primordialnyrerne kun undersogtc i de tvende for
ste Classer af Hvirveldyr og ved nogle Krybdyr.

Om de findes

hos alle de sidstanförte Dyr, er endnu ei tilstrækkeligt udforsket;

dog har jeg flere Grunde til at formode det.

Flere Iagttagelser

af Rathke tale derfor, og ligeledes har Müller hos Fröerne og Tud

serne i cn meget tidlig Periode af deres Udvikling fundet Dele,
der synes at svare til Primordialnyrerne.

S- Meckel’s Archiv fiir

Anat. u. Physiol., 1829, S. 65 über die Wolfllscheii Körper bey

Embryonen der Frösche und Kröten.

Ilos Fiskene har man hidindtil ikke fundet disse Organer.
Om de findes hos Mennesket og af hvad Beskaffenhed de ere, er

endnu ikke oplyst.

Af flere Iagttagelser, som jeg har gjort, tör jeg

med Bestemthed slutte,

at de vise sig i en meget tidlig Periode hos

Einbryet, men forsvinde og meget snart igjen; dog efterlade dc nogle
Rudimenter.
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dre Generationsorganer opstaae af samme, om de kunne ansees

som Rudimenter af den sig udviklende Ægge- eller Sædgang,
om man hos det fuldkomment udviklede Foster eller det voxne

Dyr endnu kan opdage Spor deraf, alt dette er hidindtil ei fuld
komment afgjort *
).
*) De faa Oplysninger, som vi hidindtil have om disse Organers Be
skaffenhed og de forskjellige Meninger, man allerede derom haver

fremsat,

have foranlediget disse Spörgsmaale.

Jeg vil derfor her

korteligen anfore de vigtigste med Forfatternes egne Ord.

Man har

nemlig troet, at

De ere den organiske Masse, hvoraf Nyrerne,
Binyrerne og K.jö ns delene dannes.

I.

’’Aus den falschen Nieren bilden sich nicht bloss die Eierstökke,
Hoden, Eier- und Samenleiter, sondern auch die wahren Nieren

hervor?’

Rathke 1. c. S. 136, — ’’Wahrscheinlich entwickeln

sich aus jenen grossem Massen Nieren,

Nebennieren und Ge

J. G. Meckel 1. c., B. 1, II. 1, S. 108. —
"Renes e commuai massa cum testicules prodeuntN A. Meckel
1. c., S. 41. — Burdach , der i sin Physiologie har samlet de
sell! echtsth eile.”

forskjellige Iagttagelser, som man har om disse Organer, drager

deraf folgende Slutning: ’’Wir dürfen uns diese Körper als ein

vorbereitendes Gebilde, gleichsam als den ersten Entwurf des rein
egestiven Systems denken,

durch dessen Differenzierung Harn

organe und Zeugungsorgane hervortreten, die in ihnen theils ei

nen Ansatzpunct, theils einen Vorrath von Bindungsstof finden,”
h c. B. IL, S. 581. '

eller jora nd re sig til Sæd- eller Æg
ge g an gene.
’’Die wurmförmigen Organe sind die Cornua uteri oder Ductus de
jerentes , welche Annahme beym blossen Anblick etwas abschre-

II.

De ere,
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Disse Spörgsmaale vil jeg forsöge at besvarej

efterat jeg

liar forudskikket en kort Fremstilling af disse Organers Struc-

tur hos Pattedyrene *)•

ckendcs liat, da ihre Dicke gegen die, welche sie im erwachse

Oken l.c.,
S. 23. — Af denne Mening ere ogsaa J, F. Meckel og Muller.

nen männlichen Tliiere haben,

III.

so Verhältnisses ist.”

De forvandle sig til Ep i di d y mis eller til Kar > der
J or ene Epididymis med Testiklerne.

’’Die falschen Nieren verschwinden hey in weiblichen Geschlechte

gänzlich, stellen aber hey dem männlichen die Nebenhoden dar.”

Rathke 1. c.

Ilan har siden opgivet denne Mening.

S. Burdach

I. c., S. 592- — Facile ex hac enarralione desumitur, ductum

externum esse tubam, ductum deferentern et maxime epididymidis partem, corpusculum internum ovarium atque testem, siibstantiam primigeniam, utrique interpositam sistere ducluum efferrenliurn congeriem, testiculum atq. epididymidem intercedentem atq.
in caput hujus partis coeuntiumT Millier l, c. p. 8«

IV.
V.

De ere et Slags Nyrer, dog uden U dj ö r s els g an g.
Rathke 1. c., S. 115. Derom længere hen noget mere.

De fors vinde uden at ejterlade noget Spor.
”Bey den Säugthieren ist nach der Geburt keine Spur mehr von
ihnen vorhanden.

VI.

Rathke hos Rurdach 1, c., S. 564*

Dannelsen aj disse Organer er endnu ei ret oplyst.
’’Die Bildungsweise der Wolffischen Körper ist uns durchaus nicht
klar.

Es muss etwas wesentliches noch unentdeckt oder von

mir unrichtig gesellen seyn.”

v. Baer 1. c,, S. 98.

*) Ved Beskrivelsen af disse Organer holder jeg mig isærdelcslied til

de Undcrsögelser,

som jeg har anstillet hos

Svinets Embryer.

Da jeg ei noie kan bestemme Tiden af Drægtigheden eller Embry-
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Hos denne Classe af Hvirveldyr kalder man disse Orga

ner de Okenske Legemer eller de falske Nyrer.

Dog tillader

jeg mig at ombytte den anden af disse Benævnelser,, af Grunde,

som jeg længere hen skal foredrage, med Navnet PrimordialNyrer.
De ligge i Embryets Underliv og hore til de symmetri

ske eller parrede.

Formen, Störreisen og Leiet forandre sig

efter de forskjellige Grader af Embryets Udvikling.
tigere at kunne beskrive dem,

höieste Udviklings Epoche.

For nöiag-

ville vi betragte samme i deres

Denne falder i den Tid, naar Em-

bryet (af Svinet) er» 15 til 2 Tommer langt og har en fuldkom
ment uddannet Form.

Ethvert af de omtalte Organer har sin Plads ved den ba
gerste Deel af Underlivet, paa hver Side af Hvirvelbenene {cor
pora vertebrarum), imellem Nyrerne og Ovarierne eller Te
stes.

De

strække

sig

fra Mellemgulvet til Bækkenhulheden.

Hver af dem har da en segeldannet Form og to- Flader,

en

ovre., som er stærkt hvælvet og tillige er den störste, og en ne
dre eller indre.
en ydre Deel.

Enhver af disse Flader har igjen en indre og

Den ydre Deel af den överste Flade, som er

den störste, er stærkt hvælvet;

den indre, ved hvilken de ny

ligt udviklede Nyrer ligge, er langt mindre og concav.

ets Alder, maa Angivelsen af Embryets Størrelse (nemlig Længden
fra Is^en til Gadboret) tjene til Veiledning.

Jeg tager ved min

Beskrivelse isærdeleshed Hensyn til Hun-Enibryer.

Til nærmere

Oplysning henviser jeg til de vedföiede Afbildninger og sammes
Forklaring.
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Den underste Flade er ved en paa langs lobende ophoiet
Linie ligeledes deelt i tvende Deele, af hvilke den ydre er den
storste og stærkt convex, den indre mere plan, endog lidet con -

cav.

Ved den midterste Deel af samme ligge Ovarierne eller

Testiklerne.
Paa disse Flader bemærker man fremdeles en ydre Rand

som er böiet og afrundet, og en indre, som er concav; desuden
en nedre og en ovre Rand, som atter afdele de Flader, hvortil
de höre.

Organets forreste Ende er noget fladtrykt og tilspid

set, den bageste er meget afrundet og but.

Organets Masse er

störst henimod den midterste og bageste Deel.

I det Hele taget

har dette Organ Udseendet af en uregelmæssig til Siden krum

met Pyramide, livis Basis vender bagtil.
Organerne ligge med folgende Dele i nærmere Berörelse:
den överste Flade med Nyrerne og Bugmusklerne, den nederste

og yderste med Leveren, den indre med Testiklerne, eller Ova
rierne og Tarmene.
anden,

De ligge ei fuldkomment parallel med hin

men de bageste Ender nærme sig hinanden næsten til

Berörelse, de överste derimod staae noget fra hinanden.

Ligesom Fordöielsesredskaberne ligge
Hule og omgives aldeles af samme.

Deres Farve er rodlig, og

paa deres Overflade forgrene sig mange Aarer.
Flader nöiere,

saa finde vi,

de i Bughindens

Betragte vi disse

at de bestaae af utallige fine tæt

ved Siden af hinanden lobende Tværstriber.

Disse ere isærde-

leshed tydelige paa den ydre Deel af den underste og paa den

överste Flade; paa den indre Deel af den underste ere de min

dre regelmæssige.

Vid. Sel. phys. og mayhem. Skr. V. Deel
*
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Disse Organers Masse eller det egentlige Parenchyma er

meget fiinkornet;

derfor kan man vanskeligen lære at kjeiide

dets sande Beskaffenhed.

Spor af en Hule findes ikke.

Den mærkværdigste Deel af disse Organer er deres Ud-

forselsgang.

Denne begynder ved ethvert af dem fra den for

reste Ende af,

derste Rand;

lober til den bageste og danner Organets ne-

oven- eller fortil er den meget smal, men tager

efterhaanden til i Tykkelse.

Langs med dens convexe eller

ydre Rand opstaae eller egentligen ende utallige parallellöbende
fiint slyngede Smaarör, de ovenfor nævnte Tværstriber.

Disse

ere alle af samme Tykkelse, ligge tæt ved hverandre, gaae tværs

over den ydre Deel af den underste Flade,

slaae sig om sam

mes ydre Rand, og gjennemlöbe nu den hele överste Flade ind

til dens indre Rand;

her böie de sig om denne og komme at

ter tilsyne ved den underste Flades indre Deel.

horer deres regelmæssige parallele Löb;

Dog her op

de adskilles og forgre

ne sig, trænge ind i Parenchyma og tabe sig deri.
for Tydeligheds Skyld,

Vi have,

beskrevet disse partielle Udforselsgange

fra den almindelige Canal af, til hen i Parenchyma; men at de
opstaae i dette og ende i hiin, forstaaer sig af sig selv.
Efterat Hoved-Udforselsgangen har tiltaget i Tykkelse,

forlader den Organets bageste Ende,

stiger bagtil og nedad,

löber med den lignende paa den anden Side sammen under en

spids Vinkel, og samtlige gaae de over Navlepulsaaren imellem

Uretererne og ende dybere end disse paa det Sted, hvor den cy
lindriske Blære, eller egentligen dens Udförselsgang, aabner sig
ved den Deel af Skeden, der har begyndt at danne sig.

Paa samme Tid opstaaer ogsaa en lille Fold i Bughinden,
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der begynder fra den nederste og yderste Deel af Organets ba

geste Ende, strækker sig bagtil, ligger ved Navlearteriens ydre
Side og ender i Nærheden af Bugringen.

Vi ville længere hen

nærmere beskrive denne.
Disse Organer ere forsynede med mange Kar.

De er

holde nemlig 5 til 4 Arterier fra Stampulsaaren (Aorta), derved
forskjellige Steder af den concave Rand begive sig ind i sam

mes Parenchyma *).
Deres Vener ere betydeligt store,

i det Grenene' fra de

forreste og inderste Flader forene sig til en Stamme, der i den

ne Epoche fra ethvert af disse Organer begiver sig hen til den

nedre Huulaare (yena cava inferior)
').
**
Saadan er altsaa disse Organers Structur paa deres Ud

viklings höieste Trin.

Her kunne vi allerede söge at beSvare

det forste af de forelagte Spörgsmaale.
Di sse Organer udmærke sig ved deres eiendommelige og

særegne Bygning,

fremfor alle os bekjendte saavel hos Patte

*) Rathke angiver meget rigtigt Antallet af de Pulsaarer, der gaae til
disse Organer. Men naar lian yttrcr: "späterhin schickt jeder Ast
einen Zweig in die eigentliche Niere und einen andren in die Ho
den oder Eyerstökke,” saa stemmer det aldeles ei overeens mod
mine Iagttagelser.
♦*) Jeg maa tilstaae, at Fremstillingen af disse Organers Kar ei tilfredsstiller mig selv, omendskjöndt de vare en fortrinlig Gjenstand for
mine Undersögelser. Mit Hovedöiemeed var nemlig at udforske,
om der hos Pattedyrene i en af de tidligere Udviklingsperioder lod
sig opdage et Venesystem, der var analog med det, som jeg har
fremstillet hos de ovrige Classer af Hvirveldyrene.
X 2
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dyrene som hos de övrige Hvirveldyr.

Thi at den hele Masse

af et Organ er omgiven eller indesluttet af fast utallige paa Over
fladen af Samme lobende Udforselsgange, derpaa have vi hidtil

ei havt noget Exempel.

Denne mærkværdige Structur, hvis teleologiske Udtydning

vi længere hen ville forsöge, Mængden af de Aarer,

der gaae

til disse Organer, de betydelige Udforselsgange de have,

om,

vidne

at de udgjöre en fuldendt og i sig selv afsluttet Deel, vog

at de höre til de afsondrende Organer (organa secretoria').

Men hvad de afsondre, har jeg hos Pattedyrene endnu ei
bestemt kunnet erfare.

Da hos Fuglene, Allantois udvikler sig

samtidig med disse Organer, har jeg allerede for fleere Aar si
den undersogt den Vædske, som deri findes, og er bleven fuld

komment overbeviist om,

at den indeholder Urinsyre.

Man

kan med tilstrækkelig Grund formode, at denne Vædske har sin
Oprindelse fra de i Fuglene sig befindende analoge Organer *)♦
Disse Organer höre altsaa til de udskillende Organer (Or-

gana excretoria s. depurativa'),

og udgjöre de urinudskillende

Redskaber i Embryets förste Udviklingsperiode.

Dette bestem

mer mig til at kalde dem Primordial- Nyrer **
).
*) Jf. Det kongl.

danske Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige

og mathem. Afhandlinger,

D. L,

Meckel1s Archiv, B. VIII., S. 332.

Kbhvn, 1824,

S. LXXVII.

Dengang ansaae jeg dem vel

endnu for de sig udviklende Nyrer.
**) Rallike har formodet, at disse Organer ere Afsondrings - Apparater

lig Nyrerne.

Men da han endnu ei har kjendt deres Organisation

og deres Udfdrselsgange, troede han, at det, som de afsondre, atter
opsugedes.

’’Nur mögen wir,’’ siger han S. 115, ’’dabey beachten,
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Vi gaae nu over til disse Organers Udvikling.

De op-

staae hos Pattedyrene meget tidligt; og ved den Tid, hvorEm-

bryet er 4 Linier langt og der endnu ei er ringeste Spor af de

bagerste Extremiteter, kan man allerede finde dem.

naar Embryet er 6 til 9 Linier langt,
ment udviklede.

Dog först,

seer man dem fuldkom

De ligge da langs med Ryg- og Lændehvir-

velbenene og strække sig fra den forreste Deel af Underlivet
til den bageste.

De ere næsten cylindriske,

med tilspidsede

Ender fortil, noget tykkere bagtil. ' Testiklerne eller Ovarierne

ligge tæt ved den nedre Flade og have Form af lange og smale

Cylindre.
Spor.

Af Nyrerne og Binyrerne finder man ingen tydelige

Udforselsgangen med'sine tværlobende Smaarör er al

lerede synlig.

Organet bliver nu bredere og tykkere,

Fladerne hvælve

dass dieses Abgesonderte nicht grade nothwendig irgend wohin aus

fliessen darf,
kann.”

sondern immer wieder aufs neue aufgesogen werden
,.

•

Derimod skylde vi denne skarpsindige Gransker en heldig Sam
menligning af disse Organer med de temporaire eller obliterende

Gjeller, der findes hos Embryet af Batracierne,

en Sammenligning,

som jeg fuldeligen bifalder, og som jeg haaber ved de af mig frem

stilte Kjendsgjerninger vil kunne begrundes.

Dog inden vi ere

komne til nærmere Kundskab om disse Organers Anatomie,

burde

vi afholde os fra slige Sammenligninger.

p. Baer, der vel har seet, men ikke kjendt Udforselsgangen hos
disse Organer, troer, at den rimeligen er en Vene lig den som af mig, i

Classen af Fuglene, er kaldt den tilforende Nyrevene. ’’Dann,” siger han,
’’würden die Wolfllschen Körper früher im Verhältnisse der Nieren ste-

”hen, jedoch ohneAusführungsgang und ohneSecretionseyn,” 1. c., S.98.

166
sig,

tillige blive de

noget kortere,

og ved Einbryet

af en

Tommes Længde vise de sig som et Par halvrunde fladtrykte
Legemer,

hvis störste Flade er den överste eller Rygfladen5

denne er stærkt hvælvet, den underste eller Abdominalfladen er
noget mere plan, den ydre Rand stærkt böiet, den indre end

Saavel de forreste som bageste Ender ere afrundede;

nu lige.

de bageste dog noget tykkere.

Udforselsgangen og dens Grene

træde tydeligere frem.
Nu tiltager Organet i Masse og Omfang; de forreste En
der begynde at vige fra hinanden,

tykkere.

de nederste blive betydeligt

Da Nyrerne i denne Tid begynde at uddanne sig, op-

staaer derved paa den överste Flade den indre concave Deel.

Ogsaa paa den underste Side af Organet viser sig nu ty
deligere Adskillelsen i en ydre og en indre Flade.

Organerne

have da opnaaet Culminationspunctet af deres Udvikling;

fra

nu af begynde de lidt efter lidt at aftage.
Men förend vi nærmere betragte denne Evanescents, maa

vi udfinde det-Forhold,

hvori disse Organer staae til Nyrerne

og Ovarierne eller Testiklerne.
Begge sidstnævnte Organer vise sig om ei samtidige med,

dog snart efter Primordialnyrerne.

I Begyndelsen have de Ud

seende af smaa langagtige Cylindre og ligge henimod Midten af
hine Organers underste Flade.

Sidenefter blive de större.

stiklerne antage en æggeformet,
Skikkelse.

Te

Ovarierne en noget fladtrykt

De fjerne sig noget fra Primordialnyrerne og ere

forbundne med samme ved en Fold af Bughinden, der omgiver
dem.

Dette er deres Form og deres Leie i den Periode, hvori

Primordialnyrerne have naaet deres hoieste Udvikling.

Den fra
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V
Stampulsaaren (Aorta) til enhver af samme sig begivende Arte

rie har et andet Udspring og Löb end Primordialnyrernes.
stige nedad og bagtil,

De

danne en bagtil vendende Bue, og gaae

derpaa igjen fertil, for at naae deres Bestemmelse.

Nyrerne, som ved deres Udvikling yttre en betydelig Ind
flydelse paa de Okenske Legemer,

begynde som et Par smaa,

ovale, hindeagtige Poser, som ligge ved den indre eller bage
ste Deel af sammes överste Flade.

Deres Farve er hvid, og de

synes at bestaae af smaa runde Klumper, der ere omgivne med

en tynd blud *
).

De ligge udenfor Bughinden.

De opstaae

sildigere end Testiklerne og Ovarierne og voxe i Begyndelsen
langsommere end disse
).
**

Dog snart forstørres de betydeligt;

deres Farve bliver röd,

deres Skikkelse bönneformig, og naar

Primordialnyrerne ere udviklede,

cre Nyrerne mere end halvt

saa lange som disse.
Denne saa hurtige Væxt har en betydelig Indflydelse paa

Primordialnyrerne.

I Begyndelsen bevirke de ved deres Tilta

gen i Masse en Fordybning paa sammes överste Flade.

Har

deres Længde naaet de omtalte Organers forreste Ender, glide

disse udad, og saaledes opstaaer Spidsernes Divergenz og Con*) Disse smaa rundagtige Dele vise sig paa hele Overfladen af Nyrer
ne, og denne har derfor et aldeles andet Udseende end Primor
dialnyrerne.
**) Rathkes Angivelse af Stedet og Tiden for denne Udvikling er ikke
nöiagtig. — ”Bey allen Wirb el thi eren die mit falschen Nieren ver
sehen sind, keimen die wahren Nieren aus der obern äussern Seite
derselben ungefähr gleichzeitig mit den innern Zeugungsorganen her
vor.” Burdach) 1. c., S. 569.
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caviteten paa deres överste og inderste Flade.

Fra nu af for-

störres Nyrerne kjendeligt, og deres Indflydelse paa Forandrin

gen i Primordialnyrernes Leie yttrer sig i en betydeligere Grad,
som vi ved Betragtningen af disse Organers Evanescents nær

mere skulle undersøge.
Efterat Primordialnyrerne have naaet den angivne Grad
af Udvikling, blive de en Tid lang staaende paa samme, men

fortrænges af de hurtigt tilvoxende Nyrer af deres Leie, og for
andres ogsaa i deres Form.

De forreste Enders Divergenz tager mere til;

saa at sige hen paa Nyrernes convexe Flade udad.

bageste lide i deres Leie en Forandring,

de glide
Ogsaa de

i det de ved Mast

tarmens og Ureterernes tiltagende Störreise trænges mere fra

hinanden.

Den bageste Deel af Primordialnyrerne beholder sin Form.
Derimod forandres den forreste Halvdeels Udseende, i det saa-

vcl den indre concave som den hvælvede ydre Deel af dens
överste Flade bliver plan, og den hele forreste Deel af Primor—
dialnyren krummer sig efter Nyrens hvælvede Flade,

hvorved

den ligger.
Fra nu af forandrer sig ogsaa disse Organers Masse, og,

i det Testiklerne eller Ovarierne blive större, blive ogsaa deres
underste Flader mere plane og tyndere.

Blot Udforselsgangen beholder endnu sin Form og Stör

reise; dog hæver sig Peritonæum langs med samme og danner
en fremstaaende Kant.

Ligeledes forstörres den lille Fold, som

löber til annulus abdominalis.

De Arterier, der gaae til disse

Organer og i Begyndelsen lobe tværs over fra Stampulsaaren
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til samme, stige nu forfra bagtil, og det ci niere parallel, men
divergerende.

Venerne blive betydeligt större, og nu gaae de ei lige til

Huulvenen, men man seer tydeligt, at de udgyde sig i Renal-

venerne.
Vi see altsaa,

at disse Organers Evanescents begynder i

sammes forreste Ender og skrider bagtil.

Deres mærkværdige

o'g i sit Slags mageløse Structur synes ogsaa at være bestemt

for dette Öiemeed.

Thi disse Organer ere saa at sige afdeelte

i mange smaa Zoner, af hvilke enhver har sine egne Udforselscanaler.

Derfor kan ogsaa een slig Zone efter den anden forfra

og bagtil aftage og forsvinde,
derved forstyrres.

uden at Organernes Functioner

Venernes Forstörrelse ved deri tiltagende

Evanescents tyder ogsaa hen paa,

at Opsugningen skeer ved

disse Kar.
Ved Nyrernes Forstörrelse og Bækkenets Udvikling synke
de formindskede Legemer mere nedad og udad,

og istedelfor

at de i de tidligere Perioder laae parallel ved Siden af hinan

den, vende deres forreste Ender sig udad,

og de bagesle beide

mod hinanden under en meget stump Vinkel.

Dog ved Bække

nets tiltagende Vidde og Masttarmens Forstörrelse, men isærde-

leslied ved nye Organers Udvikling, nemlig den midterste Sphære
af Kjönsdelene, ' fjerne de ovennævnte Organers nederste Ender

sig endnu mere fra hinanden,

og Organernes Masse aftager

hurtigt.
Vi ville beskrive denne Udvikling hos det qvindelige Em

bryon, ved hvilket vi fuldstændigst have undersÖgt den.
Vid. Sel. phys. og mathem. Skr. V. Deel.

Y
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Naar Primordialnyrerne have opnaaet den höieste Grad
af deres Udvikling, deres Masse er bleven fyldig og deres Udfor

selsgang stor og tydelig, saa ligge Organets nedre Ender i Beröring med hinanden, Udforselsgangene træde sammen under en
spids Vinkel og lobe derefter jævnsides hen til det angivne Sted,
hvor de aabne sig.

Paa denne Tid, eller allerede længe iforveien, er Clitoris
dannet med sin Fure eller den Canal,

til hvilken den cylindri

ske Blære eller egentligen Urachus slutter sig, og ved Siden af
den ere de omtalte Legemers Udforselsgange at finde.

Af den

övrige Deel af Skeden, af Moderen eller Bören og Æggegangene
er endnu intet Spor forhaanden.

nelse udenfra og indad.

Disse Dele faae deres Dan

Skeden fordyber sig; imellem de hid

til parallellöbende Udforselsgange hæver sig det omgivende Pe-

ritonæum som en liden Fold,
gangen

til

der rager frem langs Udforsels

hinsides Ovarierne ligesom en

Denne Fold tager efterhaanden til,

liden skarp Kant.

og i samme vise sig nu

Moderen eller Bören med dens Horn, derpaa Æggelederne, som
ligge udentil ved de omtalte Udforselsgange.

Ligesom Moderen forstörres, vige Udforselsgangene fra hin
anden;

og, dii Primordialnyrerne forst aftage ved de forreste

Ender, hensvinder ogsaa denne Deel af Udförselsgangen, og kun
den nederste Deel bliver endnu tilbage.

De omtalte bageste Folder af Bughinden forstörres,

og

man erkjender nu tydeligt de sig dannende runde Moderbaand
hos det qvindelige Embryon, eller Testiklernes Ledebaand (gw-

bernacula testiculorum') hos det mandlige.

Efter denne Fremstilling af disse Organers Udvikling og
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Aftagen kunne vi nu forsoge at besvare de forelagte Spörgsmaale, nemlig, om Nyrerne, Nyrecapslerne eller Kjönsdelene ud
vikle sig af disse Dele ;
udviklende Sædgange,

om de Okenske Legemer ere de sig

Æggeledere eller Bor,

eller forvandles

til disse.
Nyrernes Dannelse staaer ei i nogen direct Forbindelse

med disse Organer;

Nyrerne opstaae senere end Organerne,

dog förend disse have erholdt deres fuldkomne Uddannelse.

Nyrerne ligge udenfor Peritonæum;
samme.

disse Organer

Nyrerne erholde deres egne Pulsaarer,

indenfor

som ere for-

skjellige fra dem, der gaae til de Okenske Legemer.

Derimod

fortrænge Nyrerne dem ei blot ihenseende til Leiet, men ogsaa,
som man kan formode, ihenseende til Functionen.

Thi med Ny

rernes tiltagende Udvikling aftager Massen eller Parenchyma i
den forreste Deel af de omtalte Organer,

og med denne For

mindskelse af Masse maa ogsaa Functionens Intensitet aftage.

Flere Oplysninger herover give os Undersögelserne af

nogle Monstrositeter, nemlig saadanne, hvor enten den ene Nyre

fattes eller har et usædvanligt Leie; og disse kunne gjælde som

stringente Beviser for den anførte Mening.

Thi Primordialny-

rerne kunne være tilstede uden at Nyrerne, som skulde opstaae
af samme, have dannet sig, eller ogsaa Nyrerne og de Okenske

Legemer kunne være tilstede, men dannede paa forskjellige fra

hverandre fjerne og adskilte Steder.
Paa den anden Tavle har jeg afbildet tre slige Diffor-

miteter *
).

♦) Alle tre Enibrycr ere af samme Soe.
Y 2
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Den forste Figur forestiller et Hunembryon af et Sviiii
under den Periode,

gen.

hvori Primordialnyrerne ere i stærk Afta

De

Paa den höire Side er Nyren fuldkomment udviklet.

Okenske Legemer med de derved liggende Ovarier have den
Slörrelse og den Bygning,

som man finder dem hos andre re

gelmæssigt udviklede Embryer af denne Periode.
Paa den venstre Side derimod fattes Nyren aldeles.

Dog

her findes tydelige Spor af det Okenske Legeme, der vel er min
dre end paa den höire Side,

og sine tydelige Blodkar.

men har dog sin Udforselsgang

Endnu mere i Öine faldende er dette

paa den anden Figur ved et Hunembryon af samme Periode,

livor ligeledes den venstre Nyre aldeles lattes,

da derimod det

Okenske Legeme med Blodkar og Udforselsgang stemmer næsten
aldeles overeens med det paa höire Side.
Slige Misdannelser vise os, at disse Legemer kunne være

tilstede, uden at Nyrer uddanne sig af dem.

Den tredie Figur forestiller et Hanembryon, hvor paa den
venstre Side Nyren,

det Okenske Legeme og Testiklen fuld

komment have den behörige Dannelse.

Paa den höire Side har

det Okenske Legeme og Testiklerne

den for denne Periode

normale Beskaffenhed.

Nyren derimod ligger ei ved disse Dele,

men længere bagtil og mere indentil, og slaaer heller ikke med

de forhen nævnte Organer i nogen umiddelbar Forbindelse.

Denne Monstrøsitet beviser,

at Nyren kan uddanne sig

paa et andet og fra det Okenske Legeme fjernt Sted.

Den er

altsaa ingen Forvandling af dette Organ, ei heller har den ud

viklet sig af sammes Substants.
Nu maa endnu det Spörgsmaal droites, i hvilket Forhold
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Primordialnyrerne staae til Nyrecapslerne, eller om de have no

gen Indflydelse paa deres Dannelse.

Ifölge de Undersögelser,

som vi have anslillet derover, linde vi Intet, som kunde give os

Binyrerne opstaae langt senere

Anledning til at formode dette.

end de Okenske Legemer, og det paa et Sted, der er fjernt saaDe fremtræde först,

vel fra disse som fra Nyrerne.

naar de

forreste Dele af Primordialnyrerne have aftaget og fjernet sig
fra Ilvirvelbencne (columna vertebralisj.

At hverken Nyrerne eller de Okenske Legemer have en umid
delbar Indflydelse paa disse mærkværdige Organers Dannelse og
Udvikling, vise ogsaa de omtalte Monstrositeter, hvor Binyrerne,

uagtet en Nyre aldeles fattedes, eller det Okenske Legeme eller
Nyren havde et uregelmæssigt Leie,

dog havde beholdt deres

beharige Form og normale Leie.

Hvad Ovarierne og Testiklerne angaaer, saa kan man og

saa om disse ei antage, at de dannes af Primordialnyrerne.

opstaae vel senere end disse Organer ;

dog gaaer deres forste

Udvikling hurtigere for sig end Primordialnyrernes.

deres eiendommelige Blodkar,
först

beskrevne Monstrositeter,

kunne være tilstede,

De have

hvis Löb er forskjellig fra dem,

der gaae til de anförle Organer,
de

De

og endeligen vise de tven
at de Okenske Legemer

uden at Ovarier eller Testikler uddan

ne sig.

Hvordant endeligen de Okenske Legemers Forhold er til
Kj önsdelenes midterste Sphære, om samme forvandle sig i Mo

deren, Æggelederne eller Sædgangene, eller om de ere sammes

forste Rudimenter, derom skulle vi nu give nærmere Oplysninger.
Vi have viist,

at de förste Spor til de omtalte Dele af
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KjÖnsapparatet forst da vise sig, naar de Okenske Legemer have

naaet deres fuldstændige Udvikling.
udvikle sigj
man dem.

nescere;

Kun langsomt voxe de og

hos og ved Siden af de Okenske Legemer finder

Hine aftage vel ved denne Tid og begynde at eva-

dog bestaae de allerede dannede Æggegange og Mo

deren en Tid lang ved Siden af P rimordialnyrerne

og,

da

Udförselscanalen endnu tydeligt lader sig fremstille ved Siden af
disse udviklede Dele,

kan man ei antage,

at denne Canal for

vandler sig og siden skulde bestaae som Moderhorn,

Ægge

eller Sædgang.
Dette vil endnu besterntere lade sig godtgjore ved Besva

relsen af det sidste Spörgsmaal,

hvilken vi nu strax ville fo

retage.

Gives der nemlig hos det uddannede Foster, hos det fodte
eller i det voxne Dyr Spor eller Rudimenter af Primordialnyrerne?

Efter den Synsmaade, som man hidtil havde,

i det man

ansaae disse Organer for Rudimenter eller for den organiske
Masse, hvoraf Kjönsdelene udviklede sig, eller at disse Organer

omdannede eller forvandlede sig dertil, kunde dette Spörgsmaal

ei komme i Betragtning.

Men da det nu, som jeg haaber, er

tilstrækkeligcn beviist, at disse Legemer ere selvstændige Orga
ner af en ganske anden Structur og med en anden Bestemmelse

end Kjönsdelene, var dette Spörgsmaal mig af Vigtighed.
Vel har man formodet,

de karlignende Dele,

at Plexus pampiniformis eller

som Rosettmuller ★) först har beskrevet

) De Ovariis embryonum, et Joetuum.

Lips. 1802-

r
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hos Mennesket, mueligcn kunde være tilbageblevne Spor af disse

Organer.

Hvadnu angaaer den JJ7 rislergshe Plexus pampinifor-

mis, saa kan der om denne slet ikke være Tale.

Denne be-

staaer nemlig blot ai de Kar, der gaae til Testiklen eller Ova
rierne.

De antage först denne nögleformige Skikkelse,

Primordialnyrerne allerede ere forsvundne.

naar

De ligge ogsaa in-

dentil, imellem Aorta og Ovarierne, altsaa paa et fra de anförte
i
Organer fjernt Sted.

ïhenseende til de af Rosenmüller opdagede Dole,

saa

kjender man dem hidtil kun hos Mennesket, men hvor der fat
tes os nærmere Oplysninger om Primordialnyrerne.

skal strax vise,
det.

Men jeg

hvorvidt denne Formodning kunde være grun

Dog maae vi först supplere det,

som vi have bemærket

ved de Okcnske Legemers Forsvinding eller Evanescents.

Vi have forfulgt Gangen i denne sidste Periode af Or

ganernes Tilværelse indtil den Tid,

hvor de (hos.Embryer af

5 — 4 Tommers Længde) ligge tværs under eller bagved Ny
rerne.

I denne Tid kan man endnu gjenkjende sammes Dele.

Organet er vel saaledes svundet, at det nu fremstiller en langagtig Cylinder; dog seer man endnu tydeligt sammes Udforsels
gang.

Al dens forsvundne forreste Ende bliver en liden Fold

tilovers, der dannes af Peritonæum.

Denne löber over den ne-

derste Deel af Nyren, gaaer hos nogle Dyr (f. Ex. hos Pind
svinet) til Mellemgulvet,

Beskaffenhed *
).

og bliver ogsaa for Livstid af denne

Hos Svinet og hos Koen lober denne Fold

*) Vor store og sin Tid foran ilende Forsker Sienon har först viist

disse Dele ved Pindsvinet ( Th. Bartholini Acta Hafniensia,

1673).
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langs ad Nyrens nederste Ende;

dog forsvinder den saa hur

tigt, at man hos det mere udviklede Foster ei seer noget Spor
deraf.

Alen efterat Kjönsdelene fuldkomment ere uddannede

(hos Embrver af 5 — 6 Tommers Længde), forsvinder den cy
lindriske Deel af Primordialnyrerne, og kun en guulagtig Substants eller Masse, som man undertiden endnu finder i Nærhe
den af Ovarierne, eller som ligger tæt ved Testiklerne,

er en

Levning af samme.
Om nu disse Dele kunne sammenlignes med dom,

som

den værdige Rosenmuller har fundet hos Mennesket, kan man
endnu ci bestemme.

Dog er det ei usandsynligt, at nogen Ano-

logie her kunde finde Sted.

Alen Primordialnyrerne efterlade

et endnu betydeligere Rudiment, der, ei blot hos det nyligt fodte

Dyr, men endog hos det voxne,
mere eller mindre uforandret.

det af Canalis Botalli,

vedligeholder sig blivende og

Dette Rudiment horer, ligesom

af Vena umbilicalis, Ductus cenosas

og Drier ice umbilicales til de ældste, der vidne om en for længe

siden forgangen Epoche af Dyrets Udvikling.
Disse Rudimenter ere Primordialnyrernes Udforselsgange,

der bestaae for Livstid, endskjöndt de Organer, hvori de have

taget deres Oprindelse, alt længe ere forsvundne.

T. II, p. 216.

At de findes hos mange Dyr (hos de fleeste Ferie

og Giir es} er ved nærmere Undersögelser af Rudolphi,
Meckel hieven bekræftet.

Nitzsch og

Nitzsch har ei fandet Muskelfibrer i dem,

som Rudolphi paastaaer at have sect.

Meckel kalder Folderne de

Stenonske eller Jorreste runde Moderbaand,

logie B. II. S. 591, B. III. S. 126.

S. Archiv für Physio
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Opdagelsen af disse mærkværdige Dele skeede allerede
for i5o Aar siden.

Malpighi, et glimrende Navn fra den Tid,

da Naturvidenskaberne begyndte at fremblomstre i Italien, fandt
dem allerförst og beskrev dem i et Brev til den lærde Jacob

Spotly der blev bekjendtgjort i Aaret 1681 *
).

Dog agtede man ikke synderligt

paa denne Opdagelse.

Ingen af Anatomerne har atter optaget denne Undersøgelse; og

kun hist og her i deres Skrifter fmde vi Spor,
Iagttagelse ei er undgaaet dem.

at Malpighis

Men aldeles ubenyttet laae

denne Undersøgelse, indtil for 8 Aar siden min desværre! for
tidligt afdøde og mig stedse uforglemmelige Ungdomsven, Her~

mann Treschow Gartner-) uden at kjende Malpighis Iagttagelse,

atter fandt eller egentligen opdagede disse mærkværdige Canaler.

Gartner undersøgte dem noiagtigt hos Koen og Svinet,

og har omstændeligen beskrevet dem i sin Afhandling, som er
indrykket i den første Deel af det Kongel. danske Videnskaber

nes Selskabs naturvidenskabelige og mathem. Afhandlinger.
Men om Nytten og Bestemmelsen af disse igjen fundne

Organer kunde vi begge ei gjöre os nogen Forestilling.

Den

gang kunde jeg endnu ei ane, at jeg otte Aar sildigere, og des
værre! ei med min Ven tillige, skulde indsee sammes egentlige

Beskaffenhed.
Vi ville nu undersøge samme.

*) De Utero, epist, ad Jac. Sponium indfort i Mangetti Bibliotheca
anatómica, T. I. p. 532.

Vid, Sei. phys. og mathem. Sir, V. Deel,

z
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Hos det voxne Dyr (Koen eller Soen) finde vi disse Ca-

nalers Munding i et Par Folder, som ligge i eller ved Siden af

De stige da forst parallel lobende,

Urethras Aabning.

noget udskeiende

fortil,

siden

og ligge, imellem Blæregrunden og

Skeden i sammes överste Væg, indtil de liave naaet Modermun

den eller Bören.

ikelsubstants,

Nu sænke de sig dybere ind i sammes Mu-

divergere noget mere,

Bygning forandre sig.

og deres Form og deres

Thi enten ere de spiralformigt dreiede,

eller de danne sækformige Udvidelser, ja ere endog tildeels af

brudte og kun forbundne ved faste overblevne Strænge.
efterat de ere traadte til Siden

Dog

ud af Moderens eller Börens

Hals, antage de igjen deres cylindriske Form.

Nu böie de sig

lobe i de brede Moderbaand parallel med Hornene af

udad,

Deres Tykkelse

Uterus,

mere eller mindre fjernt fra samme.

aftager,

og de tabe sig i Nærheden af Trompeterne eller Æg

gestokkene, hvor de undertiden afgive nogle fortil lobende Grene.
De Hinder, som danne disse Canaler, ere tykke, paa nogle Ste
der næsten cartilaginöse og ligne deri Sædgangen.

Canalens indre Flade er glat og hvid.

Paa den ydre seer

man hist og her Forgreningerne af smaa Blodkar.

I sammes

Hule finder man en tyk og seig guul Sliim.

Disse tvende Canaler findes bestandigt og have det an
givne Leie og Retning.

Dog ere de ihenseende til deres Struc-

tur mange Varieteter underkastede.
om den Deel af samme,

Isærdeleshed gjælder dette

som ligger i Begyndelsen af Moderen

eller Bören, som vi kort forhen have anfört.

Deel,

Ogsaa ved den

som ligger i Moderbaandene, yttre sig disse Varieteter.

Thi snart er Canalen udvidet,

snart aldeles obliterert;

ofte er
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den forvandlet til en yderst fynd Traad, der siden igjen omdan

ner sig til en Canal;

ofte fattes et Stykke, eller der viser sig en

Række af smaa Blærer, hvis Leie folger Canalens Retning.
At disse Canaler virkeligen ere de tilbageblevne Udförselsgan-

ge af Primordialnyrerne, derom vil der for dem, som selv forlolge

denne Undersøgelse, ei blive nogen Tvivl tilovers.

De have det

samme Löb, aabne sig paa samme Sted, staae i f orbindelse med
de samme Dele som Udforselsgangene.

Dertil komme endnu de

mange Varieteter, som man finder ved dem, at ofte kun enkelte

Stykker af Canalen ere tilovers, at den Part som ligger ved Mo

derhalsen,
dringer,

i Drægtighedens Tid ogsaa tager Deel i de Foran
om den endog ei er forbunden

som vise sig i denne,

med den övrige Deel af Canalen.

Alt dette tyder hen paa, at

disse Dele ei længere ere selvstændige}

men Rudimenter af

allerede forsvundne Organer.
Men om Vaginalportionen, der næsten altid er af samma

Beskaffenhed og ikke undergaaer nogen synderlig Forandring og som

stedse er fy Idt med Sliim , nu som sliimafsondrende Organ har en
Function, om nogle kjertelagtige Dele, som hos Soen ligge langs ad

samme, ere Rester af Primordialnyrerne eller senere udviklede
Sliimkjertler, derom kan jeg endnu ei give nærmere Oplvsninger.

Om fremdeles disse Canaler lade sig finde hos alle Dyr,

maaskee kun under Drægtigheden,

om

tör jeg heller ikke antage

som bestemt *
).
Maatte denne Udtydning,

der först fremsættes halvandet

*) Ogsaa hos Fuglene bliver Primordialnyrernes Udfö’rselsgang, i det
mindste en Tid lang, som Rudiment tilbage.
Z 2
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Aarhundrede efter disse Ganges forste Opdagelse,

give Anled

ning til nærmere Undersøgelser og Dröftninger!

Förend jeg slutter disse Bemærkninger,

tillader jeg mig

endnu at tilföie nogle Ord om disse Deles Beskaffenhed hos det

mandlige Embryo.

At Sædgangen danner sig ved Siden af og langs med
Primordialnyrernes Udforselsgang, lader sig vel erkjende igjennem Loupen.

Dog tillader Sædlederens Snæverhed ingen Slags

Indspröitning,

og,

da disse Canaler stedse lobe ved Siden af

hinanden, er det her langt vanskeligere at afgjöre, om der fra
den omtalte Udforselsgang bliver et Rudiment tilbage.

Jeg fort

sætter endnu mine Undersøgelser over denne Gjenstand og haa
ber nok at kunne erholde nærmere Oplysninger derover, især-

deleshed da jeg ved Testiklen troer at have fundet nogle Spor

deraf, og da vi vide, at der i Sædstrængen ved Siden af ductus

deferens undertiden

endnu befinder

sig en

betydelig Canal.

Denne er nemlig det Kar, som man kalder las aberrans Hal}.
*
leri

Dets Beskaffenhed og Löb ere kun lidet bekjendte.

vide blot,

Vi

at ved heldig Indspröitning af Testiklen igjennem

Sædgangene undertiden i Nærheden af Epididymis en Canal
fyldes, der tager sin Oprindelse og löber langs med Sædstræn

gen ved Siden af ductus deferens.

Men, hvorhen den begiver

*) Haller Observationes de vasis seminalibus. Gottingæ 1745. Opp.
minora T. II. p. 1. Alexander Monro de testibus et semine
in pariis animalibus. Edinb. 1755, 8, reçus, in Smellii The
saurus medicus s. delectus disputationum in Mead. Edinensi. Edinb.
1779- Í785, 8, T. II. pt 319.
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sig,

det er ubekjendt.

Kun sjeldent lykkes det at udfylde den.

Mig selv er det kun lykkets et Par Gange at indspröite disse

Kar.

Det fuldstændigste Præparat,

og 20 Aar

har gjort,

som jeg allerede for nogle

og siden forærede

min værdige Læ

rer og Ven Etatsraad Schumacher til hans Jubilæum,
sig nu i Universitetets anatomiske Samling.
det fuldkomneste udspröitet,

befinder

Testiklen er paa

og fra Epididymis,

paa det Sted,

hvor jeg troer at Spor af en af de hensvundne Primordialnyrer
ere at finde,

hæver sig delte Kar,

stiger op i Sædstrængen og

ledsager samme indtil det Sted, hvor den var afskaaren.
Canalen endnu er betydelig stor paa dette Sted,

Da

kan man for

mode, at den har strakt sig endnu videre.
Da der efter mine hidtil anstillede Undersögelser ei fin
des nogen umiddelbar Forbindelse imellem Sædgangen og de
Okenske Legemers Udforselsgang,
Levninger af Primordialnyren,

saa formoder jeg,

at nogle

som ligger ved Testiklen,

den betydelige organiske Process,

ved

der finder Sted ved Testik

lens. Nedstigen og ved Dannelsen af Vaginalhinderne,

forvoxe

med samme, og at denne Forvoxning undertiden er af den Be

skaffenhed, at Quægsôlv, som man spröiter ind i Testiklen, kan
trænge ind i disse Dele og da udfylde den endnu bestaaende
Canal.

Dog dette er en Formodning, der vel ei synes os ugrundet,

men som endnu trænger til en nöiere Undersøgelse og Dröftelse.

De Resultater, som vi hidtil have erholdt af disse Underdersogelser, ere folgende:
I.

De Okenske Legemer ere eiendommelige og selvstæn

dige Organer, som höre til Fosterlivets förste Periode.
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IL

Deres Bygning udmærker sig fremfor alle lios Patte

dyrene os bekjendte Organer derved, at deres utallige smaa Udförselsrör næsten omgive og bedække sammes hele Masse.

Ved

denne mærkværdige Bygning betinges deres deelviis forfra bag
til Stedfindende Evanescens.

De höre til de afsondrende Organer (hos Fuglene

III.

afsondre de Urinsyre) j og da de ende sig i Blæren eller i Ura
chus ere de udsondrende (depurative) Organer.
De staae i ingen umiddelbar Forbindelse hverken

IV.

med Nyrerne eller med Binyrerne, og betinge ei deres organiske
Derimod yttre Nyrerne en betydelig Indflydelse paa

Dannelse.

samme og fortrænge dem ihenseende til Leie og Function.

V.

De staae i ingen umiddelbar

organisk Forbindelse

med Ovarierne eller Testiklerne, og disse udvikle sig ei af sam
mes Masse.

VI.

Kjönsapparatets midterste Sphære udvikler sig ved

disse Organer, dog ei ved en Omdannelse af samme.

VII.

Disse Organers Hovedmasse forsvinder lidt efter

lidt,

og kun tvetydige Spor af samme blive tilbage.

den,

der haver omklædt disse Organer, bliver hos nogle Dyr

Bughin

fer Livstid tilbage som et Par Folder og danne da de forreste

Moderbaand.

VIIU

Derimod bliver hos nogle Dyr som et bestandigt

Rudiment af disse Organer sammes Udförseisgang for stedse til
bage.

Disse ere de Canaler, som Malpighi allerførst har op

daget og som Gai'tner atter har fundet og beskrevet.

Min
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det om denne min forevigede uforglemmelige Ungdomsven, om
hvilken jeg med Plinius *
) kan sige: cum *
oc sei'ia, cum hoc
jocos miscui.

Quid enim aut illo fidelius amico, aut sodale

jocundius? ledsagede os ved denne Undersøgelse!

helliger jeg denne af mig forsögte Udtydning!

♦) II. Ep. 13.

Hans Maner
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Forklaring over Áfbildingerne.
Förste Tavle.

Fig. I. Et Svineembryon med stærkt udviklede Primordialnyrer.
a.

Primordialnyrerne.

ó.

Testiklerne.

Fig. II.

Det samme fra Rygsiden.
a.

Primordialnyrernes överste Flade.

b.

De nyligen udviklede Nyrer.

Fig. III. Et ældre Embryon. Primordialnyrerne have
opnaaet deres böieste Udvikling og begynde at di
vergere ved de forreste Ender.
Fig. IV.

Det samme fra Rygsiden.

a.

Det Okenske Legeme.

b.

Nyren.

c.

Stampulsvenen med dets nedre Grene.

Fig. V. Et större Embryon.
stærkt i Aftagende.
a.

Nyrer.

b.

Binyrer.

Primordialnyrerne ere
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c.

Masi (armen.

d.

Primordialnyrer,

(1er ere stærkt indsvundnc.

Fig. VI. Den bageste Deel af Legemet af et noget æl
dre Embryon , hvor tydeligt sees Blodkarrene.
Venerne ere meget store og aabne sig i Rcnalvenen.
a.
b.
c.
d.

Masttarmen.

Huulvenen.
Primordialnyrernes Vener.

Sæd- Puls- og Blodaarernes Lob.

Fig. VIL Den bageste Deel af et Hun - Embryon ,
for at vise Udviklingen af Kj ünsdelenes midiere
Sphære.
a.

De meget svundne Okenske Legemer.

b.

Udforselsgangene,, som ende sig i den överste Deel
af Skeden.

c.

Den sig udviklende tYehornede Bor.

Fig. VIII. De Okenske Legemer i deres fuldkomne
Udvikling (meget forstorret).
a.

Udförselscanalerne hvor de ved den indre Deel

af den

nederste Flade træde frem af Paren

chyma.

Vid. Sel. phys. og madiem. Sir. V. Deel.

A a
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h.

Sammes Lob paa den ydre Deel af den underste

Flade

(de ere mere bolgeformige, end lier er

fremstillet) og deres Overgang i

c.

Hovedudförselsgangen.

d.

De begyndende runde Moderbaand.

Fig. IX.

Uterus og den aabnede Skede af et Kalve

embryon.
a.

k
Urinrorets Aabning.

b.

De af Malpighi og Gartner opdagede Canaler.

Anden Tavle.
Fig. I. Et Hun-Embryon, som fattes den venstre
Nyre og det venstre Ovarium. Den venstre arte
ria umbilicalis er normal. Man seer
paa dets höire Side:
a.

Nyren.

b.

Binyren.

c.

Primordialnyren med dens ductus.

d.

Æggestokken.

e.

Det begyndende runde Moderbaand.

Paa dets venstre Side:
a.

b.

Binyren.
Primordialnyren med dens Udförsehgang.
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Fig. IL Et Hun-Embryon. Den venstre Nyre og
Ovarium fattes ; den venstre arteria umbilica
lis er meget liden og ihenseende til dens Udspring og Löb ei fuldkommen normal. Man fin-

der her
p a a Embryets boire Side:

a.
b.
c.
d.
e.

Nyren.

Binyren.

Primordialnyren.
Ligamentum rotundum.

Ovarium.
Paa dets venstre Side:

f.

Primordialnyren, hvis Udforselsgang ved den nederste Ende synes at have et uregelmæssigt Löb.

g.

Den venstre Binyre i dens normale Leie og Be

skaffenhed.

Fig. III.

Et Han-Embryon.
Paa dets venstre Side ere:

Nyren, Binyren,

det Okenske Legeme og Testiklen i

normal Tilstand.

Paa dets hoire Side vise sig:

a,

Nyren,

som ligger ved og i Bækkenhulen.
Aa 2
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b.

Det Okenske Legeme med sin Udlörselsgang og sin

c.

Ö verste Fold.

cl. Testiklen.
e. Ledebaandet.
f.

Binyren.

g.
O

Den nedre Hunlvene med dens Grene.
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TILSTILLET DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES

SELSKAB DEN 2 APRIL 1831

Den menneskelige Forstand vil sjelden savne Midler til at for

mindske et Onde, hvis Egenskaber ere kjendte.

Man bör altsaa

ikke forsömme nogen Ledighed til at undersöge farlige og utilstrækkeligen oplyste Naturbegivenheder.

Orkan medförer betydelig Fare og jeg kjender intet Forsög paa at udvikle de hensigtsmæssigste Sikkerheds-Anstalter
imod den.
Som General-Gouverneur over de danske vestindiske Öer

i 1822 — 27 har jeg havt Ledighed til at samle endeel Bemærk

ninger over Orkaner,

isærdeleshed over den

Vestindien den 26de Juli 182b.

som hjemsøgte

Jeg anseer det derfor forPligt

at nedtegne disse og at angive hvilke IXIidler jeg troer bedst
kunne formindske de Ulykker, Orkan pleier at foranledige, men
ingenlunde at fremsætte nogen Theorie.

Dertil have vi endnu

ikke tilstrækkelige Data.

Som et forste Forsög i sit Slags, smigrer jeg mig med at
det vil mode Overbærelse.

Een Mand kan ikke lettelig erholde

fuldstændig Erfaring i denne Sag,

at der kan bygges videre.

men Een maae begynde for
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Orkan
ved særegne Kjendemærker,

er et,

fra almindelig Storm for-

skjælligt Naturphænomen.

Det synes
Ï.

indskrænket til visse Egne,

II.

til en vis Aarstid, og

HI.

at have adskillige andre Særkjender.

I.

Orkan Egne.

Med Vished kjender man ikkun tre Orkan Egne paa Jord
kloden:

Festindien ; det chinesiske Hav (imellem China, Phi-

lippinerne, Ladronerne og Japan);

og Mauritien (Havet om

Mascarenhasöerne : Bourbon, Isle de France og Rodrigues).

Det er muligt,

endog rimeligt, at Havet ved Ay Hebri-

derne, maaskee selv det om Fidsihi og Fenskab s'àer ne hjemso

ges af Orkan.

I saa Fald er dette den fjerde Orkan Egn.

Dog

haves herom endnu ingen Vished.

Et Blik paa Verdenskortet vil vise,
Egne have mærkelige Overensstemmelser,

at nysnævnte Orkan
som ikke bor lades

af Sigte.
a) De ligge alle mellem omtrent io° og 5o° Brede;

Z>) Alle nær den vestlige Grændse af et stort Passatströg *) ;

<) Alle ved vulkaniske Öer og i en vis Afstand fra Kontinentet.
*) Passat kalde Somændene den ostlige Vind,

som næsten bestandig

hersker over Oceanerne, imellem Vendekredsene.
Kort ere Passatströgene og Orkanegnene angivne.

Paa hosfolgende
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Lykkeligviis synes Orkàn ikke at kunne finde Sted, und
tagen hvor alle disse tre Betingelser ere forenede.
De nordlige indiske Ilave, det rode Hav og den persi

ske Bugt ligge mellem io° og 3o° Brede, men have ikke Passat.

Havene paa disse Breder ved Afrikas og Amerikas vest
lige Kyster ligge nær den östlige Grændse af Passaten.
Havene ved Brasilien og By Syd- Wales ligge vel nær

den vestlige Grændse af et stort Passatströg, men de have faa
eller ingen vulkaniske Öer og ligge nær Kontinentet.

Intet af disse Have ere udsatte for Orkaner.

Om Ny-Syd-Wales kan der maaskee endnu være Tvivl,
da dets nordlige Kyster ere saalidet befarede, men om Brasilien

har man Vished.
«) Orkanegnenes Afstand fra Æqvator.

Det er

mig ikke bekjendt at

mere Æqvator end io°,

des mange Ocgrupper
)
*

Orkan har

raset nær

uagtet der indenfor denne Brede fin

af hvilke endeel ere i höi Grad vulka

niske.
Ligesaalidet har jeg fundet virkelig Orkan omtalt paa be

tydelig höiere Brede end 3o°,

skjöndt ogsaa der findes vulka

niske Ocgrupper **
).

*) Seichellcrne, Maldiverne, Molukkerne, Pelewöerne, Karolincrne,

Salomonsöerne, Lord Mulgraves Archipel, Gallopagosöerne, &c.

”*) Azorerne, Kanarierne, Kurilerne, Aleuterne, Island, Ny Zeeland,
o. s. V.

Kid. Sel. phys. og mathem. Skr. K. Deel. '

Bb
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Den vestindiske Orkan har aldrig naaet sydligere end til
15° N. Brede og jeg har ingen Efterretning om at den nogen

sinde har strakt sig nordligere end til 26 à 27o *
).
I det chiriesiske Hav synes heri at være nogen Afvigelse.

Orkanerne række henimod Japans Sydkyst **
)

paa 3o° à 5i°

N. Brede.
Horsburgh,
rømt, siger
),
***

hvis Værk over disse Farvande er saa be

at Tyfung aftager i Voldsomhed jo længere den

er fra Chinas Sydkyst og sjelden rækker under 16° N. Brede.
Derimod synes Orkanen, længere öst fra Kontinentet, at naae
mere sydlig.

*) Medens Orkanen 26 Juli 1825 rasede i Vestindien, havde det ame

rikanske Skib Jupiter paa 23° N. Brede og 66| Længde Vest fra Green

wich kun en stiv rebet Merseils Kuling. Briggen Shepherdesz paa 18° 5'
N. Br. og 61i° V. L. stod under trerebet Msl. nord paa og fandt snart
taaleligere Veir.

Man har forsikret mig, at den engelske Paket saae

Orkanen 21 September 1819, som ödelagde St. Thomas og undgik
den ved at holde syden for St. Croix.

Det synes saaledes næsten som om man kunde undseile Orka
nen, naar man er nær dens Nord- eller Syd-Kant.
**) Börsenhalle for 26 Mai 1829 omtaler endog cn ©rkan 17 Septbr.

1828 i Nangasakki paa 33° N. Brede.
er urigtig anvendt,

Om Benævnelsen Orkan her

eller om den underjordiske Ild paa dette Strög,

eller Monsoonen ved Cochinchinas og Chinas Kyster har nogen Ind
flydelse herpaa, maae jeg lade beroe.

det indiske og chinesiske Hav,

Monsoon kaldes de Vinde i

som blæse det halve Aar een Vci

og det andet halve Aar modsat.

***) Horsburgh, F. R. S. India Directory, London 1817, Vol. II., pag. 202«

Tyfung kaldes Orkanerne i det chinesiske Ilav.
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Kotzebue omtaler
)
*

en Orkan paa Mogemug,

io° N.

Brede, imellem Ladronerne og Pelewöerne **
).
Den mauritsiske Orkan antages af Horsburgh almindelig

kun at finde Sted imellem 15 og 24° S. Brede ***
).

Alen skjönt Orkan saaledes synes indskrænket til de her
nævnte Egne og Breder, saa gives der imidlertid Storme paa an
dre Steder, endog paa langt hoiere Breder, som have adskillige

af Orkanens Egenskaber, men savne andre.

Denne Slags Stor

me synes frembragte ved Sammenslod af modsatte Vindströg;
saaledes Stormene i Monsoonskifterne,

der især ligne Orkan;

saaledes ogsaa de Storme som ofte træffes imellem Ost- og Vest-

Passaten ****
)
eller paa de nærmeste Bredegrader ovenfor Passat

strogene.

Disse sidste ere især bekjendle ved Bermudes, Azo

rerne og syden for Kap.

De kunde maaskee kaldes Passat-

*) Kotzebue, Reise um die Welt 1815-1818.

Vol. III., pag. 123.

**) Chamisso siger, at Havet om Karotinerne har hæftige Storme, dog

meest i Monsoonskifterne.
***) Kotzebue, neue Reise um die Welt, 1823-1826, Weimar 1830, Vol.

II. ,

169 beretter,

at han den 22 Februar 1826 passerede Isle de

Frances Meridian 340' sydligere (altsaa omtrent paa 26° S. Brede)

med stormende Veir, men uden at fole den Orkan som samme Dag
skal have raset paa Öen.
**’*) Det er bekjendt at der egentlig ikke gives nogen Vestpassat, men at

Vindene paa noget hoiere Breder end Ostpassaten ere saa ofte vestlige

at Somændene almindelig kalde dem Vestpassat;

og vist nok ret-

færdiggjores dette Navn derved at disse vestlige Vinde tildeels ere
en Virkning af Passatens tilbagevendende Luftström.

Bb 2
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grændse-Slortne.

Sjelclen,

men dog stundom træffes saadanne

noget orkanagtige Storme paa endnu höiere Breder *
).
*) Den Storm den berömte Verdensomseilcr Krusenstern udholdt 19
October 1805 paa 36° N. Brede var udentvivl en saadan Grændse-

De Tyfungs han udholdt ved Japan den 23 og 26 Marts,

stoim.

4 og 18 April 1805, synes at have været Alonsoonskifter.

Derimod

synes Stormen 1 October 1804 at have været en Orkan.

Kotzebues Storm 13 April 1817 paa 44° 30' N. Br. og 181° V.

L. var yderst hæftig, men de eneste Orkan lignende Omstændighe
der som anfores,

ere dens korte Varighed og at Vinden bortforte

Toppen af Bolgcrne som Regn.
Fouquëpille , i sin Histoire de la régénération de la Grece,

2

edition, Tome 2, Hore 4, chap. 2, pag. 215 siger at i Alcyonbugten
ved Alorea indtraf et Uveir den 9 Januar 1S21,
et voldsomt Jordskjælv.

et Par Uger efter

Havet trak sig pludselig tilbage, kom der-

paa igjen ifolge med en Vandaase (Skypumpe, Trombe) og en Storm
som omstyrtede ITuse,

oprykkede Træer og drev Soen saa hö'it at

den bedækkede det gamle Ceres Tempel.

Omsider endte nogle bæf-

tige Tordenslag Uveiret og Regnen.

En ailden orkanlignende Storm hjemsogte Danmark Natten mellem
3 og 4 April 1830, ledsaget af stærke Lyn, Snee og overordentlig lavt

Vande.

Barometret faldt og steg Kl. 4¿ flere Gange i kort Tid fra

2 til 5//z.

Thermometrct steg 7° i det Vinden den 3die om Ef

termiddagen sprang fra S. O. til S. V.

Stormen begyndte om Af

tenen, var hæftigst efter Midnat fra 1 til 3, da Vinden skiftede til

N. V. og tog af imod Morgen.

Endeel Huse styrtede om, Tage

blæste af, Skibe forliste, Kreature dræbtes, Træer oprykkedes, o. s. v.
Medens denne Storm rasede af N. V. i Ilolsteen, Sönder-Jylland og

paa Öerne,
rak;

havdes frisk Kuling af S. O. i Kattegattet og Skager

saa det synes som ogsaa denne Storm var frembragt ved to

modsatte Lufttryk.
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b')

Orkanegnenes Plads i Passai en.

Orkan synes at være bunden til de vestlige Dele af et udDog naae disse Storme ikke Orkanens Voldsomhed og afvige fra

den i andre Omstændigheder, som nærmere skulle vorde oplyste.
Den af alle mig hekjendte Storme som har havt nicest Lighed

med Orkan er den som findes beskreven i Archiv for Soevæsenet

No. 16 pag. 381 og som Skibet L’Harmonie fra Bordeaux, Capitain
Darlan,

udholdt Natten til 11 Juli 1829 paa 33° S. Brede og 35°

Ö. Længde (formodentlig fra Paris).
Luften og Soen fuldkommen stille.

Veiret den 10 var smukt,

Mod Aften kom der stærk Ku

ling af V. S. V. og Kl. 10 klosrebedes Mersseilene.

Tordenskrald’ havdes’ stundom fuldkommen Stille,

Vindstöd fra forskjællige Kanter.
Skibet.

glimt,

Efter nogle

stundom hæftige

Tordenen vedblev ligesom at folge

Henimod Midnat var der nogle overordentlig stærke Lyn

som efterlod St. Elms Ild paa alle Punkter.

Capitainen

bjergede alle Seil undtagen Stagfokken, samt de frerebede Storeog Forre-Merseil.
Lynaflederen eftersaaes og var i Orden.
Der
syntes i nogen Tid at herske den fuldkomneste Bo i hele Naturen,

men Luften var tyk.

skrækkelig Larm,

Kl. 3¿ kom pludselig, med Lynets Fart og

en Vindkolonne mod Skibet.

i samme Öieblik frarevne.

Alle Seilene bleve

Stodet var skrækkeligt.

Skibet, nu

uden Seil, krængede Styrbords-Reling under Vand og lystrede ei
Roret.

Men för man kunde kappe Mesansmasten, reiste Skibet

sig, som for igjen at nedsænkes i en Ström af flammende Materie.
Takkelage og Blokværk flöi omkring,

Stor- og Fokke-Raae vare

knækkede og frembragte, da Biaserne vare sprungne, saa frygtelige

Rystelser,

at det var som om hele Reisningen skulde falde.

aflederens Spidse var afbrudt.

Lyn

Lynilden frembragte ved sine tu

sindfold gjentagne Udbrud et eget Phænonem.

Skibet,

som laae i

et Svælg af Flammer, syntes ligesom hævet mod de hô’iere Regionr.

Master og Takkelage syntes at være Ledere fra en uhyre

198
strakt Passatströg, og denne Bemærkning er udentvivl af hoieste
Vigtighed for den som söger at udfinde Orkanens Aarsager.

Orkanegnene i Vestindien,

i det chinesiske Ilav og i

Nlauritien have alle en saadan Beliggenhed.

Horsburgh antager vel *
) at de mauritsiske Orkaner stund

om modes betydelig östligere end öerne, dog indskrænker han

Afstanden almindeligviis til under 5 à 6° og tilföier, at jo læn

gere östlig jo mindre voldsomme ere de sædvanligen.

Det synes imidlertid ikke

urimeligt at dette Passatströg

maae være mere udsat end de andre, for saadanne Storme som
frembringes ved modsatte Lufttræk, da det sammenpræsses mel

lem Vestpassaten, som ved den mere udbredte Kulde om Syd

polen trykkes ned paa lavere Breder end i den nordlige Hemisphære og Nordvest Monsoonen i det indiske Hav syd for
Æqvator, især da denne Monsoon, som bekjendt, strækker sig
længere syd paa jo mere den kommer ostlig hen imod Java.

Den vestindiske Orkan ansees ikke at finde Sted over et
hundrede danske Mile osten og norden for Antillerne.

D en chinesiske ikke længere östlig end Ladronerne og an
tages at være svagere der end ved Japan og Formosa.

Maskine, udbredende overalt Gnister og Flammer, til hvilke Kilden

var uudtömmelig.

De uhyre Skrald havde en metallisk Lyd, som

naar en Metalkanon afskydes.

Det er meget mærkeligt at Skibet, som over en halv Time var

i denne flammende Masse, ikke blev opbrændt og at Ingen ombord
blev et Offer for denne natlige Naturscene.

*) rol. IL pag. 523.
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Den mauritsiske, som er voldsomst ved Bourbon, antages
af nogle Danske at strække sig omtrent 5o danske Mile omkring
öerne, Rodrigues indbefattet.
Horsburgh antager almindeligviis den dobbelte Afstand,

og mener desuagtet at man kan mode Orkan indtil go° öst for
Greenwich Meridian eller omtrent 4oo danske Mile osten for

Rodrigues naar den vestlige Monsoon blæser.

Det er vanskeligt at bestemme hvor sikre disse Antagel
ser ere.

Storme have fundet Sted i de alleröstligste Dele af det

mauritsiske Passatströg, dog sjelden, og Beretningerne ere ikke

fuldstændige nok til at afgjöre med Vished om det har været
virkelig Orkan *). **)
**) J. Purdy siger vel i Memoir to the chart of the atlantie Ocean,
London 1823, at der gives Orkaner paa Kysten af Guinea, men lian
anseer Orkan og Tornados for eet, skjönt lians Beskrivelse pag. 62

over Tornados (en voldsom IIvirvelbyge, der gjerne forvarsles af en
lille, rund, livid Sky) noksom viser hvor forskjellige de ere.

De

paalideligste Reisende beskrive Harmattan (en yderst udtørrende
N. O. Vind, ikke Storm) og Tornados paa Kysten, men ingen Orkan.

Tornados varer sjelden over ¿ eller | Time.

Efter Antigua weekly

Register, August 17te 1824 skal den engelske Brig Archibald, Ca-

pitain Sowell den 4 og 5 samme Maaned liave udholdt en Orkan paa
21° N. B. og 489 V. L. for Greenwich.
ske Mile östlig fra Antillerne.

Dette var over 150 dan

Men deels synes Veiret ikke at have

været overordentlig haardt, deels var det saa nær Vendekredsen at
en Storm fra Vestpassaten muligen kan være brudt ind over Ost

passatens sædvanlige Grændse.

Det mærkeligste er, at skjönt Veiret

den Dag ikke var slet paa St. Croix, saa var Duften dog mörk, tru
ende og Barometret 1 Line lavere end de foregaaende 14 Dage.
Ved Kap San Lucas paa den Californiske Kyst udholdt Don Frau-
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Men skulde dette endog være Tilfældet, saa synes det dog

temmelig vist at de 4 övrige Passalströgs' östlige Dele cre frie.

Passaten ved de Kapverdiske og Kanariske Öer har al
drig været hjemsögt af Orkan, uagtet flere af disse Öer ere vulkaniske.
cesco A. Maurelle med Fregatten Princcssa den 25 September 1781

et Uveir som, efter nogle Havblik, lob med megen Voldsomhed i 6
Timer fra O. igjennem N. og V. til S.

Men dette synes at have

været een af de Storme, med hvilke den kolde Luft styrter ned fra

de nordamerikanske Bjerge og som,

ved at mode andre Vinde paa

Oceanet ofte nodes at forandre Retning.
I den mauritsiske Passat nævnes derimod adskillige meget östlige
Storme.

Krusenstern mödte den 8 Marts 1806 ved Judeöen (50

Mile syd for Java) stormende Voir af V. S. V.,

som han ansaae

for Overgangen fra Vest Monsoonen til S. O. Passaten.

Skibet Abcr-

cromby havde 8 Januaj’ 1812 paa 14° S. B. og 115° Ö. L. en
Storm, som begyndte fra N., gik om til O., til S. O., saa til S. og

derpaa pludselig til N. V.

kefærdigt.

Skibet mistede sine Master og blev syn

Kapitain Kotzebue (Neue Reise IL, 168) udholdt sidst

i Januar eller forst i Februar 1826 (Datum er ikke anfort) paa 12°
S. B. og 256° V. L. en Storm, i hvilken han saae to electriske Lys

kugler paa sin Stang.

Begge disse Storme vare nær ved Grændsen

af N. V. Monsoonen og cre vel tildeels foranledigede ved dens Strid
mod S. O. Passaten, som fra Marts til Oktober endog trykkes nogle
Bredegradcr sydligere,

end den er fra April til September.

danske Ostindiefarer Norden, Kaptain Burd,

Den

fik den 8 April 1829,

paa 22° S. B. og 82° O. L. fra Greenwich en Storm i hvilken han

leed betydeligt Haverie.

Men da han var nær den sydlige Vende

kreds, saa er dette Uveir rimeligviis en Virkning af Vestpassaten.

Overhovedet ere Beskrivelserne over alle disse Storme ikke om
stændelige nok til at afgjöre om de have været Orkaner.
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Ikke heller den i det ætliiopiske Hav;
Ligesaalidet findes Orkan i Passaten mellem Mexiko og
Sandwichoerne

Eller i den mellem Peru og Selskabsoerne.
Ikke engang Sandwich- og Selskabs-Öerne selv, ere ud

uagtet de ligge længere vest fra Amerika end

satte for Orkan ?

Vestindien fra Afrika; men de ligge endnu langtfra Passalströgets vestlige Ende.
Nogle ville maaskee mene at det stille Hav er for lidet be

om dets östlige Dele ere frie for Orkan«

faret til at afgjöre,

Vist nok have Byron,

Carteret,

Cook,

Portlock,

Dixon og

Vancouver sjelden krydset io° til 5o° Brede Paralellerne i Or-

kanaarstiderne.

Især synes Vancouver *
) at have undgaaet dette,

skjönt vel neppe med Hensigt.

Men foruden de mange Ver-

densomseilere have en utallig Mængde engelske og amerikanske
Hvalfangere og Peltshandlere gjennemstreifet den östlige Deel af

disse Passatströg.

Og Missionaircrnes Ophold paa Sandwich-

og Selskabs-Öerne, tilligemed den stærke Fart for at söge Levnetsmidler paa disse Öer, synes endelig at give tilstrækkelig Vis
hed, thi det kan ikke feile, at et Naturpliænomen som en Or
kan,

vilde blive bekjendtgjort,

naar det blev bemærket af saa

mange Europæere.

*) Kims paa Hjemreisen passerede han först i Marts 1793 de sydligste
af disse Breder, paa omtrent 260° O. L. Pen 8de havde han et Vind
kast, som beskadigede hans Stormast.

Vid. Sel. phys. og mathem. Skr. V. Deel.

C C

202
Skjöndt jeg saaledes anseer det beviist, at Orkan ikke fin

des i de östlige Dele af Passatströgene, maaskee med Undtagelse
af det i det indiske Hav, saa er det dog mærkeligt at de i Pas
satstrogene östlig beliggende vulkanske Öegrupper have,

om jeg

saa tör kalde det, en Slags ufuldkommen Tendents til Orkan.
De Kapvei diske Öer have, fra 15de August til November,

dog vide vi med Vished at disse Öer

Regntid med Tornados;

ikke have Orkan.

Cool bemærker, at ved Otahaiti er Veirliget

i December og Januar foranderligt, Vinden ofte vestlig, stund
om hæftig.

Bougainville havde samme Erfaring först i April,

men han troer at uroligt Veir findes ved enhver Öe i det stille

).
*
Hav

La Pérouse havde den 3 April 1786 paa 270 S. B.,

1010 V. L. Vinden fra N. O. til N. V.

Den 8de ved Paaskeöen

svær Söe og nordlig Vind, som i 4 Dage varierede fra N. igjennem V. til S.

Krusenstern havde i April og Begyndelsen af

Mai i8o4 imellem Paaskeöen og Nukahiva endeel Byger og Tor—
denveir.

Kotzebue*')

havde 1824 i Slutningen af Februar paa

16° S. B. og 12g0 V. L. i 4 Dage svært Tordenveir med vest
lige Vinde; og paa hans foregaaende Reise med Rurik, havde han,

i samme Egn og samme Aarstid, mödt næsten lige saa slet Veir.
c) Orkanegnenes Beliggenhed mod Kontinenter og vul
kanske

Horsburgli siger ***
)

Öer.

at Orkan sjelden træffes langt ude i

♦) Foy age autour du monde en 1766-69 par Bougainvillet Vol. XI. p.
124 & 133.
**) Neue Reise I., 61.
***) Vol. I. pag, VII. i Fortalen.
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det aabne Ocean, og jeg troer at den ligesaa sjelden indtræffer
ved Kontinenter, men almindeligst ved vulkanske Oer.
Det er bekjendt at saa ofte Orkan har raset paa de vest

indiske Öer, har den dog aldrig naaet den faste Kyst af Sydame
rika.

Ikke engang de Öer som ligge den nærmere end 5o dan

ske Mile.
Alle Antillerne lige ned til St. Vincent ere udsatte for

Orkan, men den har ingensinde rammet Grenada, som dog kun
ligger 15 Mile derfra; og paa de Öer som ligge endnu nærmere
Kysten, t. Ex. Tabago *
),

Trinidad, Margarita, Roques, Cura

cao, Aruba, &.C. kjendes Orkan ikke.
Der otero de las Antillas anförer at i August, September,
Oktober er jevnlig Stille og skrækkelige Orkaner,
dog aldrig naae til Trinidad,

men at disse

den Kolumbiske Kyst,

Darien,

Honduras eller Vera Cruz.
La Coudraye **
)
paastaaer at Orkan endog er sjelden paa

de store Antiller; at Jamaica og den lævarte eller vestlige Deel
af St. Domingo ere de eneste som have været udsatte for den.

Er dette rigtigt, saa er det maaskee snarere en Folge af at Ost
passaten bliver svagere og uregelmæssigere ved at nærme sig
Amerikas Kontinent, imellem de store Öer og Halvöer, hvor At-

niosphæren opvarmes og afkjöles saa ulige.

Dersom underjor

disk Ild kan have nogen Indflydelse paa Orkaner, saa bör ulige
Fordeling af dens Virksomhed maaskee ogsaa tages i Betragt

**) Rochefort, Histoire des Antilles y Rotterdam 1665, p. 13 viser, at
man allerede da havde gjort denne Bemærkning.
**) Théorie des vents et des ondesf par le chevalier de la Coudraye. Co
penhague 1796, p. 66.
CC 2
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ning her.

Det synes i ovrigt som om de vestindiske Orkaner

have to Oprindelsessteder.

De som ramme de smaae Antiller

begynde som oftest omkring de östligste af disse.

De som rase

paa Jamaika synes derimod at være uafhængige af hine og at

begynde ved eller paa Jamaika selv.
Dampier siger *
)

at i Mai — August afbrydes N. O. Vin

den ved Darien og Costarica ofte af Hvirvelvinde.'

Dette er

mærkeligt, da Isthmen her neppe er saa bred som St. Domingo
og altsaa »ikke kan antages at have synderlig anden Virkning paa
Atmosphæren end som en stor Oe.

I den mexikanske Bugt har man ikke Orkan.

Nordstor

men der og ved Florida, maae ligesaalidet som Sydstormene ved

Cartagena og de indiske Nordvestere,

vexles med Orkan.

(Nordvest Storme),

for-

Disse tre Slags Storme ere saavel i Varig

hed, Retning og Styrke langt stadigere end denne.

Dog udholdt

Dampier i Juni 1676 i Campechebugten en Sydstorm, som med
Hensyn til Vindforandring, Regn og Havets overordentlige Sti

gen og Falden havde endeel Lighed med Orkan.
I det chinesiske Hav synes Orkanerne stundom at strække
sig lige til Kysten af det faste Land.

Men Monsoonen langs

Chinas Sydkyst naaer, saa at sige, ind i Passatströget.

Det er

altsaa her vanskeligt at skjælne mellem Monsoonskifterne og de

egentlige Orkaner.

Begge deoltage i hinandens Karakter

og

kaldes tilsammen af Chineserne Tyfung, mægtig Vind.

De maurilsiske Orkaner strække sig ofte til Madagaskar,,
*) Z7'oyage autour du monde par G. Dampier, Amsterdam 1723, Tome
II. p. 26.
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men ikke til Kysten af Afrika.

Stormene i Mozambiquestræ*
**)

det ere Monsoonskifter.
Ingen Orkaner findes i Passaten nær Kysterne af Bra

silien *
),

uagtet Ströget endes ved disse Kyster og Bredegraden

synes at bebude dem.

Der er ingen,

eller dog ikkun faa vul

kanske Öer.
Det samme gjælder, saavidt bekjendt, om Nordost Kysten
af Ny Syd-Wales ; dog findes maakce Orkaner noget ostligere,
end Ny Hebriderne.

Jeg har allerede for bemærket,
finde Sted ved vulkanske Öer.

at Orkan synes ikkun at

At de vestindiske Öer ere vulkanske, er bekjendt.

Ligeledes
Maskarenhas eller de mauritsiske
O
'
Endelig ogsaa Philippinerne, Ladronerne og Öerne syd

for Japan.
Adskillige af By Hebriderne}

Fidschi- og Kenskabs-

*) Chevalier Mordis de Sarmentó, Chevalier Vidal, Ridder Frytz, Di
visionschef i den brasilianske Marine og Flere have forsikkret njig

dette.

Chevalier de Carvalhos, brasiliansk Chargé d’Aifaires, har

havt den Godhed at meddele mig Beskrivelse over en S. V. Storm,
som den 30 August 1830 gjorde megen Skade ved Rio de Janeiro,

og hvis Ødelæggelser kun ved Authoriteternes hastige Iljclp for

mindskedes.

Den lignede de saakaldte Pamperos paa Kysterne af

Patagonien, som cre voldsomme S. V. Storme, men aldeles forskjellige fra Orkan.

**) Det er mærkeligt at Orkanen er voldsomst ved Bourbon, hvis Vul
kan brænder jevnt og roligt,
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Den 15 April 1795 saae d'Entre-

Gerne ere ogsaa vulkaniske.

casteaux ***)
) Vulkanen paa Tanna brænde.

Dette leder os igjen til den, allerede S. 192 fremsatte For
at Havet om disse,

modning:

nær hinanden liggende tre Öe-

grupper, muligen kan hjemsöges af Orkan.
Denne vigtige Qvæstion kan endnu ikke afgjöres, da disse
Öer ere saa lidet besögte.

Men de synes at være omtrent under

samme Betingelser sydlig for Linien,

som Ladronerne og Phi-

lippinerne nordlig.
La Perouse havde den 25 December 1787, i Nærheden
af Venskabsoerne, et Par haarde Stod af vestlig Vind med stærk

Regn.

Den 28 faldt Barometret 3"' **
)

Veiret med en svag Orkan.

og han sammenligner

Paa denne Aarstid indfalde og

stundom Orkaner i Mauritien.
Det er endog muligt at La Perouses Skibbrud er foran

lediget ved Orkan.

Efter hans Brev af 7 Februar 1788 til Ma

rine Ministeren, vilde han undersöge Ny Calédonien,

og Venskabsoerne naar han forlod Botanybay.
15 Marts.

St. Cruz

Han seilede den

I 4 til 6 Dage (altsaa för den sydlige Orkantid var

udlöben) kunde han naae Mallikolo,
Spor af hans Skibbrud.

liste paa eengang,

hvor man nu har fundet

Det synes at begge hans Skibe ere for

skjönt længere fra hinanden end de pleiede

at holde sig i godt Veir; og da Ny Hebriderne have de under

*) Vol. IL, p. 325.
**) Det vil nedenfor sees at denne Omstændighed er meget vigtig.
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a, b og c S. 192 anförte Egenskaber, saa er det ikke urimeligt
at han kan være forliist i en Orkan.

Vort Ubekjendtskab med denne Egn og Orkanernes lyk

kelige Sjeldenhed *
)

vil vel endnu længe lade os i Uvished,

men Orkanens Mulighed i denne Egn er dog saa sandsynlig, at

man bör höiligen anbefale Forsigtighed for dem som maatte be-

söge disse Öegrupper i den sydlige Orkantid.
Syden og Vesten for Ny Calédonien havde cCEntreca-

steaux i Juni 1792 næsten uophörlig vestlige Vinde, hvilket vi
ser at Ny Hebriderne ligge meget nær ved den vestlige Grændse
af Passaten.

Det er iövrigt mærkeligt atd’EntrecasteauX) som saa om
hyggelige sögte La Perouse,

er gaaet næsten rundt om For-

liisningsstedet uden at være hældig nok til at mode noget Tegn

derpaa.

Han var ved Tongatabu, Tanna, Balabea og St. Cruz.

IL

Orkan Tid.

Ikke blot til visse Steder, ogsaa til eñ vis Aarstid er Or

kanen bunden;

og dette saa bestemt at Lovgivningen, for As

surancens Skyld og af flere Aarsager, har angivet dens Terminer.

Paa de danske vestindiske Öer regnes Orkantiden fra 2 5
Juli til 25 October.

Paa adskillige af de andre Öer er Bestem

melsen noget forskiellig herfra.

Orkanen 1791 paa St. Croix indtraf netop den 20 Okto

ber, just som Takkefesten for overstaaet Fare skulde været

*) Vestindien har stundom været fri i en lang Række af Aar.
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og Orkanen 1820 indtraf den 26 Juli.

),
*
holdt

Men intet Ex-

empel er mig bekjendt at nogen Orkan er paa vore Öer ind
truffet udenfor ovennævnte Tidsrum.

Vel udholdt Columbus i5o5 den 24 Juni paa Veien fra
Veragua til Hispaniola en Storm, hvori han mistede to af sine

Skibe og maatte landlöbe de to andre i Don Christophs Cove
paa Nordkysten af Jamaika; men dette har vel neppe været en
virkelig Orkan.

Det forekommer mig rimeligere at Skibenes

slette Bygningsmaade, udslidte Tilstand og den Tids endnu ufuld
komne JManövre har givet uroligt Veir ligesaa skrækkelige Fol

ger som Orkan.

Rayrtal siger **
)

ogsaa at 1692 den 7 Juni rasede en

skrækkelig Orkan paa Jamaica;

men Beskrivelsen er yderst kon

fus og synes mere at passe

paa Jordskjælv end paa Orkan.

Bridges siger at det var blot Jordskjælv, uden Orkan.
Jeg skal imidlertid anföre begge disse Tilfælde blandt de

antegnede Orkaner,

for at lede til fuldstændigere Undersøgelse.

Gouvernements Rapporterne fra Jamaika til den engelske Regjering maae lettelig kunne bestemme Orkantidens Grændser paa
denne Öe.
Pur dy ***
)

Oktober.

angiver den at være August,

Dampier ****
)

September og

siger at Sydstormene indtræffe ved

Jamaika i Juni, Juli og August.
At han ikke veed nogen For•-----------------*) Vest’s Beskrivelse over St. Croix, pag. 247.
*.*) Histoire philosophique & politique des indes, Amsterdam 1774, VoL
V. p. 265.
***) Memoir, &c. p. 63.
)
**
*î
Poyage a. d. m. II., 88.
,
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skjæl mellem dem og de antilliske Orkaner, undtagen at de ikke
ere saa udsatte for at skifte Retning, og at de stundom komme

At Orkaner vare ubekjendte paa Jamaika da han var

tidligere.

der (1674), men have raset der siden.
Kan dette sidste være en Virkning af Raynals skrække

lige Jordskjælv 1692?

Dersom de,

op igjennem flere Luftlag

stigende, Vanddampe, de Temperaturforandringer og den Elec-

tricitet som underjordisk Ild, især under et Ocean, maae frem
bringe ;

dersom disse Phænomener kunne vorde medvirkende

Aarsager til Orkan,

saa er det vel ikke umuligt at et overor

dentligt vulkansk Udbrud kan foranledige Orkaner, hvor de ikke
for vare kjendte.

et Navn,

Dog troer jeg næsten at her blot handles om

og at de af Dampier beskrevne Sydstorme paa Ja

maika have været virkelige Orkaner.

lem Regn,

Jordfugtighed ,

Er der Forbindelse mel

Atmosphærefugtighed og Jordskjælv,

og er dette Aarsagen hvorfor Orkaner ikkun findes ved vulkan

ske Öer,

det er at sige:

hvor den underjordiske Ild har Ha

vets store Vandmasse at virke paa, saa have lndvaanerne paa

Isle de France maaskee ikke Uret, naar de troe at Skovhugsten

og den deraf folgende Törke, forebygger eller svækker Orkan.
I det chinesiske Hav indtræfle Orkanerne omtrent til sam

me Aarstid som i Vestindien.

Vel siger La Perouse^ at syd for

Japan begynder Orkantiden i Juni,

men de fleste Orkantilfælde

i den chinesiske Nordsöe, hvoraf Horsburgh anförer en stor

Mængde, ere dog indtrufne i September.

I Mauritien anseer man Orkantiden at være Januar,

Fe

bruar, Marts, April; hvilket, da det er syd for Æqvator, sva

rer netop til Juli •— Oktober i Vestindien og ved China.
Vid. Seis. phys. og mathem. Skr. P. Deel.

D d
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Horsburgh siger *
)

at skjöndt Orkaner have havt Sted ved

Mauritius i December og Januar,

saa ere de dog mere almin

delige i Marts og April, og blæse da haardere ;

Vestindien, indtræffe de ikke ofte.

men, ligesom i

Ved Bourbon er man udsat

for dem fra December til Udgangen af April og de frygtes især
naar Maanen er fuld eller skifter.

end paa Mauritius.

De ansees voldsommere her

Ved Rodrigues frygtes de kun i Januar,

Februar og Marts.

Det synes imidlertid som Orkantiden er langvarigere syd

for Æqvator end nord for den.

Om Havenes Udstrækning el

ler den större lismasse ved Sydpolen skulde have Indflydelse

herpaa, maae jeg lade staae hen.
man kan antage,

Som Hovedaarsag troer jeg

at Oslpassaten mellem Java og Madagaskar

indsluttes paa denne Aarstid, ikke blot mellem N. V. Monsoonen i det indiske Hav syd for Æqvator og de vestlige Vinde
syd for Passaten, men ogsaa af den nordlige Monsoon ved Ma-

dagaskar og de vestlige Storme paa Kaps Banker.

Dersom de

Storme La Perouse mödte den 20 og 28 December 1787 ved

Venskabs og Fidschi Oerne kunne ansees som Bekræftelse paa
en længere Orkantid Syd end Nord for Linien,

saa kan dette

vel der kun forklares ved den kolde, fugtige Luft fra Sydpolar
Isen, som maae foraarsage Regn og uroligt Veir naar den mo
der det udstrakte, hede, tropiske Luftströg: Passaten.

Mærkeligt er det at Orkantiden ingenlunde indfalder oin

*) India Directory I. 122.
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Vinteren, men netop i den varmeste Aarstid.

Vel kaldes Or

kantiden, paa de franske Antiller, l'hivernage

men dette har

formodentlig sin Grund i at det er den uroligste Tid paa Aaret
og at selve Vinteren hverken medierer Storm, Kulde eller Lov

fald ;

allsaa næsten ikke mærkes.

III.

Orkanens övrige Særkjender

kunne vel for en stor Deel söges i dens langt större Forander
lighed end almindelig Storm.

Denne naaer ikke nær Orkanens

Hæftiglied, men blæser længere, stundom flere Dögn itræk ira

samme Kant og er overhovedet langt stadigere i Direktion og
Styrke.
Jeg bör imidlertid forst opregne de Orkaner jeg har fun
den omtalte.
Min Kundskab om disse er vel endnu höist ufuldstændig,

men jeg tör maaskee haabe at erholde flere og nöiere Efterret
ninger, naar det bliver bekjendt at jeg har et Arbeide som dette

under Hænder.
I de vestindiske Farvande finder jeg at allerede
i5o3 24de Junii udholdt Columbus en Storm.

Dampier II, 88,8g.

1651 omtales en Orkan I
1652 een
i654 to

J
i af

1656 to

j

.

.

Du Tertre *) IT, 71.

1674 August, Sydstorm paa Jamaica .

.

.

.

.

Dampier II,

♦) Histoire des Antilles, Paris 1667.
Dd2

88.
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1681 Orkan paa Antigua i August

Dampier II, 92, 96.

Een paa Montserrat 14 Dage senere

. ,
,
.
.
1692 7de Junn paa Jamaica.

.

.

i6g5 7de Oktober paa Martinique

.

.

.

.

(Bridges
I, 3o3-8.
)
[Raynal V, 2 65.

Labat *)
)
**

.

II, 223.

1716 skal en Orkan have gjort stor Skade paa St. Thomas.
1722 22de August, Orkan ved Port Royal paa Jamaica. Bridges

I, 352.
1755 Orkan paa de danske vestindiske Öer.
1744 20de Oktober ved Port Royal paa Jamaica -Srzd^esII, 58.
1751 paa Jamaica...................................................... Bridges II, 176.
1772 Site August paa St. Thomas .
. . Höst ***
)
p. 170.

1774 paa Martinique og Guadeloupe

1780 den 3de Oktober paa Jamaica
-

La Coudraye p. 66.
.

.

Bridges II, 176.

13de Oktober, ved St. Croix og Puertorico, Fregatten

Christianias Logbog.

1781
1784 3ote Julii paa Jamaica .

.

Bryan Edwards.

La Coudraye p. 66.

1785 26de August paa St. Croix.

!79l 26de Oktober paa St. Croix.................................JE est p. 247.
1796 i3de August paa de danskeÖer. Briggen LougensLogbog.
i8o4 September.

1815 18de og 19de Oktober paa Jamaica

.

. Bridges II, Sig.

1819 21de September paa St. Thomas.

*) G. W. Bridges Annals of Jamaica, London 1828.
**) Voyage aux isles de l’amerique,
***) Efterretninger ora St. Thomas.
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i82i

iste September paa Guadeloupe, Gazette officielle 51 Juillet

i8a5<
gde September paa St. Croix.

1824 7de September paaGuadeloupe. Dagen af 2denDecbr. i8s4.
1825 26de Julii paa Guadeloupe, St. Croix, Puertorico, etc.
1827 17de August paa St. Croix.

21de August i Nærheden af de danske Öer.
28de August paa St. Thomas.
Endnu en fjerde Orkan skal have fundet Sted i Nærheden

af Öerne.
1800 12te August paa St. Thomas. Dagen af 15de Oktober i83o.

Dampiers Sydstorrn i Campechebugten i Junii 1676 var
endnu voldsommere end den ved Jamaica 1674.

Börsenhallen

af 10de og 11te December 1829 beskriver et rasende Uveir ved
Tampico 10de September samme Aar, dog vare disse tvende

Storme neppe Orkaner.

Havet steg og faldt usædvanlig meget;

men Jordskjælv omtales ikke.

I det chinesiske Hav finder jeg Tyfung :
Dampier II, 90.

1687 4de Julii

1742 22de September udholdt Anson en Storm, og
1767 25de Oktober Wallis en anden i Nærheden af Ladronerne,
men det forekommer mig ikke sikkert at de have været

virkelige Orkaner.
1786 22de September, ost for Haynan

. Horsburgh, II, 201.

1789 sildig i September, ved San Juan

. Horsburgh,

1798 12te September, ost for Haynan

. Horsburgh, II, 211.

1802 20de Julii, ved Mandarin Kap

II, 201.

.

. Horsburgh, II, 2o3.

1803 22de September, ved San Juan .

. Horsburgh, II, 201.
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sSde og 24de September, ved Kap Padaran i
27de og 28de Septbr. mellem Pulo Condor \ Horsburg II, 211.
og C amboj a

j

i8o4 21de Julii, i Tonkin Bugten

iste Oktober, ved Iapan

.

.

. Horsburgh II, 202»

.
.

. Krusenstern I, 327.

1807 i Julii, ved Baschi Öerne .

Horsburgh II, 211.

1809 28de September, i cliinesiske Nordsöe Horsburgh II
1810 28de September, i samme Hav)
i •
1812 gde September, ligesaa . . . )

•

_
,
Horsburgh TI, 202.

1810 til 17, nær Jevndögn, ligesaa .

.

Horsburgh II, 201,

.

181G 24de September, ved Loo Choo .

. Capitain Basil Hall.

1827 17de September, ved Nangasakki. Börsenhallen aÍ26deMaj
182g.

Horsburgh anforer II, 201, at fra 1810 til 17 have ad

skillige Krigs- og Compagnie-Skibe mistet Master i de æqvinoktiale Tyfungs

som i Almindelighed indtræffe mindre end 8 à

10 Dage ira Jevndögn og i disse Storme ere Ocean, true Briton

og andre Skibe sunkne med deres hele Mandskab,
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siger lian, at især naar Maanen er i Perig. ved Jevndögnstid ere

disse Have underkastede Tyfungs og at mange Skibe da have
mistet Master den 21de eller 22de September.

I det mauritsiske Hav omtales Orkan:
17G1 dog har jeg intet videre kunnet erfare om denne. Rochon.
1771 i Februar)
\ Isle de France
1 Marts j
i8o5 14de og i5de April)
,
,
paa Isle de France .
i8ob 21de rebruar . . )

Rochon.
.

Flinders.
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• 8de Marts, ved Juleöen syd for Java .

iode Marts, paa Isle de France

. Krusenstern.

.

....

Flinders.

Hors-

1812 8de Januar, paa n5° osti. Længde fra Greenvich.

burgh II, 523.

1818 ingen videre Efterretninger .

Antigua weekly

Register

August 17 1824.
1824 22de Februar, paa Isle de France ibd.

.

.

10de April, paa Isle de France
Paa io4°östl. Længde .

1826

II. Holst.

II. Holst.
Kotzebue Neue Heise

II, 168.
182g gde Februar, paa Isle Bourbon . B'ôrsenliallen 25de Mai

1829.
Ved at sammenligne disse Optegnelser, synes det:

At de vestindiske Orkaner ere temmelig fordeelte over hele
Orkantiden.

At de chinesiske indtræffe almindeligst ved Höstjevndögnet

og dernæst i Juli.

Af 18, om hvilke jeg har Efterretning, ere

15 indtrufne nærmere end 14 Dage fra Jevndögn, uden at regne
dem som Horsburgh siger at have foraarsaget Ulykker i Jevn-

dögnsdagene fra 1810 til 17.

Fire ere indtrufne i Juli og ikkun

Een til anden Tid.
At de mauritsiske ofte indtræffe fleregange i eet Aar.

Dette

skeer ogsaa stundom, saavel i Vestindien som i det chinesiske
Hav, men, som det synes, sjeldnere end i Mauritiern
Blandt

Orkanens

mindre bestemte

Særkjender höre vel

iildeels :
Tegn som pleie at forvarsle deres Komme.

216
Voldsomhed.
Stöd.

S trimer;
Vindforandring.
Mellemrum af Havblik.
Osende Regn.

Electricitet.

Jordskjælv.

Havets Falden og Stigen.
Orkaners korte Varighed.
Orkanstedets liden Omfang.

Dets fremskridende Bevægelse;

Orkans Lighed med en umaadelig stor Vandaase.
Varselstegn :
Barometerets Falden er vel det sikkreste, naar tillige Hen

syn tages til Luftens Udseende.

Regn.
Havblik og afvexlende Vindpust.

Dynning, Braadsöe og Havets Lugt.
Havets Falden og Stigen.
Dyrs og Fugles Uro.

Lyd i Huler og Brönde.
Barometret forandrer ubetydelig Höide imellem Vende

kredsene, undtagen imod Orkan.

Det har en regelmæssig dag

lig Oscillation, saaledes at det stiger to Gange og falder to Gange

i 24 Timer.
observeret:

Vor udmærkede Astronom:

Ridder A. Lang har

at paa St. Croix staaer Qviksolvet lavest fra Kl. 4

til 6 om Morgenen, stiger derpaa langsomt til KL io eller iof
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da det kan ansees at være paa sit liöieste, hvor det "bliver staa-

ende til omtrent Kl. 12, da det gjerne falder langsomt til Kl. 4

Eftermiddag.

Fra Kl. 6 Aften til Kl. 4 næste Morgen, gjenta-

ger det atter samme Bevægelse.

Hr. Simonofí antager dets laveste Stand i det stille Hav

at indtræffe Kl. 3 om Morgenen og Kl. 3 om Eftermiddagen,
samt den störste Höide Kl. 9 Morgen og Kl. 9 Aften.

Paa St. Croix fandt Ridder1 Lang denne Oscillations Stör
reise omtrent o'7 o, 8ZZ/.
Dersom Qviksölvet falder mere,

saa bor man ved if à 2

Linier allerede være opmærksom, dersom Luften tillige er truen

de og Havblik afvexle med uregelmæssige Vindpust.

De sidste Dage for Orkanen 26de Julii 1826 stod mit Ba
rometer (engelsk af Dollond) næsten uforanderligt paa 3ozz izz/,

og uagtet temmeligt tykt, uroligt Veir, varierede det, med Und

tagelse af den daglige Oscillation, ikke ■|/zz over eller under.

Vi

liavde nogle Gange, endog den 25de, stærkt Tordenveir, hvilket
Indvaanerne almindelig ansee som Tegn at man i 4 à 6 Dage
ikke vil faae Orkan.
Den 26de om Morgenen var Qviksölvet falden i//z, tykt Veir,
östl. Vind.

ger.

Hen paa Formiddagen blev Vinden Nordöstl. med By

Kl. 3 Eftermiddag signalerede Ridder Lang fra sin Plant age:

Elizas Retrait, at Barometret angav slet Veir.
da paa 29" 8, 5ZZZ.

Mit Barometer stod

Kl. 4, da Barometret vedblev jevnt at falde,

Luften var tyk, og Vinden ustadig saavel i Retning som Styrke,

ventede vi saa vist en Orkan,

at Politiet paamindede Indvaa

nerne om de Forsigtighedsregler som min Plakat at 26de Au
gust 1820 byder at iagttage og at jeg lod Havne-Capitainen ad-

Tid. Seis. phys. og mathem. Sir. T. Deel.
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vare Förerne paa alle Skibene i Havnen at iagttage hvad godt
Sömandskab

maatte

enhver

byde

efter hans

Skibs

Stilling.

I Gouvernementshuset og de offentlige Bygninger indsattes Or

kanskodderne og iagttoges de övrige nödvendige Prækautioner.
Min Formodning slog heller ikke feil.

at falde.

Kl. 6| blæste det haardt af N. O., regnede og lynede

stærkt, dog uden Torden.
alle Skibene paa Grund.

29" 5ZZZ.

Barometeret vedblev

Kl. 7 havde vi Orkanen.

Kl. 8f drev

Kl. 10 var Barometret paa sit Laveste:

Orkanen voldsom med heftige Stöd.

Himlen i een Ild,

men Lynilden saa höit i Luften, at ingen Torden hörtes.

Kl. lof

Orkanen tiltog endnu og sprang

begyndte Barometret at slige.

til S. O. med magelos liæflige, strimevise Stod, som fulgte hastigen
paa hinanden.

29" 7/z/.

Styrtende Regn.

Kl. 12 Midnat var Barometeret

Stormen aftog, saa at Baade kunde sættes i Soen og

Kommunikation gjenoprettes med Skibene.

Om Morgenen dpn 27de var Barometret 5ozz o//z, og steg
endnu hen ad Formiddagen til 3ozz izzz, uagtet det blæste endnu
temmelig stærkt med tyk, skyet Luft.

Ridder Langs Barometer Observationer ere meget udfor
ligere, men stemme, i det hele laget, med mine.

Efter Gazette officielle de la Guadeloupe af Site Julii
1825 skal Barometret i samme Orkan være falden der, fra 28" ozzz
Fransk til 26" 5ZZZ.

Samme Tidende af 20de August siger at det

faldt 2izzz og oscillerede 3 à 4ZZZ. *
)

Dette sidste har vel været

*) Lignende Oscillationer, men dog kun paa ^,l,) observerede Ridder

Lang 8de September 1824.

Om Aftenen og Natten fik vi uroligt,

truende Veir, men mærkede intet Jordskjelv.
Været Orkan paa Guadeloupe.

Den 7de havde der
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foraarsaget ved Jordskjælv, hvoraf ogsaa Virkning sporedes paa

St. Croix.

Den 51te August 1772 skal Barometret være falden

paa St. Thomas 16"'.
21de September 1819

Den 13de August 1795 paa St. Croix 6ZZZ.
izz 5ZZZ.

17de August 1827

September 1821 paa Guadeloupe 6ZZZ.

iifzzz.

iste

12te August i85o paa

St Thomas 6ZZZ. Ligesom i Vestindien, saaledes synes ogsaa i det chinesiske

Hav, Barometret at give det sikreste Varsel.
Krustenstern udholdt iste Oktober

I en Tyfung som

i8o4 faldt Barometret fra

Kl. 12 til 5 over 25 Tomme, saa at Qviksölvet var under Ska

len.

Horsburgh antager *
)

Barometrets Fald som Varsel for

Tyfung og **
)
at de övrige Tegn ere usikre.

Det engelske Skib

Neptuns Barometer faldt 28de September 1809 fra 29" 8, 5ZZZ til

2 8zz 5Z/Z for og under en Tyfung paa 19o NB. og n5° östl.
Længde, i hvilken True Briton af 1200 Tons Drægtighed forgik

med sit hele Mandskab.

Aarsdagen derpaa, den 28de September

1810 faldt The Elphinstones Barometer izz 5, 5ZZZ paa 170 N B og
n5f° östl. Længde i en Tyfung som nödte den til at kappe

Stor- og Mesan Mast for at undgaae Kantring.

Den øde Sep

tember 1812 advaredes Kapitain Craig i Elphinstone af sit Ba
rometer og slap derved for Haverie i denne Tyfung, ved hvilken

det Kongelige Skib Theban og Cirenchester afmastedes.

Ogsaa i Mauritien angiver Barometerets Falden Orkanens
Komme.

Rochon anseer det for det eneste sikre Varselstegn,

*) II, 202.

**) II, 443.
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nogle Timer for Stormen.

det 2Ö"'.

Ved Orkanen i Februar 1771 faldt

den i Marts samme Aar faldt det ligeledes.

Ved

Flinders siger at den 21de Februar 1806 faldt Barometret paa
Mauritius SV".

Det synes

saaledes afgjort at Barometret giver, i alle

Orkanegnene, det sikreste Varsel og derfor anseer jeg (Side 206.)
La Perouses Barometer Observation saa vigtig, da den giver

næsten Vished for at Orkan ogsaa kan indtræffe ved Venskabsog Fidschi-Oerne.
Luftens TJ dseende maae naturligviis ogsaa tages i Betragt
ning, da Barometret kun kan vise Atmosphærens Tryk.

Men

Luften truer ofte, uden at Orkan paafölger.
At beskrive en truende Luft er vanskeligt, men enhver

Sömand forstaaer Udtrykket.

Skyer i feyede Striber, en bleg

mat Sol som i Nedgangen skjuler sig bag

tykke Skyer,

Ring

om Maanen o. s. v, ere stundom de forste Varsler for sligt Veir;
Siden tunge, sorte Skyer som drive hastig for Vinden og hvis
Kanter undertiden have et bleggult eller brunrodt Skjær.

Dam

pier mener at naar den forste Solstraale bryder Skyerne paa
So à 4o° Höide over Horizonten, spaaer det ikke godt.

Orkanen 26de Juli 1825 varsledes ved mörke, hurtigdri
vende Skyer, dog uden de omtalte Farver; men Dampier, Host,

Bridges og Flere anföre dem i Vestindien; A. P. de Rosa og
Horsburgh i det chinesiske Hav ; Hugues, Rochon og Flinders
i det indiske Hav.

Styrtende Regn folger i Almindelighed med Orkan.
1681 i August,

Men

i6g5 i Oktober og 1784 i Juli kom den flere

Dage för Orkanen.

Dog kan den neppe antages som Varsel.
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Vu Tertre og Rochefort anföre salt Regn som Forbud, men den

er en Virkning af, ikke en Forlöber for Orkan og skal vorde
nærmere omtalt.

I Vestindien bliver Luften gjennemsigtigere

mod Regn. I tort, roligt Veir seer man sjelden St. Thomas
eller Puertorico fra St. Croix, men naar disse Öer sees klart,

saa haaber man, inden et par Dage, at faae Regn.

Ilr. p. Hum

boldt bemærker ogsaa at Fugtighed foröger Luftens Gjennemsigtiglied.

Horsburgh siger *
)

at naar Horizonten, i det cliine-

siske Hav, er meget klart paa nogle Steder, men Bjergtoppe og

Oer ere formörkede af tykke, sorte Skyer, saa kan man vente
uroligt Veir; dog tilföier han at Tyfungs sjelden bebudes af

noget sikkert Tegn.

Hugues paastaaer at i Havene om Asien

varsler sore Regndraaber om ondt Veir.
Havblik^ afbrudt af enkelte Vindpust fra forskjællige Kan
ter, især vestlige ; ofte ledsaget af smaae, men styrtende Regn-

by ger som pidske enkelte Pletter paa det blanke Havs Overflade;
fulgt stundom af tung, beklumret Luft, kunne bebude Orkan.

Dog har jeg seet disse Tegn flere Gange uden at den er paafulgt.
Imidlertid anseer jeg Havblik af dette Slags at være, næst Baro

metret, et af de sikreste Forbud.

Allerede Du lertre, Dam

pier, Rochefort, Labat, o. fl. have bemærket disse Havblik og

næsten alle paafölgende Skribentere anföre dem.
Dynning og Braadsoe paa Revene.

Selv udenfor Tro-

pici mærker man, ikke sjelden, Dynning for almindelig Storm,
ja endog ved Uveir som aldeles ikke naaer os.

Saadan Braad

soe, eller som man paa St. Croix kalder den: Grundsöe, kan da

*) II, 202.
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vel og indtræffe for Orkan.

Men jeg har ofte seet den uden at

Orkan er paafulgt, selv uden at Storm har været mærket i Nær

heden.

Om saadant kan have været foraarsaget ved langtfra

herskende Uveir, eller ved Jordstod i Havbunden, eller ved vul

kanske Dampudbrud op igjennem Havet, eller ved nogen anden
Aarsag, tör jeg ikke afgjöre.

At saadan Braadsöe rörer op i den

Tang som ligger paa Strandbredden, ja enddog opkaster Slim

dyr, Fiske og Hav-Væxter som kunne loraarsage slet Lugt, dette

er begribeligt og er vel Aarsag til at Raynal *)
antaget saadan Lugt som Varsel for Orkan.

og flere have

Hïigûes siger at

hvidt Skum som Bomuld, en Finger langt, hist og her paa Havet

syden for Asien, betyder Storm.

Dette Phænomen kan vel ikkun

finde Sted hvor Havet ved en Mængde Slimdyr eller andre saadanne fremmede Legemer har erholdt en vis Sammenhæng.

Havets betydelige Stigen eller Falden er stundom antaget
som Varselstegn, men da dette almindeligviis skeer under Orkanen,
ikke för den, saa kan det ikke varsle.

Det eneste Sted jeg har

fundet det anfort som Forlöber for Uveiret, er i den Sydstorm
Dampier udholdt i Juni 16'76 i Campeche Bugten, hvor Havet

faldt jevnt og bestandigt i to Dage för Stormen, til det var 4 à

5 Fod lavere end sædvanligt 5

tilbage med stor Voldsomhed.

og kom siden under Stormen
Men Lavvandet var udentvivl en

Virkning af Sydost Stormen, som rimeligviis har blæst i den

Mexikanske Bugt inden den begyndte ved Campeche - Kysten.
Vandets Falden og Stigen under Orkaner er meget bety

) IV, 21.
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deligere og voldsommere.

De ere formodentlig Virkninger af

underjordisk Ild og skulle vorde omtalte ved Orkanens Særkjender.

Dyrs og Fugles Uro er og bleven anseet som Varsel for
)
*
Orkan.

Man har paastaaet at Søfuglene tye til Land, endog

til Huse; at Qvæget flokker sig, stamper og bröler som af
)
**
Skræk;

at Hundene tude, Hanerne gale o. s. v.

Jeg bemærkede intet saadant 182b og naar sligt har fundet

Sted, saa antager jeg det som Virkninger af vulkanske Uddunst

ninger eller af Electricitet.
At derimod Dyr og Fugle söge Læ under Stormen; at
Söfugle flygte til Land; at andre Fugle fores af Uveiret bort fra

deres Opholdsteder; at mange finde deres Död i Bölgerne eller
drives af Vinden til andre Oer, er rimeligt.

En stor Mængde

af de Skabninger som beboe Luften, Havet og Jorden, maae,
efter en saadan Kamp imellem Elementerne, findes udmattede og

forvildede, paa Steder hvor de ellers ikke pleie at opholde sig.
Men Forudfölelse har jeg ikke bemærket hos dem.
Labat siger vel ***
)

”Det osede ned

at ’’Regntiden i6g5 begyndte tidlig.

outranie'}, det tordnede skrækkeligt og ofte.

’Den 2den Oktober begyndte Regnen atter med fornyet Styrke

”og vedblev til den 7de om Morgenen Kl. 6, da den pludselig

’’ophorte.

Under denne Regn vare de torre Steder paa Engene

”og i Haverne bedækkede af Söfugle, Vildænder, Brokfugle, etc.’’
Orkanen kom den 7de.

*) Labat II. 224.
»*) Höst, 170.
***) II, 232.
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Om den voldsomme og vedholdende Regn kan have sat

ovennævnte Fugle ud af Stand til at flyve og flyde, maae Natur

forskere bedönime.
’’Den gde var et stærkt Træk af Papegoier, Kramsfugle,

’’Duer, etc.

Mange vare saa trætte at de kunde tages

med

’’Hænderne.”
Nogle Somænd antage, at naar Blaaeduerne komme til St
Croix, er det Tegn til Orkan.

Blaaduen er en Trækfugl,

kommer til Oen naar visse Bær modnes.

som

Dette skeer rigtig nok

i Orkantiden; men det skeer hvert Aar og der er Gud skee Lov
ikke Orkan hvert Aar.

At derimod et saadant Uveir kan drive

en Mængde af disse Fugle til Öen, vil jeg gjerne tilstaae.

Vi

skulle siden see at Orkanstedet har en, fra Stormens Retning
forskjællig,

fremskridende Bevægelse.

Det

er vel allsaa ikke

umuligt at letflyvende Fugle kunne undilye den og komme til

nærliggende Steder kort for Stormen selv.

Kan man seile fra

Orkanen (Side 194), saa kunne Fugle vel endnu lettere flyve fra

den.

Men dette bliver dog kun Sjeldenheder, og langt Forspring

faae de vel heller ikke.
Under Jorden og i Huler, Cisterner, Bronde skal efter

Baynal, Fothergill og flere hores en dump Lyd som af inde
lukkede Vinde.

Er

denne Bemærkning rigtig, saa maae den

vel Yære en Virkning af underjordisk Ild.

At man bor være forsigtig, naar i Orkantid og Egn eet
eller flere af de ovennævnte Varsels tegn indtræffe, er vel upaa-

tvivleligt; især dersom

Barometret falder med

Havblik og variable Vindpust.

truende Luft,

Men man kan gjerne faae Orkan

aldeles uadvaret og det eneste Tegn jeg troer man med nogen

lunde Vished tor stole paa er Barometret, dog ikkun faa Timer
förUveiret.

Naar Raynal og Fothergill paastaae at Karaiberne

kunne længe forudsige Orkan (Fothergill siger endog 10 à 12 Dage
Men at disse Mennesker,

forud) saa anseer jeg dette urigtigt.

hvis Saildser ere skarpe og som ere vante til at bemærke Naturen,
kunne af ovennævnte og lignende Tegn

slutte sig kort forud

til Orkanens Komme, derom tvivler jeg ikke.

Dog siger Du

Tertre, *) at Karaiberne livert Aar spaae Orkan. Derimod anförer

Rochon at man paa Isle de France troer at Negerne kunne for

udsige Orkan.
Orkanens Voldsomhed.

Paa denne anfdres en Mængde Exempler.
Vindens Hastighed ikke maales,

Desværre kan

da intet Anemometer

kan

udholde Orkanens Tryk og især da dens Stod ere saa yderst

ujevne og strimevise at ingén nöiagtig Observation kan foretages.

Ilorsburgh siger at Orkaners Hastighed har været anslaaet
til 80 à 90 Brede - Minuter i Timen og Rochon antager deres

Hastighed at være i5o Fod i Sekunden, hvilket er omtrent det

samme.

Men ingen af dem angiver hvorpaa de grunde denne

Mening.

Efter en i Edinburgh, Encyclopædie Vol II, Part II,

Pag 76 indfort Tabel over Rouses, Linds, Huttons og Fleres

Forsög antager Lind Orkanens Hastighed 129 til 158 Fod i
Sekunden; Rouse 12g til 166, hvilken sidste Vindhastighed han
siger at oprive Træer og omstyrte Bygninger; men hvorvidt

Udtrykket Orkan er her rigtigen anvendt, tör jeg ikke afgjöre.
*) II 73.

Fid. Seis. phys. og matliem. Sir. F. Reel.
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At Orkan omkaster mange Hase og at næsten Intet undgaaer betydelig Skade} at en stor Mængde Træer, stundom hele
oprykkes med Rod ; at den slorste Deel af de dyrkede

)
*
Skove,

Planter bortrives fra Jordens Overflade, saa at Hungersnöd ofte
paafölger; at mange Skibe forgaae, saavel i Havn som til Söes:

dette anföres af næsten alle Forfattere.

Men enkelte Exernpler

ville give et tydeligere Begreb om Voldsomheden.
)
**
fortæller

Dampier

at mod Orkanen i August 1681 havde Kaptain Gad-

bury i Muskittohullet, St. Johns paa Antiqua, fortöiet sit Skib,
ikke blot med Ankerne, men og til store Træer med Sværtouge

og var derpaa gaaet i Land (!) med sit Mandskab.

Kl. 8 Efter

middag reiste sig en skrækkelig Storm af N. O., som sprang til

N. og N. V. med svær Regn.
Torveir.
Sandet.

Efter 4 Timer blev det Stille og

Skibet laae paa Land,

med Toppen af Masten i

Vinden begyndte derpaa af S. O. med stor Hæftighed

og svær Regn.

Taget ***
)

borlreves af det Huus i hvilket de

havde sögt Tilflugt og da de om Morgenen kom til Skibet, fandt

de det næsten lige opreist paa sin Kjöl.

Strandbredden var

bedækket med Fiske, Marsviin, Hajer

en Mængde

og

döde

Söefugle
Raynals Beskrivelse af det han kalder Orkan paa Jamaica

7de Juni 1692 f) er mere oratorisk end logisk.

Virkningerne af Orkan og Jordskjælv.

Han

blander

Han beretter at Havet

*) Du Tertre II, 72.
**) II, 92, 93, 94,

***) De vestindiske Tage bestaae almindeligen af Brædder, naglede paa

Sparværket og igjen beklædte med Træsliingler, saa at et saadant
Tag, som oftest, afblæses lieelt, uden at adskilles.

t) V, 265.'

ÎV
blev bedækket af Træer som Stormen kastede derned; at i3,ooo

Mennesker tilsatte Livet, at Skibene bleve knuste eller kastede

höit op paa Land.

Men naar han siger at Bjerge reiste sig paa

den flade Jord, Klipper revnede, Ilöider som vare langt fra

hinanden nærmede sig, Bjerge sank og stinkende Soer kom i
deres Sted, hele Plantager flyttedes Mile bort, uhyre Aabninger
fremkom, store Vandmasser styrtede frem af dem og fordærvede

Luften, Bygninger forsvandt i Jordens Afgrunde, saa er det klart
at han beskriver Jordskjælv istedet for Orkan; og naar

han

tilföier at siden den Tid er Jamaika mindre smuk, Himlen mindre
klar, Bjergene ikke saa höie, hele Öen lavere, Vandet i de fleste

Brönde 2 à 5 Fod hoiere end för, saa veed man neppe hvad
man skal domme om hans Beskrivelse.

Bridges siger at det var aldeles vindstille under Jordskjælvet og i nogle Uger efter. *
)
I Orkanen 7de Oktober 16g5 **
)
laae de omstyrtede Træer
over hinanden.

De som endnu stode vare, uden Blade og Grene.

Træer paa mere end 2 Fods Gjennemsnit vare afbrækkede og

Toppen kastet over 1000 Skridt fra Roden.

og Kakaoplanter odelagte.

Sukkerror, Maniok

Husene omvæltede eller taglöse.

Host giver en næsten lignende Bereinig om Orkanen paa

St. Thomas den Site August 1772 og tilföier, at paa Saba blev
af 180 Huse ikkun So staaende, samt at den stærke, grundmut*
rede Kirke blæste ned til Grunden.

I Orkanen 1774 sank den engelske Fregat Pomona og

*) I, 306, 307, 308.
**) LaLat II, 229 - 231.
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den franske Fregat La Licorne mistede alle sine Master.

Den

15 - iode Oktober 1780 mistede den danske Fregat Christiania

Fokkemast og Mesansmast, Storstang og Storraae; Handelsbrig
gen St. Croix, som var under dens Konvoj, forgik.*
)

Et engelsk

5o Kanonskib, som yar i Sigte, mistede Stor- og Mesans-Mast
og Forstang; En Fregat mistede Stor- og Mesans-Mast.

Den 15de August 179b nedblæste, paa St. Thomas, endeel
Bygninger hvoriblandt 5 af Compagniets Pakhuse.
flyttedes omtrent 100 Skridt.
Land.

Et Huus

Mere end 4o Fartöier dreve i

7 sank for deres Ankere.

Ikkuns 4 bleve bjergede.

Paa Tortola nedblæste næsten alle Bygninger.

Alle Fartöierne

der dreve i Land; mange Mennesker druknede.

Den 21de September 1819 blæste endeel Bygninger ned
paa Tortola, hvoriblandt Præsident Hotheringtons Huus, som

ihjelslog ham.

ud i Soen.

En anden Bygning blev kastet fra en höi Bakke

Paa St. Thomas strandede 7 Skibe, 14 Brigger, 5i

Skonnerter, 21 Barker og 26 Baade.
værker kastedes overende.

55 Huse og alle Planke

Det engelske Admiralskib : Salisbury,

1 dansk Skib, 2 Skonnerter og 10 mindre Fartöier rede Stormen
af.

Ved min Ankomst til St. Thomas

viiste Gouverneur v.

Scholten mig et Stykke Tommer som Orkanen havde bortrevet ,

fra en Bygning paa Plantagen Misgunst og kastet længere end
,*) Jeg kan her ikke undlade, med dyb Taknemmelighed at

erkjende

den ædle Beredvillighed og Liberalitet, med hvilken det Kongelige
Admiralitet har aabnet mig Adgang til de Rapporter og Journaler,

som kunde give mig Oplysning om Orkaner.

Ligesaa megen Tak

skylder jeg og vor berömte Etatsraad Örsted, Professor Schouw og
Artilleiie Capitain Olsen for de Rettelser og Oplysninger de med

saa megeil Godhed have meddeelt mig.
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x dansk Miil, over hele Byen, imod et Hirns ved det östlige
Bukaneer Taarn, med saadan Voldsomhed, at det endnu sad

urokkeligt fast i Muren.

Orkanen 26de Juli

1825 nedkastede Gouvernementshuset

og over 5oo andre Bygninger i Basseterre paa Guadeloupe, samt
dræbte omtrent 3oo Mennesker.

Gazette officielle de la Gua

deloupe af 20de August 1825 siger, at 3 Kanoner dreves fra
deres Plads og at Pyramidestabler af 24 Pundige Kugler bleve
adsplittede.

Af en Muur, 4 Fod tyk og ikkun 12 Fod lioi, blev

et Stykke paa 60 Skrids Længde, kastet overende.
Man tilgive at jeg saa ofte kommer tilbage til denne Orkan.

Paa St. Croix var den ikke af de voldsomste, men da jeg selv

har seet den, saa giver den, i det mindste mig selv, en tydeli

gere Typus for Orkan, end jeg har kunnet faae af Beskrivelser.
I Kristiansted paa St. Croix kastede den 23 Bygninger

overende.

I Frederiksted 17.

Paa Landet omkasede den 252

Negerhuse og beskadigede 263 andre betydeligen.

Men i Byerne

blev ikke een Bygning ubeskadiget, ikke eet Plankeværk staaende;
paa Landet ikke eet Huus eller een Mölle heel; i Ffavnene ikke
eet Skib for sine Ankere.

Skaden paa Sukkerne anslaaes til

omtrent 10 à 12,000 Fade.

Over 3,000 Frugttræer bleve opryk

kede.

Lykkeligviis mistede ikkun to Mennesker Livet, men

adskillige bleve saarede.

En stor Mængde Heste og Muler og

Qvæg dræbtes.
Mærkeligt er især, at en Bygning som sal. General Krigs
Kommissair SÖbötker havde opfort paa en Höi ved hans herlige

Plantage Höjensborg og hvori han havde tilbragt de sidste Maaneder af sit Liv, blev: ikke omstyrtet, men aldeles bortfort og
henkastet i en Dal en halv Fjerdingsvei

derfra.

En Neger,
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som var kröbet i Kjelderen, sad
Bedækning.

der Resten af Naften uden

Taget af den store Bygning hvori Kammerherre Sobotkers

Dampmaskine stod, var loftet heelt af og henkastet et par hun
drede Skridt derfra, men ligesom for at bevise at det virkelig
havde taget denne Vei igjennem Luften, havde det ladet en

Allee hoie Kokostræer, som stode paa dets Vei, ubeskadiget og

ikkuns brækket Toppen af det höieste.

b

d

c

a

Vedtegnede Figur viser Stillingen af de tre Træbygninger
som hörte til Sydside Vagthuus.

a blev loftet af sin Grund og

kastet hen paa Pladsen d hvor det faldt paa Siden. Bygningerne
b og c vare ikke sonderslagne, skjönt Afstanden imellem dem

var mindre end Huset a’sLængde. Lykkeligviis var a ikke beboet.
Den 17de August 1827 flyttedes en Træbygning, nær Rid
der Langs Observatorium, henved 5o Skridt fra sin Plads.

I det chinesiske Hav ere Tyfungs ogsaa meget voldsomme.
Dampier siger at den af 4de Juli 1687 var ligesaa hæftig

som Orkanen 1681 paa Antigua og varede længere.

taler ogsaa om deres Voldsomhed.

har seet Skibe kantre i Tyfungs.

Raynal

Samuel Dunn siger at han
Admiral Krusenstern udholdt

iste Oktober i8o4 en saa rasende Tyfung at Stormseilene skjö-
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rede, Redskaberne sprang og det var aldeles umuligt at tilsætte
Storm Mcsanen, skjönt dobbelt rebet.

Horsburgh anförer adskil

lige Exempter som jeg allerede har berört Side 219.

Kaptain

Kotzebue beretter at Orkaner paa Philippinerne og Marianerne

stundom odelægge al Afgröde paa de lave Öer, saa Indvaanerne

maae en tidlang leve af Fiskefangst.
I den sydlige Orkanegn eller Mauritien rase de ligeledes

med ubeskrivelig Hæftighed.
Rochon aniörer at i Februar 1771 forgik endeel Skibe,
Træer opreves og Landet truedes med aldeles Omstyrtning.
siger at

Orkanen

Han

river de stærkeste Træer op med Rod og

omkaster de fasteste Huse.

Hverken Ankernes Vægt eller Tou-

genes Styrke eller Grundens Godhed sikre Skibene.

Ilan saae

Store ßramstang paa Linieskibet Mars brækkes ved Salingen,
uagtet den var strögen.

Solen var gaaet skjönt ned.

Klokken 7

begyndte dog Orkanen og inden Kl. 9 vare alle Skibene kastede

paa Kysten, undtagen den lille Korvet Le verd galant^ som sank,

02 Proviantskibet VAmbulante., som blev dreven til Söes af en
Hvirvelvind, kastet omkring i 12 Timer uden Roer og Seil, saa

ved Vindforandringen fort omkring Öen og tilsidst kastet i Land.

Flinders afmaler Orkanerne 20de Februar og 10de Marts
1806 som yderst hællige.

Ilorsburgh anlorer at i mindre end

to Aar forgik i disse Farvande de Kongelige Skibe Blenheim og
Java samt 7 Kompagnieskibe.
Lloyds iste Juli 1824 siger at Orkanen 20de Februar

samme Aar var ligesaa hæflig og odelæggende som den 1818.
De fleste Skibe dreve i Land og nogle bleve bogstaveligen hævede

ud af Vandet

og kastede op paa Bolværket (formodentlig af
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Bölgerne.)

Alle Plantager bleve ödelagte.

erne bortrevne.

Kaffe og Nelliketræ

Huse omstyrtede og mange Mennesker dræbte.

Den 10de April i8a4 kappede det danske Skib Johanne
Marie sit Toug.

Fok og Forre Merseil Hoi strax fra Bigene og

beslagne Seil blæste fra Ræerne.

Endeel af Beretningerne om Orkan synes at vise at den

ofte er haardest om Natten.

Men muligt ogsaa at man blot

troer at föle den haardere i Mörket, fordi det da er vanskeligere
at benytte sine Sikkerheds- og Hjelpe-Midler imod Uveiret.

Orkanstod.
Raynal bemærker *
) at de vestindiske Orkaner blæse vold
somt stödeviis.

Fregatten Christianias Logbog omtaler svære

Byger den iSde Oktober 1780, S. V. for Puortorico, ogi Snoven

Lerkens som udholdt samme Orkan i San Juans Havn anföres

ogsaa der svære Travater.

Briggen Lougens Logbog taler lige

ledes om haarde Byger i Kristiansteds Havn den 10de August

J790, hvor Orkanen desuden begyndte og
Vindstod.

endte med

Paa St. Thomas endte den med et stærkt Pust.

svære

Den

s6de Juli 1825 vare Stödene yderst voldsomme og fulgte utrolig
hastig paa hinanden.

Orkanen 12te August i83o paa St. Thomas

begyndte ined idelige Vindstöd. **
)
Dampier omtaler og Stödene (bouffées) i den Tyfung han

udholdt.

Selv de Skyer som reise sig mod Orkan og Tyfung vidne

*) IV, 21.

**) Dagen af 15 Octbr. 1830.
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om Hvirvler, Stod og Strimer.

Istedet for at Nordstormene og

de fleste sædvanlige Storme reise

en jevn, flad Skyebanke af

eensformig Mörkhed, saa vise Orkanskyerne
som om nogle Dele af Massen

ovrige.

sig höist ujevne,

sögte at komme frem for

de

Saavel Farve som Form vidne om voldsom Strid mel

lem Luitkolonnerne.

Orlcanstrimer.
At Orkanstodene ikke blot ere voldsomme, men alminde-

ligen komme i Strimer og stundom i meget smalle Strimer har
jeg sjelden fundet ligefrem anfört.

Dog siger Host ’’at Orkanen

’’oite August 1772 synes at være gaaet i Strimer, thi de stær

keste Bygninger bleve odelagte hvor andre gamle og skröbelige
’’bleve staaende 5o til 100 Skridt derfra.’’

Denne samme Orkan

gjorde ubeskrivelig Skade paa St. Christoph og paa Saba.

Der

imod slap St. Eustatius godt, skjönt den ligger midt imellem dem
og i en Afstand af ikkun 2 à 5 danske Mile.

Du Tertre og

Dampier fortælle nogle lignende Tilfælde, men som jeg troer
at burde henföre under Exemplerne paa Orkaners liden Omfang,
da Strimer der ere mindre tydelige.

Man har fortalt mig, at medens Fregatten Christiania 15de
Oktober 1780 var iværk med at kappe Godset som holdt den

faldne Mesansmast til Laaringen, passerede Handelsbriggen St,
Croix, som var under dens Konvoj, den tæt forbi med sin fulde

Reisning staaende og tilsyneladende uden

Skade.

Men

faa

Minuter senere var den forsvunden, uden at nogen ombord i

Tid. Sele. phys. og mathem. Str. T. Deel.

Gg
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Fregatten bemærkede paa hvad Maade, om ved Kantring, Styr

teso, eller hvorledes.
af den.

Ikke heller opdagedes siden mindste Spor

Briggen synes ikkun at have været 3 à 4 Kabellængder

fra Fregatten da denne mistede Fokkemasten og siden endnu

nærmere da Fregattens Mesansmast gik overbord.

Desuagtet

beholdt Handels-Briggen sin svagere Reisning uden at have de

Folk og Hjelpemidler som Fregatten.

Og faa Minuter efter

forgik Briggen, uden at noget overordentligt Vindstöd da ramte

Fregatten.

Tre forskjællige strimevise Stod synes altsaa at have

fundet Sted.
Exempler paa

et endnu smallere Stod havde jeg 26de

Juli 1820 paa St. Croix.

Gouvernementshuset har meget tykke

Mure.

lukkede

Vinduerne

vare

med stærke

Plankeskodder,

befæstede hvert med to Terser eller spanske Bjelker som laae

i svære Jernkramper i Vindueskarmen.
Vindstöd traf det östligste Vindue;

Et umaadelig voldsomt

og da det, paa

den lille

Overflade ikke var istand til at bryde enten Skodde, Bjelker eller
Kramper, saa trykkede det selve Vindueskarmen ind.

De nær

meste Vinduer lede ingen Skade, ligesaalidet som den svage, i

ostindisk Smag af Brædder og Pinde opförle Dandsesal der stod
kun omtrent 5 Fod derfra.

Saa smal og tillige liæftig en Vind

kolonne, maae vel være en Virkning af Electriciteten.

Vistnok

er det en Sjeldenhed at et saa voldsomt Vindstöd indtager saa

lidet Rum, men flere Kjendsgjerninger bevise at stribevise Vind
stod ofte finde Sted.

Byen Basseterre paa Guadeloupe

blev

aldeles ödelagt, men Pointe à Pitre, Port Moule og adskillige
Qvarterer paa Grandeterre lede næsten ikke.

Udentvivl finder det samme Sted i de andre Orkanegne.
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Rochon siger at ofte ligge Skibene i fuldkommen Vindstille, ikke

langt fra det Sted hvor Orkanen raser paa det höieste.
f'in dfora ndri ng.
Pludselige, ofte voldsomme Vindforandringer höre blandt
Orkanens mærkeligste Særkjender.

farlige.

For Sömanden ere de yderst

Det er derfor nødvendigt at samle saa mange og sikre

Efterretninger om dem som muligt, for at erfare om de folge

nogen vis Regel.

Men da disse Erfaringer ikkun have Inter

esse for Sömanden, saa ville de vorde anförte i Noterne.
)
*
*) Allerede Du Tertre siger at Vinden gaaer Kompasset rundt, saa

ingen Havn giver Sikkerhed.

Rochefort ligesaa.

Dampiers Orkan i

August 1681 begyndte paa Antigua Kl. 8 Aften skrækkelig af N. O.,
sprang saa til N. og satte sig i N. V. med svær Regn.

Timer blev det Havblik og Regnen hörte op.

Elter 4

Stormen begyndte

derpaa igjen af S. V. hæftig og med osende Regn.
Orkanen 7de Oktober 1695 begyndte Kl. 2 Middag af S., saa

S. V-,

saa V. j

Kl.

7 sprang den til N.

Kl. 4 var den gaaet

Kompasset rundt med lige Voldsomhed og stærk Torden.

Orkanen

paa St. Thomas 31te August 1772 begyndte Kl. 7 E. M. af N.$
fra Kl. 10 til 11 sagtnedes den overmaade, men kom saa igjen fra

V. t. S. med fordoblet Kraft.

Den 12te Oktober 1780 begyndte

den i San Juan de Puertorico Kl. 11 Aften af östlig Vind, den 13de
Kl. 1 E. M. O. t. S den 14de Kl. 6 E. M. S. O. Kl. 11 Aften S. O.

t. S. den 15de Kl. 11 F. M. S. S. O,
O. med Byger, men aftagende.

den 16de Kl. 2 Morgen S. t.

Kl. 7 F. M. Stille.

Imellem

Puertorico og St. Domingo begyndte denne samme Orkan derimod

den 13de Kl. 6 F. M. af O. N. O.
14de Kl.
Kl. 5

Kl 12 Mdg. O. t. N, den

9 Aften O. N. O. Kl. 12 Midnat N. N. O. den 15de

Morgen N. V. t. N. Kl. 12 Mdg. V. S. V.

Mod Midnat

G g 2
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Vindforandringer finde og Sted i Tyfungs og overhovedet
i Orkanerne paa alle tre Steder. *
)
lynede det og Stormen aftog, dog blæste det endnu den 16de en
Usl. Kul. af S. og S. V. med stærk Regn.

Den i August 1793

begyndte paa St. Croix den 12te om E. M. med et svært Vindstod

af N. O. stillede saa af til Kl. 10 Aften da Stormen kom igjen ai
N. N. O. med Byger. Den 13de Kl. 4 Morgen N. N. V., Kl. 5
N. Kl. 6 N. V. hvoraf det blæste haardest.

og Regn.

Kl. 12 V.

aftagende med Byger.

O. S. O.

Kl. 3 S. V.

Kl. 8 N. N. V. Storm

Kl. 6 S.

Kl. 10 Aften S. O.

Næste Morgen endte den med Bsl. Kul. af

Den af 21de September 1819 begyndte paa St. Thomas

af N. N. V., gik saa til V., blæste haardest af S. V., endelig af S.
Den af 26de Juli 1825 begyndte paa Guadeloupe om Morgenen
Kl. 8| mellem N. og N. O. hvorfra den blæste længe, gik saa til

O. og endeligen til S. O. Kl 11 F. M. var den paa sit hæftigste i
20 Minuter. Da hörtes en lang Torden og Regnen styrtede ned i
Stromme.

Paa St. Croix begyndte denne Orkan derimod Kl.

E. M. ogsaa af N. O. Noget efter Kl. 10 Aften sprang den til
S. O. og blæste da paa det voldsomste med yderst hæftige Stod.
Kl. 12 lagde den sig. Den 17de August 1827 stormede det paa
St. Croix fra Kl. 12 af N. O. Kl. 6| sprang Vinden til S. og
blæste voldsomt til Kl. 8.

Den 28de August 1827 paa St, Thomas

begyndte Orkanen af N. og tiltog indtil Daggry, da den sprang til

V. og blæste skrækkelig
begyndte Kl.

3 E. M.

sprang den til S. S. O.

lægge sig.

indtil Middag.

paa St.

Den af 12te August 1830

Thomas af N. V. Kl. 12 Midnat

Den 13de Kl. 4 Morgen begyndte

den at

Kl. 7 F. M. hörtes en svag Torden.

*) Dampiers Tyfung 4de Juli 1687 begyndte fra N. O. ; siden, efter

et Mellemrum af Stille, sprang den igjen op med stor Hæftighed af
S. V. Raynal omtaler ogsaa Vindforandringerne, skjondt paa en
unöiagtig Maade. Derimod have vi en paalidelig Beskrivelse af
Admiral Krusteastern over Tyfungen 1804 ved Japan.

Den begyndte
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Eiter Ovenstaaende synes det,

at Orkan altid vedbliver

at dreie sig ad samme Vei som den fra Begyndelsen vendte sig
30te September af N. O.

S. O.

Om Natten lagde Vinden sig og gik til

Den 1ste Oktober efter Middag opkom en rasende Storm.

Kl. 8 Aften sprang Stormen, efter et Öjebliks Vindstille fra O. S. O.

til V. S. V. og blæste igjen lige saa hæftig derfra.

En Böige slog

ind ad Agterspeilet og bortrev Bagbords Gallerie.

Stormen at aftage.
liaardt.

Kl. 10 syntes

Kl. 12 lagde den sig, skjöndt det endnu blæste

Kapitain Basil Hall udholdt 24de September 1816 ved

Loo Choo en Tyfung som sprang fra N, N. O. til N. V.

Stormen

8de Januar paa 14° S. Br. og 115° L. ö. f. G. begyndte fra N.,

gik om til O., til S. O., saa til S. og sprang derpaa pludselig til
N. V.

Denne Storm, hvis den har været en Orkan, horer under

de meget östlige Mauritsiske.

Rochon siger, at Orkanerne paa Isle de France
alle Kanter.

blæse fra

I Februar 1771 drev Vindforandringerne L’Ambulante omkring

Landet og kastede den paa den modsatte Side af Oen. Derpaa blæste

Vinden igjen stadig af een Direktion.

Flinders beretter om Orkanen

20de Febr. 1806 at den dreiede sig fra S. V. om til S., saa til
S. O., O.,

og N. O. hvorfra den om Morgenen Kl. 2-3 den

21de blæste allerhæftigst.

Da den Kl. 4 gik til N. begyndte den

Den af 10de Marts
samme Aar kom fra O. S. O., vendte sig derpaa hastig til N. O.,
at tage af og lagde sig Kl. 9 fra N. N. V.

N. og N. V. og endte fra V. S. V.

Kotzebue anforer at den 12te

Marts 1818 paa 29° 19 S. Br. 46° 34' ö. L. sprang Passaten pludselig
til Nord med kold Vind, sorte Skyer og bestandige Lyn.
Baro
metret faldt.

Ved Midnat fik han pludseligt Havblik.

Det er ikke

usandsynligt at der kan have været Orkan i Nærheden.

Sikkert

var der uroligt Veir, tbi den 17de paa 32° 40' S. Br, 34° 24' ö. L.
fik han et hæftigt Vindstod af Vesten med osende Regn og Lyn som

sloge ned til höire og venstre tæt ved Rurik.
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ad.

I Somandssproget, dersom den

begynder at dreie sig med

Solen, saa gaaer den ikke betydelig tilbage imod Solen men ved

bliver at gaae med Solen; og omvendt.

Dog er der intet som la

der troe at den skulde gaae oftere den ene Vei end den anden.
Det synes næsten som Orkanerne Nord for Linien oftest
begynde fra Norden og de Syd for Linien fra Syden.

Dog er

her ikke Data nok til at sætte nogen fast Regel og Undtagelser

findes allerede til Exempel 7de Oktober i6g5 og 8de Januar

1812.

Maaskee beroer dette noget paa hvor nær man er den

Luftstrom, livis Tryk mod Passaten har Deel i Orkanens Frem
bringelse.

yl. Pascal de Posa antager at Tyfung almindeligen be
gynder fra N. O. og blæser skrækkelig derfra;

Midnat

til O.,

S.,

gaaer saa mod

og rundt til V. da den gjerne lægger sig.

Ilorsburgh siger II,

2oS at Tyfungs mellem de chinesi-

ske Oer og nær Kysterne begynde sædvanligen imellem N. V.

og N., springe saa pludselig til N. O. og Osti. og blæse da ofte
med utroligt Raserie; gaae saa om til S. O. og Sydi. og tage

derpaa af.

Paa 2 à 5° Afstand fra Kysten er derimod denne

drejende Bevægelse modsat.

Her begynder Tyfung ligeledes

almindeligviis fra N., men istedetfor at gaae östlig, vender den
sig mod N. V. og V. og blæser yderst alvorlig derfra,

indtil

den forandrer sig til S. V. og S. hvorfra den gradeviis lægger sig.

Dette synes næsten at vidne om tvende sig modsat drej
ende Hvirvler af omtrent So til 45 Miles Diameter.

De i No

ten S. 255 anförte Vindforandringer i Orkanen 14 - 15de Okto
ber 1780 synes og at angive to modsatte Hvirvler, den ene ved
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San Juan de Puertorico og den anden mellem Puertorico og San
Domingo,

altsaa sandsynligviis af over 10 Miles Diameter.

Pra Mai til August indtræffe stundom svære N. V. Storme

Syd for Haynan med Tonkinbugten aaben.

Efterat have blæst

voldsomt ud af Bugten med mörkt Vejr og styrtende Regn, gaae
de gjerne til S. V. og lægge sig med sydlig Vind.

Medens disse

Storme blæse i Tonkinbugten og paa Kysten af Cochinchina
hersker almindeligviis sydlig Storm længere ude i Midten af det

chinesiske Hav.

II,

525 siger han at Orkaner sædvanlig be

gynde fra Norden og springe siden pludselig til den modsatte
Kant.
Flinders siger:

at naar i en mauritsisk Orkan Vinden

ikke gaaer Kompasset heelt rundt, frygter man endnu en anden.

Havblik.
Ligesom afbrudte Havblik stundom varsle for Orkan, saa-

ledes finde de ikke sjelden Sted under Orkanen, især ved Vind

forandring; og man maa da vel vogte sig for at antage at Or
kanen dermed er endt, da den ofte kommer pludselig tilbage

fra en anden Kant.
I August 1681 paa Antigua rasede Orkanen i 4 Timer fra
N. O. til N. V.

Saa kom et Havblik.

Stormen ligesaa hæltig af S. V.

Men derpa'a begyndte

Orkanen paa St. Thomas 5ite

August 1772 blæste fra Kl. 7 til 10 alt stærkere fra N., sagt

nedes overmaade fra Kl. 10 til 11, men kom saa igjen forfær

delig fra V. til S.

Den paa St. Croix i August 1793 stillede af

efter det förste Vindstöd
da Orkanen kom igjen.

den 12te om E. M. til Kl. 10 Aften,
Den 10de Kl. sf indtraf et Öiebliks
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Havblik da Vinden sprang fra V. til S. V.

Den 26de Julii 1825

begyndte Orkanen paa Guadeloupe KL 8f Morgen af N. og N.
O.

KL 10 blev det Havblik saa man haabede Uvejret var for

bi,

men strax derpaa kom den yderst hæftig igjen af O. med

skrækkelig Lynild og Torden.

Kl. henimod 11 blæste den aller-

hæfligst og lojede saa af.

Tyfungen 4de Julii 1687 afbrödes ved en Times Havblik.
Admiral Krusensterns Tyfung i8o4 lagde sig Natten til den iste

Oktober. Begyndte saa igjen KL 1 Mdg. yderst voldsom og til
tog til KL 8 Aften, da der indtraf et Öjebliks Vindstille, hvor-

paa Orkanen strax begyndte ligesaa hæftig fra en ny Kant.
I Mauritien taler Rochon ogsaa om Havblik nær ved det
Sted hvor Orkanen bryder lös paa det hæftigste.

Ösende Regn.
Næsten alle de Beskrivelser man har over Orkaner bekræfte
Men man gjör sig ikke

at de ledsages af en styrtende Regn.

let Forestilling om den Grad hvortil det gaaer.

Regnen er saa

tæt og Vinden saa stærk at Vandet pidskes gjennem de fineste

z\abninger,

og,

i hvor omhyggeligt man lukker,

dog Tommer höit paa alle Gulvene.

Veje og Gader opbrydes.

De fladeste Marker gjennemskjæres af Raviner.

grundmurede,

staaer det

hvælvede Broer bortrives.

De stærkeste,

Stundom bortskylles

hele Byer: Bourg St. Louis og Bourg Baillif have to Gange lidt

denne Skjæbne.

Den 26de Julii 1825 havde Flod-Oversvøm 

melse stor Deel i Basseterres Ôdelæggelse.

Floden aux Herbes

bortrev endeel af Gaderne Galisbie og Saurnur.
Ecrevisses bortrev sin Broe,

o. s. v.
e-

Floden aux

241
Orkanregnen er næsten altid salt.
at salt Regn er Varsel for Orkan,

Fejl.

Nogle paastaae endog

men heri troer jeg de tage

Uost siger, at Luften var beklumret og havde en stærk

Svovllugt)

samt at Vandet i Cisternerne var saa fuldt af Svovl

og Salpeter, at det neppe var brugbart.

Skulde den salte Regn

være en Folge af vulkanske Uddunstninger,

vel gaae forud for Stormen.

saa kunde den jo

Men det er tvivlsomt om Uosts

Bemærkning er nöjagtig.

At derimod Orkanen pidsker Havet,

saa at det ligesom ryger,

at Bölgeskummet drives op imellem

Regnen og fores Alile ind over Landet, selv op paa St. Croix’s
Bjerge, er saa vist, saa Indvaanerne ofte ere herved bievne ud
satte for Vandmangel,

da Forraadet i Cisternerne var blevcn

udrikkeligt.

Om

dette Sövand fores saa hojt op i Luften blot ved

Stormens Hæftighed, eller om andre Phænomener, som Hvirv

ler, Vandaaser, o. s. v. have Deel heri, tör jeg ikke afgjöre.
Dampierf Krusenstern o. il. omtale ogsaa svær Regn ved

Tyfungs.

''

.

z

Rochon og Flinders ligesaa ved de mauritsiske Orkaner.
Den 20de Februar 1806 svulmede Floderne paa Isle de France

overordentlig.

Den 10de April 1824 var Luften saa overtruk-

ken, samt Regn og Sostænk saaledes blæst imellem hinanden, at
man ikke kunde see en Kabellængde fra sig.

Jeg bör anföre nogle Phænomener som forekomme mig at
vise, at naar Luften er nærved at lade Vanddampene falde som
Regn,

saa kunne ubetydelige Kræfter, som et mekanisk Tryk

eller en ringe Opvarmning fremme eller standse Regnens Fald.
Vid. Sel. phys. og maihem. Sir. V. Reel.
H h
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De fleste Somænd maae have bemærket, at man i Almin
delighed har Regn mellem tvende modsatte Vindströg,

saa at

naar en Vind har hersket nogle Uger, vil en eller to Dages Regn

gjerne spaae den modsatte Vind.

altid blot

ved Afkjöling.

Dette foraarsages vel ikke

Regnen i Vindbygerne

er

vel og

stundom en Folge sf de sig forskjelligt bevægende Luftkolon
ners gjensidige Tryk.

I de indiske Have er det altid Paalands

Monsoonen soin giver Regn.

Men selv et Bjerg af maadelig

Höjde, især dersom det har en tragtformig Slugt i hvilken Vin
den kan bringe sig selv i Klemme, er tilstrækkeligt til at frem

bringe Regn.

Dette er saa sikkert, at der paa den lille Oe St.

Croix gives Plantager som altid faae Regn og andre som sjel—
den faae denne Himmelens Gave.

Og dog ere de Bjerge som

saaledcs byde Passatvinden Modstand,

ikkun

8 à 1200 Fod

over Havfladen, allsaa Afkjölingen ikkun een à to Thermometer
Grader.

Men det som fornemmelig synes mig at vise, at det er

Trykket som i dette Tilfælde bringer Regnen til at falde, er at
den falder Jfnr den naaer Bjergene, altsaa for den kommer til det
afkjölede Sted.

Jeg vover ikke at forklare dette,

men jeg bör

anforc Erfaringen.
Ligesom et ringe Tryk kan faae Regnen til at falde, saa-

ledes kunne og ringe Aarsager forhindre dens Fald.

Ofte naar vi paa St. Croix forventningsfulde længtes ef
ter Regn, for at fylde vore Cisterner og give de smægtende Suk
kerplanter Næring, har jeg seet herlige Byger komme op med

Vinden, men i det de have naaet Öens Östspidse, har Regnen
deelt sig og er falden i Soen langs begge Sider af Oen, uden at

Landet har faaet en Draabe.

Jeg troer dette Phænomen kan
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forklares derved at Öens Östende er udyrket og temmelig blot

tet for Vegetalion.

Under den tropiske Sol opvarmes Jorden

saa stærk, at naar en Regnskye, som ikke har særdeles Tendents

til at lade Regnen falde, kommer over den ophedede Jord, saa
gaae Regndraaberne over i Dampform og falde ikke.
Jeg anseer derfor den Mening rigtig,

at Skov forskaffer

Regn, af flere Aarsager, men og af den: at skovbeskygget Jord

ikke antager nær den Hedegrad som nogen Sand eller Klippe.
Imidlertid er Skovvæxt saa yderst vanskelig at tilvejebringe hvor

den engang er tilintetgjort,

og Negernes Arbejde er saa over-

maade vigtig til Sukkerdyrkningen, at jeg har mödt uoverstige

lige Hindringer for Skovplantning i det Store.

Hertil kommer

at jeg, efter Pligt, stræbte ved Opmuntring til at bruge Ploug og

overhovedet ved ethvert Middel som stod i min Magt, at lette
Neg ernes Arbejde og ikke foröge det.

Men muligen kan Regn

ved electriske Apparater eller chemiske Midler bringes tilveje.

Franklin lærte os at lede Lynet Ira det Sted hvor det skader.
Maatte det lykkes en anden Naturkyndig at lede Regnen hen
hvor den behoves, saa vil han vorde en endnu större Velgjörer

for Menneskeheden.
Electr'iciiet.

Upaatvivlelig spiller Electriciteten en stor Rolle i Orka

nen ; men det er Yel vanskeligt at afgjöre, om den er Aarsag el
ler Virkning.

Det forekommer mig rimeligt, at den frembringer

de haarde, strimevise Vindstod.

Men at et ret godt, stærkt Tor

denvejr skulde i 3 à 4 paafölgende Dage kunne sikkre for Or
kan, tvivler jeg mere om.

H h 2
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Snarere synes Erfaring at vise, at naar man under Orka

nen horer Tordenslag, vil den snart være tilende.
Her folge de Kjendsgjerninger jeg har funden anforte :

Du Tertre siger at Orkan ledsages af skrækkelige Lyn

og saadan Torden som om Himlen gik itu og Verden tilgrunde.

Dampier nævner derimod ikke Lynild i hans ellers omstænde
lige Beskrivelse over Orkanen 1681.

Labats Orkan 7de Okto

ber i6g5 kom efter fem Dages Regn med Torden,
Orkanen tordnede det stundom stærkt.

og under

Nogle Timer efter Or

kanen 1772 paa St. Thomas kom stærke Tordenskrald og Lyn

ilden slog ned i den reformerte Præstes Huus.

1 Orkanen 10-

15de Oktober lynede det den i5de om Aftenen vest for Puertorico, da Stormen tog af?

I Havnen San Juan begyndte det der

imod allerede at lyne den 14de om E. M.

Kapitain Kaas ta

ler ikke om Lynild i Orkanen 10de August 1790.

Paa St. Croix

havde vi den 25de Juli i8a5 tilstrækkelig Torden og desuagtet

Under hele Orkanen var Himlen

fik vi Orkan Dagen derpaa.

som i een Lue, men saa höjt oppe i Atmosphæren at ingen Tor
den hörtes og intet Lyn,

Öen.

saavidt mig bekjendt,

slog ned paa

Derimod siger et Brev i Gazette officielle de la Gua

deloupe *
)

at fra Kl. 8f til

11 F. M. saaes intet Lyn,

men

at imod Slutningen af Orkanen havdes en vedholdende Torden
og Lynild.

Skal jeg domme efter Phænomenerne paa St. Croix,

hvor Orkanen indtraf om Aftenen,

saa troer jeg vel at man,

formedelst Lynenes aldeles uophorlige Lysning som ikke lod

det allermindste Mellemrum af Alorke, maaske ikke vilde have

af 20 August 1825.

*
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mærket dein ved Dag.

At Luften ogsaa paa Qnadeloupe var

yderst electrisk kan man slutte, da der udtrykkelig siges at Luften

var lysende og at den stod igjennem alle Dørsprækkerne som

Sölvflammer.

Man vil og have seet electriske Lyskugler (feux

St. Elme) der.
I det chinesiske Hav siger A. P. de Rosa, har man ikke
at frygte Tyfung,

men blot pludselige Byger af kort Varighed,

naar Torden og Lynild folge m»d Uvejret.

Dampier saae elec

trisk Ild "corpus sa nt" paa Toppen af sin Stormast i Tyfungen

4de Julii 1687, da de voldsomme Lyn og Torden samt Jdegnen
ophörte.
Kotzelue saae to electriske Lyskugler paa sin Stang i

Stormen Februar 1826 paa 120 S. B. og io4° O. L.
I Maurilien ledsagedes Orkanen i Februar 1771 af Lyn

ild og Torden, som ikke svækkede dens Hæftighed.
Rochon siger at Atmosphären synes at staae i Lue.

Flin

ders beretter at hæftig Torden og Lynild fulgte Orkanen 20de

Februar 1806.

Derimod har Hr. Holst sagt mig, at i Orkanen

10de April 1824 lynede det ikke.

Det synes saaledes at Torden og Lynild ikke give sikker
Beskyttelse mod Orkan.

At maale Electricitetens Styrke er vel umuligt,

da et saa

fiint og svagt Instrument som Electrometret neppe vil kunne gi

ves den fornödne Ro under en saadan Kamp i Atmosphæren.
Jordshjælv.

Du Tertre siger at Jordskjælv folger Orkan.

Raynals

Beskrivelse over Orkanen 7de Junii 1692 paa Jamaica vidner
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tydelig oin Jordskjælv.

Bridges anfdrer at Orkanerne 20de Ok

tober 1744 og 3die October 1780 vare ledsagede af Jordskjælv.
Kapitain H. Kaas i sin Rapport til Admiralitetet om Orkanen
10de August 1790,
paa St. Thomas.

troer at Jordskjælv har omstyrtet Husene

Horsburgh bemærker at Orkan stundom led

sages af Jordskjælv.

Guadeloupe Avis af Site Julii 182b siger,

at der var al Anseende af Jordskjælvs Medvirkning ved Atmo-

sphærens Konvulsioner den 26de Julii 1825.

Paa St. Croix rev

nede Grundmuren i Kjelderen under Högensborg.

Nogle af

Hvælvingerne under Vandledningen ved Cane styrtede ned. Stræk

ninger af 20, 5o, ja paa nogle Steder over 100 Alen af en Muur

imellem Enfieldgreen

or Betty’shope

omkastedes,

og denne

Muur var ikkun 5 Fod höj med en Tykkelse af henimod 5 Fod
ved Jorden.

Muligen er den Side 229 omtalte Muur paa Gua

deloupe ogsaa omstyrtet ved Jordskjælv.
I det chinesiske Hav har jeg ikke fundet Jordskjælv be

mærket ved Orkan, dog synes La Perouses hede Vindpust ved
Corea at vidne om vulkansk Indvirkning paa Atmosphæren.

Rochon siger at de mauritsiske Orkaner sædvanligen led
sages af Jordskjælv.

Jeg troer der kan næsten ikke være Tvivl om, at Orkan

som oftest ledsages af Jordskjælv, skjöndt Husene bæve saaledes
for Vinden at man ikke foler Jorden ryste.
Havets Stigen og Falden og svær Grundsoe.

Ved Orkanen i August 1674 *
)

steg Havet ved Jamaica saa

ledes at det banede sig Vej igjennem Port Royal og havde uden) Dampier II, 88.
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tvivl bortrevet

en {stor Mængde Huse,

havde Stormen varet

nogle Timer længere.
Da Orkanen paa Antigua i August 1681 begyndte af N.
O. faldt Havet
)
*

ved St. Johns saa stærkt at Skibe, som havde

havt 5 à 4 Favne Vand,

laae törre;

og da Vinden sprang til

S. V. kom Havet tilbage med saadan Voldsomhed, at et af disse
Skibe blev fort langt op i Skoven,

andre sönderslague ; et ka

stet op med Forenden paa een Klippe og med Agterenden paa
en anden,

saa det dannede som en Bro mellem dem,

12 Fod over daglig höjt Vande.

îo à

I den Orkan som fulgte 14

Dage derpaa, blev Strandbredden bedækket med Fiske, Marsvin

og Hajer.
Den yde Junii 1692 gik Havet over Morgans Fort ved Port
Royal paa Jamaika **
).

Den 7de Oktober i6g5 ***
),

paa Mar

tinique, bortrev Havet et Batterie med 8 Kanoner ved Udlöbet
af St. Pierre, ödelagde endeel af Fortets Mure, Generalens Huus

og den vestre Bastion.

Den 7 á 800 Skridt lange Gade: La

Galerie, var saa tilintetgjort, at man ikke kunde see hvor Husene

havde staaet.

Den 22de August 1722 beskadigedes Fæstningsværkerne

ved Port Royal.

Den Site August 1772 steg Havet ved St.

Thomas 12 à 14 Fod over daglig Vande.

Den 26de August

1780 steg Havet saa höjt ved St. Croix, at en Baad sonderslo

ges mod Gouvernementshuset.

*) Dampier II, 94.
**) Bridges I, 302.
***) Labat II, 230.
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Kapitain Kotzebue beretter at Radu har paa Mogemug

(mellem Pelew og Ladronerne) oplevet en Orkan, som rejste
Havet saaledes, at det bortskyllede en med Kokos- og BrodfrugtTræer bevoxet Oe.

Paa Mauritius bleve Skibe, den 23 Februar 1824, kastede

op paa Bolværkerne (see Side 231).

Höjvande forenet med svær

Söe have vel herved været de virkende Kræfter.

Overhovedet

ere vel endeel af ovenanforte Phænomcner Virkninger af den

Voldsomhed, med hvilken Stormen driver Havet ud og ind af
Bugternej
sk jælv.

men nogle ere

og udentvivl frembragte ved Jord

De overordentlig svære Bolger som Vestindianerne kalde:
Grundsoe, Franskmændene :

Ros ele Marée og vi Sornænd al

mindelig, naar de bryde mod Grunde eller Rev, kalde Braadsöe,

ere og et mærkeligt Phænomen som indtræfler i og efter Or
kantiden, skjönt oftest i stille og godt Vejr, uden at der engang

mærkes Storm i Nærheden.

<

Disse, uden al tilsyneladende Aarsag fremkomne,

svære

De have ikke sjeldent bortrevet

Bolger, gjöre ofte stor Skade.

Landgangsbroerne ved Frederiksted 5

ofte kastet en Mængde

Skibe i Land ved St. Pierre, men især ved St. Eustatius.

Den

21de December 1822 forliste alle de Skibe som laae ved LaGuaira i taaleligt Vejr, blot ved Dynningen.

ske Fregat Congres reddedes,

Kun den amerikan

men mistede dog 5 Ankere og

drev saa nær ind at den huggede nogle Gange mod Grunden.
Samme Dag drev 26 Skibe i Land paa Martinique og adskillige

paa Barbados og Marguarita.

Til Söes havde der den Dag været

5 R. Msl. Kul. af vesti. Vind, men denne kunde neppe alene rejse
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saa svær en Söe. Admiral Lïitken bemærkede Grundsöe i nogle
Dage efter Orkanen 1780.

Ridder Lang har bemærket svær Braadsöe paa Revene
den 12te og 15de November 1824 med godt Vejr;

N. V.

August 1825 med laber N.
Höide ;

den 19de

Vind og 5ozz o,zzz5 Bar.

Den 16de September j Den 24de Oktober med Havblik ;

Særdeles svær var Braadsöen 27de til 29de Oktober med laber

N. N. V. og Stille.
ber samme Aar.

Bar. 5ozz ozzz.

Ligeledes den 16de Decem

Bridges siger, I. 307,

at i Jordskjælvet 7de

Junii 1692 ved Port Royal paa Jamaica reiste sig saadanne mæg

tige Böiger med saa uforklarlig Hæftighed at mange Skibes Ankertouge sprang og at Fregatten Swan blev kastet over Toppen
af de sunkne Huse.

Hr. v. Humboldt bemærker at ved Jord

skjælvet i Lissabon 1 Novb. 1765 oversvømmede Havet Sverrigs,

Englands og Spaniens Kyster.
Barbados.
Fod.

Ogsaa Antigua, Martinique og

I Carlisle Bay paa denne sidste Öe steg Vandet 20

Ved Cadix saae man

komme fra den aabne Söe.

et Vandbjerg af Go Fods Höjde
Det kastede sig med Hæftighed mod

Kysterne og ödelagte en Alængde Bygninger. — Lig den Hav-

bölge, af 84 Fods Höjde, som den 9 Junii 1586 ved Jordskjæl

vet i Lima havde bedækket Callao Havn.
Stundom varer denne Braadsöe kort, saa man maae for

mode en pludselig og forbigaaede Aarsag.

Maaskee kunne vulkanske Dampe bryde op fra Grunden

igjennem Havet.

Englænderen Fulton har gjort Forsög som

vise, at der ikke behoves særdeles store Aarsager til at frem
bringe betydelige Virkninger. Hans Torpedo, som skulde sprænge

fjendtlige Skibe? var en Kobberkasse, ladet med Krud, der ved
Fid. Sel. phys. og mathem. Sir. F Deel.
J i

,4
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Hjelp af en Slags Flinteiaas i Forbindelse med et L'hrværk,
kunde antændes efter en vis Tids Forlob.

Han tilbod Napo

leon sin Opfindelse, men den blev ikke antaget.

sig og til den engelske Miniser Pitt.

Han henvendte

Et Forsög blev foretaget paa

Themsen i Pitts og mange Söeofficerers Overværelse.

Torpedoen,

ladet med, jeg trocr 12 eller 18 Ä Krud, blev anbragt midt un
der en erobret dansk Handelsbrig og antændt.

Briggen loftedes

næsten heelt ud af Vandet, brækkedes midt over og sank natur-

ligviis da den faldt ned.

Men Præsidenten i det engelske Ad

miralitet: Lord 6ï. Pincent^ erklærede, at enten vilde Vanske

ligheden ved at anbringe en Torpedo under et fjendtligt Skib for
hindre dens Virkning, eller om man overvandt denne Vanske

lighed, saa vilde Opfindelsen snart meddeles Fienden og beröve
den engelske Marine sin Overlægenhed.

Fulton gik nu til Ame

rika hvor lian tog Borgerbrev og opfandt endeel Forbedringer

ved Dampbaadene.

I Krigen mellem England og Amerika for

søgte han flere Gange,

uden Hæld,

at lægge Torpedos under

engelske Krigsskibe 5 dog lykkedes det, medens det engelske Ad

miralskib laae til Ankers i een ef de store Bajer,

at anbringe

en Torpedo under dets Boug, som löftede Skibets Forende saa-

ledes at Masterne nær vare knækkede og Vandet et Ojeblik styr
tede ind af underste Kahytsvinduer j

dog skeete ikke ellers be

tydelig Skade.
Kan nu en liden Kobberkasse med nogle Pund Krud have
en saadan Virkning,

saa maae vulkansk Ild,

ved at opskyde

betydeligere Luftmasser, kunne frembringe langt större Ulykker.

Skibe, som ulykkeligviis maatte være i Nærheden, ville neppe
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I nogen Afstand vilde de vel neppe

kunne undgaae Ødelæggelse.

mærke andet end de svære Böiger og maaskee et Vindstöd.

Hyp othesen,

som jeg iövrigt ingenlunde tor angive som

rigtig eller sandsynlig, men blot som mulig, er opstaaet hos mig
ved Beretningen om et Tilfælde som skal være hændet i Or

kanen

1825 og som findes anfört i Gazette officielle de la

”Fra fem Skibe,

som

”laae paa Rheden, have vi ikkun seet to Kaptainer igjen.

Ef-

Guadeloupe 20 Août 1826 saaledes:
”ter at den ene af dem:

Kaptain JZ.Rown havde kjempet mod

”et rasende Hav, saae han sin Brig loftes op af en Hvirvelvind

”og lide Skibbrud i Luften.

Skibet revnede i det det faldt ned.”

Er denne næsten ubegribelige Beretning rigtig, saa kan jeg kun

forklare den paa ovennævnte Maade.
Saa vist det er at en stor Luft- eller Damp-Masse maae

foraarsage uhyre Bevægelse i Havet ved at bryde op igjennem
det, saa er det dog maaskee rimeligere at den ovenomtalte svære

Braadsöe fremkommer ved blotte Jordrystelser i Havbunden.
Bridges antager ogsaa denne Mening,

II,

177.

Alen hvorfor

löles Stödene da ikke tidligere paa Landet?
Orleaners korte Barighed:

Det bor dog herved bemærkes at jevn,

stadig Storm

stundom gaaer forud for, stundom umiddelbar efter Orkan.
Labat siger at Orkan varer almindeligen kun 24 Timer

og dens störste Voldsomhed höjst 12 à 15 Timer.
siger at Orkanerne vare kort.

Den af i3-i5de Oktober 1780

synes at have varet i tre Etmaale,
i4de,

sjöndt haard,

La Coudraye

men Stormen den 13de og

var stadig af O. N. O.

Först den i5de

I i 2
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sprang Vinden og blev ustadig.

altsaa kun 24 Timer,

Den egentlige Orkan varede

men en to Dages jevn Storm gik fofud,

hvilket er sjeldnere end at den folger efter.

Orkanen 15de Au

gust i7g3 varede ira Kl. 7 F. M. til KL 12 Middag.
21de September 1819 varede 21 Timer.

Den af

Den 1825 varede kun

4 Timer paa Guadeloupe og 5 paa St.‘ Croix.

Den af 17de

August 1827 varede 8 Timer.
De chinesiske Tyfungs synes at vare længere end de vest

indiske Orkaner.

Den paa Isle de France Februar 1771 varede i 18 Timer.
Rochon siger at da Hvirvlerne vare forbi,

blæste Stormen af

een Kant.

Orkanernes liden Omfang:

At Orkan ofte indtager ikkun en liden Strækning,
Erfaring.

viser

Den har maaskee aldrig udstrakt sig over nogen heel

Orkanegn.
Du Tertre *
)

siger at Orkan indtræffer ofte paa Guade

loupe men sjelden paa Martinique.

Efter Dampier **
)

leed

Montserrat slet ikke i Orkanen August 1681 som gjorde saa
megen Skade paa Antigua,

den som

St. Christoph og Nevis; hvorimod

14 Dage sildigere ödelagde Antigua og Montserrat

ikke gjorde stor Skade paa St. Christoph og Nevis.

Host an

tager at Orkanen 1772 kun strakte sig faa Mile Syd

og Nord.

II, 30.
**) II, 95.
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La
que,

Orkaner have omvæltet Martini

at

Coudraye beretter
medens St. Lucie,

som ligger omtrent 6 Mile derfra,

ikke mærkede til ondt Vejr.

De 4 Orkaner 1827 ved de danske

vestindiske Öer, synes at have havt særdeles liden Omfang. Den

af 17de August rasede paa Antigua og St. Croix, men var svag
paa St. Thomas og paa Puertorico; Den af 28de August rasede

paa St. Thomas uden at naae St. Croix, og de to andre indtraf

paa Soen nær ved vore Oer, uden at ramme dem.
Men i hvor liden Strækning Orkanen

end indtager saa

have de nærliggende Steder dog almindeligviis ustadigt, ja endog
Næsten som ved de electriske Virkekredse.

uroligt Vejr.

Saa-

ledes seer man paa engang liere forskjællige Tordenveir i Nær
heden af hinanden 5

Ofte flere Vandaaser til een og sam

me Tid.

Orkanstedets fremskridende Bevægelse :
Almindelig Storm har sædvanlig en fremskridende Bevæ

gelse som er modsat Vindens Retning.

Franklin har allerede bemærket at N. O. Stormene i de
forenede Stater begynde först i Georgien, sildigere i Virginien,
Pensylvanien ,

Ny England og sidst i Ny Fundland.

De synes

at udbrede sig i denne Retning Nord efter
*
langs Kysten med en

Hurtighed af 100 Brede-Minuter i Timen.

Denne Stormste

dets tilbageskridende Bevægelse .findet vel altid Sted, naar Vin
den foraarsages ved Mangel paa Ligevægt imellem Luftmassernes

gjensidige Tryk,

thi det er indlysende at de Luftdele som ere

nærmest ved den fortyndede Luftkollonne maae forst sætte sig i
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Bevægelse for de som ere længere borfe kunne udvide sig el

ler tage samme Retning.
Er dette nu vist, saa have vi her en Hovedforskjæl mel

lem Orkan og Storm; thi saavidt jeg har kunnet erfare, er Or

kanstedets fremskridende Bevægelse altid i Passatens Retning,
uden Hensyn til Orkanvindens Direktion , som desuden er me

get foranderlig.
Ogsaa er denne fremskridende Bevægelse ikke hastigere

end den rolige Passatvinds.

Host siger at Orkanen Site August 1772 begyndte Kl. g
om Morgenen paa Vindvardsöerne og Kl. 7 om E. M. paa St.
Thomas hvor den til Kl. 10 blæste af Nord.

Romme beretter at Orkanen i Oktober 1780 begyndte den

10de paa Barbados.

Kaptain Stochßeth melder at den begyndte

den 11te paa Guadeloupe, den 12te paa St. Croix og den i5de

mellem Puertorico

og St. Domingo;

alle disse Dage af östlig Vind.

og dog blæste Stormen

Det er Skade at man ikke veed

hvorvidt og naar den har udbredt sig over de vestligere Öer.
Orkanen paa Guadeloupe 7de September 1824 lod sig mærke

paa St. Croix Dagen derpaa (den 8de),

truende Vejr.

dog kun som uroligt,

Orkanen 26de Julii 1825 begyndte paa Guade

loupe Kl. 8f Morgen og var voldsomst Kl. 11 F. M.

Paa St.

Croix begyndte den Kl. 6f E. M. og var heftigst Kl. 10 Aften.

Vinden östlig.
Hvorvidt de Tyfungs som fandt Sted mellem 22de og 28de
Sept. 1800 i den chinesiske Nordsöe vare een og samme eller
skjællige Orkaner,

eller om de maaskee endog blot vare Mon-

soonskifter, tor jeg ikke afgjöre.

.
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Flinders beretter at KL 4 den 20de Februar 1806 be

gyndte Orkanen paa Isle de France at tage af.
kun liden Vind som snart hörte gandske op j

KL 9 var der

men at veil dette

Klokkeslet var den hæftigst paa Bourbon.

1806 den 8de Marts havde Krusenstern en Storm ved Ju-

leöen (5o Mile syd for Java).

Dersom denne Storm er den

samme som rasede den 10 Marts paa Isle de France,

saa har

den været 2 Dage undervejs.

Orkans Lighed med en uhyre stor Fandaase :

Allerede

den Omstændighed at Orkanens fremskridende

Bevægelse ikke retter sig efter Orkanvinden , men folger Passa

tens eller det omgivende Luftströgs Retning synes at afgive en

betydelig O^ ereensstemmelse med Vandaasen, som folger den om
givende Vind.
Side 235 - 208 har jeg anfört nogle Data som synes at

angive Hvirvler af 20, So til 45 Miles Gjennemsnit.
Dampier, La Coudraye og en Mængde flere Skribenter

tale om de skrækkelige Hvirvler i Orkan ; og de hyppige, store

Vindforandringer, som ikke sjeldent lobe Kompasset rundt, sy
nes at vidne om en uhyre stor Hvirvel.

Orkanen endes ofie, ligesom Vandaasen, med Lyn.
Den styrtende, ofte salte Regn, er og en Lighed.
Darlans Storm nie Julii 1829 paa 35° S. Br. og 55° o.

L. synes næsten at have været en Mellemting mellem Orkan og
Vandaase.

Rocho?! har allerede sagt,
uhyre Vandaase.

at Orkan er, saa at sige, en
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Skjöndt der visselig ikke endnu ikke gives fuldstændige
Grunde for denne Mening, saa liar jeg dog troet at burde frem

sætte den, som et Punkt der ved nærmere Undersøgelse kan afgjöres.

Af de hæftige Hvirvler lader sig og forklare de af adskil
lige Forfattere omtalte skraae op ad eller ned ad rettede Or-

kanstöd, som ere saa farlige for Sömanden, i det de forste kunne

lette de lohne Merssejl op til Toppen af Stangen og de sidste

endog let kunne foraarsage Kantring.
Efter saaledes at have anfört de vigtigste af de Efterret

ninger jeg har kunnet erholde om Orkaner, maae jeg erkjende

at dette Arbeide endnu er höist ufuldkomment.

Men skjönt vi

vist nok ikke kjende alle Orkanens Egenskaber og endnu min
dre dens Aarsager, saa sætter dog den Kundskab vi have om

dette Naturphænomen os allerede istand til at tage Forholdsreg

ler som kunne betydeligen formindske

de Ulykker det förer

med sig.
Saa simple som disse Forholdsregler end synes at være,

saa har dog, endnu i de seneste Tider, Orkan medfort Mangel

paa Levnetsmidler, Tilintetgjörelse af offentlige Dokumenter, Il
debrande der have fortæret flere Negerbyer.

sten alle Skibene forliste,

Baadene sonderslagne,

Stundom er næ

endog i de bedste Havne og selve

saa man,

efter at Orkanen var forbi,

savnede Midler til at redde de ulykkelige Skibbrudne som hang

i Takkelagen og omsider udmattede faldt i Söen og druknede,
eller sönderreves af Hajer naar de prövede paa at svömme i Land.
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Saavidt mig bekjendt er den Plakat jeg udsfædede under

26de August 1825 det forste, fra Autlioriteterne udgangne, For
søg paa at forebygge eller formindske disse Ulykker.

Den an

befaler de fleste og vigtigste af de Forsigtighedsregler som i det
Folgende ville vorde udviklede;

med,

og jeg tör maaskee smigre mig

at den formildede nogle af de Onder, hvormed Orkanen

26de Julii 2820 truede St. Croix.

Ikkun to Mennesker tilsatte Livet.

Ingen Udlos opstod

under Orkanen og hverken Hungersnöd eller Vandmangel fulgte

den.

Vel dreve alle Skibene paa Grund,

men Förerne vare

advarede; intet Fartöj forliste ved Kristiansted og ikkun et Par
smaae ved Frederiksted.

Alle Baade bevaredes,

istand til at

hjelpe livor det behövedes efter Orkanen.
Men hvor mange Ulykker ere der ikke skeete til Söes,

deels fordi Skibene ikke have været i tilbörlig Stand, decís fordi
Förerne ikke have kjendt Orkan og forsömt eller udsat vigtige

Forholdsregler, indtil Vindstødenes uventede Voldsomhed gjorde
dem umulige.

Forholdsregler,
som kunne forebygge eller formindske de ulykkelige Virkninger
af Orkan :

I. i Land,
II. paa Soen.
For ethvert af disse Tilfælde gives der igjen :

Jrid. Sela- phy8. cg mathem

Sir. V. Deel.

Kk
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a) permanente eller vedvarende Forsigtighedsregler, som bor

tages för og vedligeholdes under hele Orkantiden.

Forholdsregler at tage ved Orkanens Komme.

I Land.

I.

a) Vedvarende Forsigtighedsregler :

Enhver Bygning hör, för Orkantiden, være i forsvarlig
Stand, forsynet med de fornödne Orkanskodder, og disse saa-

ledes mærkede og fordeelle,

at

de i Hast og uden Uorden

kunne indsættes, thi Orkan paakommer stundom meget pludselig.
Vedkommende Embedsmænd bör udsöge og anvise Steder,

hvor enhver Baad kan hales op i Sikkerhed for det stigende
Hav og de svære Böiger.

Ruller til at lægge under Fartöierne,

medens de drages op , bör haves ved hvert Ophalingssted.

Oplag af Levnetsmidler og andre Fornødenheder bör op
bevares paa Steder,

hvor de, saavidt muligt, ere sikrede mod

Oversvømmelse af Hav og Floder, samt mod enhver anden Be
skadigelse.

Dette bör især paa det nöjeste iagttages ved offent

lige Magaziner.

De allerfleste Orkaner have havt Hungersnöd

til Folge, fordi saadan Forsigtighed ikke var iagttaget.

Ved

Orkantidens Indtrædelse bör Forsigtighedsreglerne

bringes Indvaanerne i Erindring.

Zj)

Öjeblikkelige Forholdsregler :

Naar Barometrets Fald og flere af de forhen angivne Var

selstegn lade befrygte Orkan,

bör Indvaanerne derom advares.

Havne - Kapitainen bör tillige paalægge Förerne af alle i Hav

nen liggende Skibe at iagttage hvad godt Sömandskab maatte
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byde enhver efter sin Stilling, og betyde dem, at de ellers ville

vorde dragne til Ansvar, som de, der ikke alene sætte deres
eget og deres Mandskabs Liv uforsigtigen i Fare,

men selv,

ved at drive ned paa andre Skibe, kunne foraarsage disses og

Enhver Baads Mandskab bör indfinde

deres Mandskabs Forliis.

sig ved sin Baad, for at drage den op paa det anviste Sted’
hvor den da kantres med Kjolen op og fastsurres.

Stormen aftager saa meget,

Saasnart

at Baadene kunne flyde, moder

Mandskabet igjen ved dem for at sætte dem i Soen og komme
de ulykkelige Skibbrudne til Hjelp.

Politiet og Militairet bör have Befaling,
hvor det er muligt.

at give Hjelp,

Ejerne af de nærmeste Plantager anmodes

om at lade endeel af deres Negere hjelpe, hvor fornödent gjöres.

Naar Orkanen ventes, indsættes alle Orkanskodder i de
offentlige Bygninger og Huusejerne opmuntres til at gjöre lige-

saa i de private Huse.

Under Orkanen gjör man vel i at holde

et Par enkelte Vinduer aabne i Læ, for at ikke Taget skal
loftes af,

dersom en Dör eller et Vindue opbrödes paa Vind

siden.

Saasnart Orkanen begynder, slukkes al Ild og Lys, da
der ellers let opkommer Ildlos i de omstyrtende Huse.

Ejer gjöres ansvarlig herfor.

Enhver

I stærke grundmurede Bygninger,

især hvor der ere hvælvede Kjældere, bör dog, om Natten,

haves tændte Lygter for at bruges,

styrte ned paa Beboerne.
Brækkejern o. s. v.

dersom Huse i Nærheden

Haandspiger, Öxer, Spader, Kobeen,

bör bringes

til

lignende sikre Steder i

samme Hensigt.

Kk 2

/
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Af enhver Cisferne udtages det nederste Rör som leder

Vandet til den, paa det at Vandforraadet ikke skal bedærves af
det Sövand som Stormen maalte drive op paa Regnfanget.
Straffe bor være fastsatte for enhver som forsætlig eller

skjödeslös forsommer de Forsigtighedsregler,

som Andres Sik

kerhed udfordrer.

Uopholdelig efter Orkanen maae Hjelp ydes dem,

som

behöve den, Anstalter træffes for at forebygge Tyverier, da
endeel Huse ville rimeligviis være bievne omkastede og de fleste

andre være uden ordentlig Lukke.

Ogsaa maae der sörges for

at rydde Ruinerne og for at raade Bod, saavidt muligt, paa den
lidte Skade. Subskriptioner foranstalles for de Nödlidende o. s. v.
Skulde ovenstaaende Foranstaltninger ikke have været til

strækkelige til

at

forebygge Mangel paa Levnetsmidler eller

andre Fornødenheder, saa maae den lindres eller afhjelpes ved
hensigtsmæssige Anordninger,

som Opmuntring til Indforsel,

Handels - Lettelser o. s. v.

II.

Paa Soen.

u) Vedvarende Forsigtighedsregler :

Skal et Skib opholde sig, hvor Orkan kan ventes, saa
ville saavel Rederne som Förerne vist selv sorge for, at det er

i

den bedst mulige Stand.
Det bor være forsynet med Ankerkjetting, da Koraller i

Bunden ere saa almindelige

i de tropiske Have og da Kjet-

tingen, ved at arbeide sig ned i Grunden, foröger Ankerets
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Hold overmaade — maaskee ligesaa meget som 2 à 5 andre
Ankere.
Gaffel-Stormsejl paa alle Master ere og höjst önskelige^

da de pludselige Vindspring i Orkan gjör det meget farligt at

ligge bi for Raasejl.

Gallerne bor være saa korte som muligt,

for at ikke besvære Mastetoppen.

Endelig bör ethvert saadant

Skib være forsynet med 1 à 2 gode Söbaromelre..

ó) Öjeblikk elige Forholdsregler :

til Ankers:
Ligger man i en Havn, hvorfra man nogenlunde hurtig

kan komme til Söes og naae tilstrækkeligt Driverum,

men især

hvis det er en aaben Rhed, saa anseer jeg det for sikrest at

gaae strax til Sejl.

Orkanstödet kan være saa voldsomt, at intet

Anker kan holde.
Kan eller bör man derimod ikke gaae under Sejl,

saa

troer jeg man gjör rigtigst, hvor man har Plads dertil, at ligge
for sit Kjetting-Anker allene, med saa megen Bugt ude, at om
trent 5o Favne eller mere ligger i Bunden.

Denne Deel af

Kjettingen vil arbeide sig mere eller mindre dybt ned i Grun

den, efter dennes Beskaffenhed, og derved foröge Ankerets Hold
betydeligen.

Man kan ikke faae uklart Toug, thi man ligger

kun for eet; heller ikke uklart Anker, thi man svaier ikke om
dette, men om det Punkt af Kjettingen, som endnu holdes fast

i Grunden;

og skulde Kjettingen springe eller Ankeret gaae

med, saa har man alle sine övrige Ankere rede.

Rider man op

for svær Söe, saa formildes Rykkene derved, at enhver Opduv—
ning eller Sakning maae lofte nogle Favne Kjetting op af Grun
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den og saaledes fordele Stödet over et længere Tidspunkt.

For

endnu mere at blödgjöre Rykkene, kunde man maaskee hexe
en Tougtamp fra nærmeste Klyds i Kjettingen, kaste Touget

til Bedings og stikke saa meget paa Kjettingen, at man laae i

det elastiske Toug,

dog uden at kaste Kjettingen fra, for om

Touget skulde springe.
Orkan paakommer sædvanlig saa pludselig, at man maae
stryge itide og den rejser som oftest en Söe, der vil gjöre Een

dersom de ikke ere ind

det umuligt, at bjerge sine Fartöjer,
satte eller ophejstej

maaskee eet undtagen, saalænge dette kan

vage.
Under

S ej l :

vil enhver duelig Sömand selv vide at tage de fornödne For

holdsregler, dog bör jeg henlede hans Opmærksomhed paa ad

skillige Omstændigheder,

hvori Orkan

er forskjællig fra al

mindelig Storm.
Den begynder gjerne saa hastig, at man ikke faaer Tid til
at fuldende sine Forberedelser5 man bör derfor ikke udsætte

disse, naar Barometret og Luftens Udseende bebude Orkan.

Dens Stod

kunne

desuden

snart

blive saa voldsomme,

Folkene ikke kunne arbejde til Vejrs.

kaste Huse langt fra deres Plads,
om de udsættes for dem.

at

Vindstod, som kunne

ville og bortrive Mennesker

Voldsomme Vindspring ere et af

Orkanens uudebliveligste Særkjender.

Mangt et Skib er for-

gaaet ved, i Storm, at faae sine Undersejl bak.

De bor altsaa

bjerges itide og Skibet lægges under sine Stormsejl.

Vindfor

andringerne rejse snart en saa toppet og uregelmæssig Söe, at

Skibet arbejder svært og at man staaer mere Fare for at miste
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sine Master end i almindelig Storm.

En Mast overbord stöder

og lettere Hul i Skibet, dersom Læ-Talliereeb rives ned i Soen

og saaledes forsinke Kapningen af Redskabet.

uregelmæssige Bevægelser mistes let Roret,

Ved Skibets

og sjelden vil en

Orkan gaae over uden at Stormsejlene blæse fra Ligene.

Man

bör derfor være betænkt paa Nödroer og Flaadanker.

Uden

höjeste Nødvendighed bör man ikke lænse for Vejret,

da de

utrolig voldsomme Vindstod ville give Skibet, ' selv for Takkel

og Toug, en saadan Fart,

at Vandets forögede Modstand for

og formindskede Tryk agter vil sætte Skibet saa naeget paa Hæ
len,

Ved saadan Fart,

at Soen let kan bryde agter over.

Krængning

og

Söe

vil Tildrejningen

være

yderst vovelig.

Bedst derfor at undgaae disse Farer om muligt.
Orkan gjör selv Ubetydeligheder vigtige.

Den som ikke

har seet Orkanregu, forestiller sig neppe hvorledes den trænger

ind overalt.

Og i dette Klima angribes Mandskabet næsten

uundgaaeligen af de skrækkelige tropiske Sygdomme,

dersom

det, efter haardt Arbejde og Savn, maae ligge i fugtige Köjer.
Denne gjennemtrængende Regn

gjör det og tilraadeligt,

Rejsningens Forstötning at agte mere paa,
fuldkommen overeet med hinanden,

ved

at Vanterne bære

end paa at sætte dem stivt,

thi man har Exempler paa at Hovedtouge ere sprungne blot

ved den Indkrybning Regnen har ioraarsaget.

Skjöndt jeg nu har nævnet endeel af de Forholdsregler som

Orkanens ovenanförte Egenskaber gjöre nodvendige, saa har jeg
dog troet saa meget mindre at burde forklare, naar og hvor
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ledes de bär anvendes, som enhver erfaren Sömand er fortrolig

med dem og vil selv bedst vide at finde Öjeblikket,

da de bor

benyttes og Maaden at udfore dem paa.

Saaledes slutter jeg nu min Afhandling, som er bleven
længere end jeg havde foresat mig, med det Onske,

at den

inaae bidrage til at formindske de Ulykker, Orkaner sædvanlig

medfore,

og med den Begjæring, at de Læsere som have Er

faring og Kundskab om denne vigtige Sag, godhedsfuldt ville

meddele mig saadanne Oplysninger, som kunne tjene enten til
Bekræftelse eller Rettelse af mine Meninger.

Mit Formaal er

at gavne og ethvert Bidrag til Almeenheld vil vorde modtaget
med Taknemmelighed.

•/etcÄeWe*

c

UNDERSØGELSE
-OM

OPRINDELSEN
OG

DE NÆRMERE BESTANDDELE AE NOGLE
AF DE VIGTIGSTE

LEERARTER,
AF

G.

FORCHHAMMER.

Vid. Seist. phys. og mathem. Skr. V. Deel,

LI

En evig Kamp

finder Sted paa Jordens Overflade imod de

fastere Bjerg- og Steenmasser, som skylde andre Kræfter deres
Oprindelse, end de, der nu almindeligen virke i Jordskorpen.

Vandeti Regnen, i Havet, i de mangfoldige Floder og Ind

soer, afslider Stenene, Frosten sprænger dem i Stykker, og disse
mechaniske Kræfter virke alle til eet Maal, nemlig at formindske

Höiderne, at udfylde Fordybningerne, og de vilde ikkun finde
deres fuldkomme Grændse,

en stor Slette.

naar Jordfladen var forvandlet til

Forenet med disse iöinefaldende Virkninger af

mechaniske Kræfter foregaaer en chemisk Indvirkning af Van

det og Luften, hvorved mangfoldige Forandringer frembringes,
der ikke blot ophæve Steenmassernes Sammenhæng, men aldeles

forandre deres Sammensætning.

Vandet oplöser især Æsksal

tene, Luftens Ilt træder i Forbindelse med Metallerne og de
lavere Iltningsgrader, dens Kulsyre mætter de udskilte Baser,
og selv Luftens Quælstof synes ikke at være ganske uden Deel

i dette almindelige Angreb paa Jordens faste Grundvolde.

Det

er disse Virkninger, der forberede Jorden til at nære Planterne
og overhovedet de organiske Væsener.

höieste Grad at undersöges,

Det fortjener derfor i

hvorledes de Producter ere, der
LI 2
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fremkomme

ved

denne Indvirkning,

som man sammenfatter

under Navnet Forvittring, og som med Hensyn til dens Ejen
For os, som boe ved Fo

dommelighed ikkun er lidet kjendt.

den af Skandinaviens kornet-krystalliniske Bjerge,

saa at sige i

Dalen imellem de norske og svenske Bjerge paa den ene Side
og de nordtydske paa den anden,

uhyre,

er det et Spörgsmaal af en

men hidtil ikkun lidet erkjendt Vigtighed:

hvorledes

Granit og Gneus, Sienit, Diorit og Dolerit, og de mangfoldige

Gronstene indtil Basalten, forvittre, og hvilke Producter denne
Forvittring frembringer.

Ikkun et eneste deraf er hidtil studeret med nogen Om
hyggelighed, nemlig Porcelainjorden eller Kaolin.

En ældre

Række af Erfaringer havde næsten afgjort det Spörgsmaal,

at

denne Leerart hidrörte fra forvittret Feldspath eller egentlig fra

den næsten glimmerlöse Granit-Varietet, som man har kaldet

Pegmatit eller Skriftgranit.
kjendt,

Feldspathen bestaaer,

i
af i Grunddeel Kali j

som be

i K.

i Grunddeel Leerjord

4 Grunddele Kiselsyre

j 2 Al

( 5 O
4 Si

12 O

Man tænker sig sædvanligen Sammensætningen saaledes,

at een

Grunddeel Kiselsyre er forenet med i Grunddeel Kali, og 5

Grunddele Kiselsyre med i Grunddeel Leerjord.
K Si + 2 Al Si3

Naar man ikke vilde gaae ind i en egentlig Construction
af Eorvittringsphænomenet,

saa forklarte man sig Forandringen
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meget snart, i det man antog, at Kali, tilligemed en Deel Ki

seljord, blev bortvadsket af Vandet.

Men Porcelainleer fra de

forskjellige Steder, hvor det findes, ja fra een og selvsamme

Grubes forskjellige Dele,

viser en forskjellig Sammensætning.

Mine forste Undersøgelser gik derfor ud paa at bestemme Porcelainjordens Sammensætning.

Jeg valgte dertil den Porcelain-

jord, som paa Bornholm forekommer paa den ostlige og syd

vestlige Rand af Urbjergene i Nærheden af Rönne,

da jeg

havde Ledighed til at forskaffe mig den ublandet med andre
Leerarter, og da dens Forekomst i Nærheden af endnu ufor

styrrede Pegmatit-Lag er en interessant Henviisning paa dens
En Analyse, anstilt efter den sædvanlige Methode

Oprindelse.

ved Smeltning med kulsuurt Natron &<

Kiseljord

.

.

.

.

.

4g,3o =

25,6i.

......

32,76 = 15,29.

.......

12,66 = 11,25.

Leerjord
Vand

•

gav

Jernilte .

..........................

Kulsuur Kalk

Reen Kalk

1,25

....

0,28

.....

0,19

(sandsynligviis havde den
været forenet med Kiselsyre)

Udecomponeret Leer
)
*

o>85

97,28.
*) Det udecomponerede blev derved bestemt, at den Morter, som havde
tjent til Lerets og det kulsure Natrons Blanding, blev ud vadsket
med Vand, som blev filtreret, og det udvadskede Filtrum blev
brændt. Af Askens Vægt blev Vægten af det Leer bestemt som
var blevet i Morteren.
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Magnesia, Cerium-Ilte, Kali, hvis Vægt ikke blev bestemt.
Leerjorden og Vandet synes

Iltmængden i Kiseljorden,

her at forholde sig som 5:3:2.
noget större,

Vel er Vandets Iltmængde

end den efter Beregningen burde være, men det

er meget vanskeligt, at bortfjerne alt hygroscopisk Vand.
saa Analyser af andre Porcelainjordarter,

som

Og-

den fra

St.

Yriex, hvori der efter Berthier findes
37,3 Leerjord = 17,42 Ilt

og i3,o Vand

= 11,55 —

eller den fra Aue, som efter Klaproth og efter Kuhn indeholder
3g,o Leerjord = 18,21 Ilt

14,5 Vand

= 12,88 —•

give et lignende Forhold.

35,972 Leerjord = i5,5i6 Ilt
i5,i8i Vand

= 10,716 —

Dog synes ikke enhver Porcelain-

jord at vise samme Forhold; thi den fra Passau indeholder

32,oo Leer = i4,g5 Ilt
18,00 Vand = 15,99 ~
Kiseljordens Mængde i Forhold til Leerjorden er derimod

aldeles ubestemt; thi i min Analyse fik jeg
32,75 Leerjord = 15,29 = 3 Ilt

4g,3o Kiseljord — 25,61 ■— 5 —men den fra Aue indeholder efter den tidligere benyttede Analyse

3g Leerjord = 18,21 = 3 Ilt
46 Kiseljord = 23,go = 4 —
den fra Passau

32,oo Leerjord = i4,g5 = 2 Ilt

45,oo Kiseljord '===- 23,41 = 3 —
den fra St. Yriex

271
57,3 Leerjord = 17,4a == 3 Ilt
46,8 Kiseljord = 24,31 = 4 —

Rose

den fra Aue indeholder efter

Leerjord = 2i,g5 = 4 Ilt

52 Kiseljord = 27,01 = 5 —

den fra Passau indeholder efter

Gehlen

42,5 Leerjord == 19,85 = 2 Ilt

55,o Kiseljord s=s 28,57 =

—

Det er altsaa klart, at Porcelainjorden, naar den over

hovedet skal betragtes som en chemisk Forening af Leerjord
med Vand og Kiseljord, indeholder indblandet Kiseljord, snart i
större, snart i mindre stor Mængde.

Jeg valgte nu en anden

Vei for at undersöge den chemiske Blanding af Porcelainjorden.

*

Jeg kogte en uveiet Mængde bornholmsk slemmet Porcelainleer
med Svovelsyre, som ikkun var lidet fortyndet med Vand; efter

Indkogningen blev Syren fortyndet med Vand og Leret udvad-

sket; det blev derpaa kogt med en Oplosning af kulsuurt fuld

komment kiselfrit Natron, og derefter udvadsket.
Den svovelsure Oplosning blev bundfældet med Ammo
niak;

det glödede Bundfald veiede 31,55g engelske Gran, og

efterlod ved Oplosningen i fortyndet Svovlsyre 2,146 Gran, som

ikke var reen Kiseljord, men hvoraf conc. Svovelsyre uddrog en

betydelig Mængde Leerjord; jeg troer derfor at kunne antage
det for et Singulosilicat af Leerjorden, og efter Fradrag af Kisel
jorden blev 20,413 Leerjord tilbage.

Kiseljorden blev udskilt

af Natron-Oplosningen ved at blande den med en stor Mængde

Salmiak og afdampe til Törhed.
Saltets Oplosning i Vand,

engelske Gran:

Kiseljorden blev tilbage ved

og veiede efter Glödningen 26,482

m

2g,4i5 Leerjord indeholder 15,707 Ilt

26,482 Kiseljord

—-

10,757 —

Dersom vi altsaa ikke regne de för omtalte 2,146 med,
saa see vi tydeligen, at Svovelsyren havde decomponeret et Sin-

gulosilicat af Leerjord.

Vi have seet,

at hine 2,146 indeholdt

Leerjord, og jeg troer at kunne antage det for et Singulosilicat,
som

ikke

bliver decomponeret ved Digestion

med fortyndet

Svovelsyre, medens Kogning med stærk Svovelsyre decomponerer

det; men selv om man vil betragte det som et Trisilicat af
Leerjorden, saa vilde derved ikkun Bestandelenes Forhold saa-

ledes forandres :

Leerjord 29,989 indeholder i4,oo6
Kiseljord 28,012

—

14,567

en Afvigelse fra Singulosilicatets Sammensætning, som man sik

kert ikke vil ansee for væsentlig.
Det Pulver, som blev tilbage efter den gjentagne Behand

ling med Svovelsyre og kulsuurt Natron, forholdt sig for Blæse
roret som reen Kiseljord.

Man seer deraf, at en Deel af Ki

seljorden enten slet ikke har været i chemisk Forening med
Leerjorden, eller i en ganske anden Forbindelse end den anden

Deel, hvilket sidste just ikke er meget sandsynligt.

Kaolins Sammensætning er derfor:
Leerjord 44,46

Kiseljord 59,97 eller (2 Al) Si Jr 2 Aq

Vand

16,57

100,00

Den rene

TTS
og Porcelainjorden bestaaer altsaa af dette Mineral,

som man

maaskee fortrinsviis kunde kalde Kaolín, og indblandet Quarts.

Quartsen er alligevel ikke den eneste Indblanding, der findes i
den bornholmske Porcelainjord.

Ved at söge efter et Middel for

at udskille de Metalilter, som findes i den bornholmske Porce

lainjord, og udgjöre omtrent 2 Procent, paa en saa billig Maade,
at det kunde udfores i det Store,
Svovelbrint og Saltsyre,

havde jeg med Nytte brugt

den förste for at reducere Jerniltet til

Svovelmetal, den anden for at oplöse det saaledes dannede Svo-

velmetal.

Ved at undersöge denne Oplosning fandt jeg, at den

indeholdt Jern, Cerium, Kalk, Magnesia, Kali og en meget be
tydelig Mængde Kiseljord, og at altsaa Svovelbrinten havde for

anlediget Decompositionen af et Silicat.
nu (100 Grammer) 1544,38 engelske
z
Gran bornholmsk Porcelainjord med Eddikesyre, hvorved der
Jeg

digererede

viste sig Bobler af Kulsyre.

Oplosningen

med Ammoniak, men gav intet Bundfald.

blev

overmættet

Oxalsyre bundfældte

Kalk, der efter Afdampning, Brænding, Behandling med kul-

suur Ammoniak og Opvarmning, gav 4,345 engelske Gran kul-

suur Kalk.

Moderluden blev afdampet til Törhed, gledet indtil

Kullet fra Eddikesyren var brændt, og udkogt med Vand, hvor

ved der viste sig meget tydelige Spoer af kulsuur Kali, oplöst
Vand, tilligemed Magnesia.
tinchlorid.

i

Kaliet blev endnu prövet med Pla

Af det tilbageblivende oplöste Saltsyre Magnesia,

som, bundfældet med phosphorsuurt Natron og Ammoniak, viste

sig — o,4i4 reen Magnesia; det tilbageblivende var Kiseljord

og veiede 0,220.
Kid. Selsk. phys. og mathem. Skr. K. Deel-

Mm
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Disse ved Eddikesyre uddragne Bestanddele ere i Procent:

,00280 kulsuur Kalk,
,ooo56

—

Magnesia,

,oooi4 Kiseljord,

Spoer af Kali.
,ooo5o eller f Procent.
Den saaledes udludede Porcelainjord

blev nu digereret

med Svovelbrintevand, som indeholdt noget Svovelbrint-Svovelammonium.

Leret blev derved mörkegraat, efter 24 Timer blev

der sat Saltsyre til, hvorpaa Leret blev udvadsket, atter digereret
med Svovelbrintevand og Svovelbrint-Svovelammonium, og over
mættet med Saltsyre.

Leret blev derpaa udvadsket paa et Fil

trum, saalænge det fralobende Vand reagerede suurt.
Alle disse saltsure Oplosninger bleve afdampede til Tor

hed , det tilbageblivende befugtet med stærk Saltsyre og derpaa
oplöst i Vand.

Der blev Kiseljord tilbage, altid bruunfarvet af

nogen Humussyre, som man kan uddrage med Ammoniak, eller
forstyrre ved Forbrændingen.

Den

frafiltrerede Vædske blev

svagt overmættet

med

Ammoniak, opvarmet til Kogning, filtreret, og Bundfaldet udvad

sket.

Vadskevandet blev indkogt og tilligemed den forst fralöbne

Vædske bundfældet ved oxalsuur Ammoniak,

og den oxalsure

Kalk ved Brændning forvandlet til kulsuur Kalk, og bestemt som

saadan.

Den ved Ammoniak fra Leerjord, Jernilte &c. og ved

Oxalsyre fra Kalk befriede Vædske tilligemed Vadskevandet blev
indkogt,

og Saltet saalænge glödet i en Platindigel, indtil det

var hvidt J der blev derpaa tilsat nogen stærk Svovelsyre og opvar-
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met, indtil de svovelsure Dampe vare forsvundne.

Saltet blev nu

oplöst i meget svagt svovelsyreholdigt Vand, hvorved der igjen

blev nogen Kiseljord tilbage.

De svovelsure Salte bleve med

eddikesuur Baryt forvandlede til eddikesure Salte, indkogte og

glödede.

Den glödede Masse blev udludet med Vand, der nu

indeholdt

kuulsuur Kali

sidste Salt oplöste sig

tydelig Mængde

og

og kuulsuur Magnesia oplöst;

det

ved denne Udkogning i en ikke ube

afsatte

sig

siden ved Indkogningen saa-

ledes, at jeg först troede, at der var Lithion tilstede, som dog

ikke stadfæstede sig.

Det kulsure Kali blev forvandlet til Chlor-

kalium, bundfældet ved Platinchlorid og Spiritus, og den overstaaende Vædske blev, efter 24 Timers Forlob, indkogt og prö-

vet for Clilornatrium, hvoraf der ikke viste sig Spoer.

Magne

sien blev bestemt ved at oplöse de ved Glödning af det eddike
sure Salt tilbageblivende, i Vand uoplöselige, kulsure Salte i Salt

syre, bundfælde Baryten ved Svovelsyre, og derpaa Magnesien

ved kogende kulsuurt Kali.

De af Ammoniak bundfældte Metal

ilter og Leerjord bleve oplöste fra Filtret ved stærk Saltsyre, hvor

ved atter nogen Kiseljord blevt ilbage; Vædsken blev derpaa kogt

med Overskud af reent Kali og Leerjorden udskilt paa den bekjendte Maade.

De fra Leerjorden befriede Metalilter bleve atter

oplöste i Saltsyre, omhyggeligen mættede med Ammoniak, Jernet

bundfældet med ravsuur Ammoniak, og siden bestemt som Jerntveilte.

Den frafiltrerede Oplosning blev bundfældet med reen

Ammoniak, og Bundfaldet viste sig som Cerium, forurenet med
lidet Mangan og et Spoer af Leerjord.

Det folgende Schema

vil give en Oversigt oyer Analysens Gang.
Mm2
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nn
Der blev paa denne Maade udskilt af en uveiet Mængde

Porcelainjord :

Kiseljord 5,274 Gran indeholdt

2,745 Ilt-

Jernilte

6

—

—

1,226 Ilt

Leerjord

1,988

—

—

0,906 —
o,i4g —

Ceriumilte 0,714

Kalk, Magnesia,

Kali

iJernforilte.

hvis ikkun ringe

Mængde ikke blev
bestemt.

Iltmængden i Syren ----

2,745 og i Baserne = 2,281

nærmer sig til et Forhold af 1:1,

hvilket endnu meer vilde

være Tilfældet, dersom de iltrige Baser Kalk, Magnesia og Kali
vare bievne bestemte.

Man vilde alligevel ikke kunne slutte

meget af denne Analyse om Mineralets Natur,

men jeg skal

ßiden anföre andre Analyser, der neppe efterlade nogen Tvivl,
at det er Glimmer, et enkelt Silicat af Jernilte, Leerjord, Kalk,

Magnesia og Kali, sóm forekomme i Leret.
Det opvakte naturligviis mere Opmærksomhed, at et saa

ßjeldent Stof, som Cerium er, skulde forekomme i den born
holmske Porcelainjord, og jeg har derfor gjentaget mine Forsög
med store Quantiteter, een Gang f. Ex. med 5o Pd. slemmet

Leer, og flere Gange med 25 Pd.

Leret blev behandlet aldeles

som det er angivet i Analysen: den saltsure Oplosning blev ind

dampet, derpaa atter oplöst, bundfældet med Ammoniak, ogLeer-

jorden som sædvanlig udskilt ved kaust. Kali.

De tilbageblivende

Metalilter, især Jern, Cerium og Mangan, bleve oplöste, og Jernet
bortfjernet ved ravsuur Ammoniak.

Den tilbageblivende Vædske

blev overmættet med Ammoniak og kogt.

Bundfaldet blev sam-
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let, atter oplöst i Saltsyre, Oplosningen blandet med nogen Sal
miak, og paa ny bundfældet med Ammoniak, hvorved den störste

Deel af Manganet blev tilbage i Oplosningen.

Ceriumiltet blev

nu oplost i Saltsyre, afdampet med Omhyggelighed, oplöst i lidet
Vand, og henstillet med nogle store Krystaller af svovelsuurt Kali.
Der udskilte sig et hvidt Salt, som blev udvasket med svovlsuur

og siden oplöst i Vand.

Kalioplosning,

Det viste da folgende

Reactioner:

Metallet af Porcellainjorden, som svovelsuurt
Dobbeltsalt med Kali.
Svovlbrint .

.

.

Svovlbrint - Svovl-

intet Bundfald,

intet Bundfald,

kastaniebrunt

grönligt hvidt

Bundfald

ammoninm
«

hvidt

Det hvide Cyan-

hvidt

Ammoniak

;

jernkalium
Neutral

Cerium, som svovelsuurt
Dobbeltsalt med Kali.

oxalsuur

Kali-Amm oniak
Phosphorsuurt Na

tron

hvidt.

oplöseligt i

stærkt hvidt Bund
•

flokket hvidt Bund
fald

Viinsuurt Kali-Na-

hvidt oplöseligt i

Syrer.

Syrer

fald

Bundfald.

intet Bundfald

stærkt hvidt Bund

fald.

flokket hvidt Bund
fald.
intet Bundfald.

tron
Den eneste Forskjel be'staaer altsaa i den brune Farve med

Svovelbrint-Svovelammonium; thi det svovelsure Dobbeltsalt med
Kali forholder sig aldeles som det af Cerium, og har, ligesom
dette Metal, 2 Ilter.

Jeg maatte altsaa troe,

at det Stof, som

dannede den brune Svovlforbindelse, var blandet med Cerium, og
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det lykkedes mig at adskille dem ved at digerere Bundfaldet ved

Svovelbrint-Svovelammonium med Eddikesyre, hvorved

jeg fik

Oplosningen, som forholdt sig aldeles som Ceriumoplosning, og

matte brune Flokker uoplöste.

Jeg har ikke været istand til at

afgjöre, hvilket Metal det er, da jeg havde en saa yderst ringe
Mængde deraf;

thi det udgjör neppe tööIööö af Leret, men

jeg

skal her angive dets Egenskaber, forsaavidt som de Forsög, jeg

har kunnet anstille, vise dem.
i«

Det brune Stof er et Svovelmetal; thi opvarmet for Blæ—

seroret brænder det med Svovellugt.
2.

Dette Metals Ilte er mörkt guulbruunt;

det oplöser sig

i Phosphorsalt, og meddeler dette, saalænge Glasset er varmt, en

guul Farve, som dog næsten forsvinder ved Svalingen.

3.

Metallets Ilte oplöses af Saltsyre og Svovelsyre, og bund

fældes af Oplosningen baade Yed Kali og Ammoniak; det giver

med svovels. Kali et Dobbeltsalt ligesom Cerium.
Da jeg i Lobet af disse Undersøgelser fandt Spoer af Ceri
um i næsten alle vore Leerarter, selv i saadanne, som ikke inde
holde Kali, og altsaa ikke indeholde Glimmer, saa antog jeg, at dette

Metal hidrörte fra Feldspathen, ja det blev mig ikke usandsyn
ligt, at den skandinaviske Feldspaths rödlige Farve hidrörer fra
Cerium.

Mine Forsög,

anstilte igjen paa samme Maade, gave

ogsaa det Resultat, at den Feldspath, som findes i Omegnen af
Arendal, og som benyttes her paa Porcelainfabriken,

indeholder Cerium;

Mængde,

virkelig

men neppe kan jeg antage, at en saa ringe

maaskee ikke en Tusindedeel,

Farve, som Feldspathen viser«

kan frembringe den

Jeg har ogsaa undersögt Quart-
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sen fra samme Egn,

men ieg fandt ikke Cerium i den, omend-

skjöndt jeg anvendte i Pund til denne Undersøgelse.

Betragte vi nu de Forandringer, som Feldspathen maa lide
' for at kunne gaae over til Porcelainjord, saa vil man see, at den

ne Forvandling er let mulig,

da en Forbindelse af i Grddeel

Kali og 5 Grddele Kiseljord endnu er oplöselig i Vand, thi:
i Gd. Kali

Gd. Kali, Ka —

Feldspath

5 Gd. Kiseljord!

Gd. Leerjord, 2 Al
(4 Gd. Kiseljord, 4 S

i Gd. Leerjord

i Gd. Kiseljord
Vand------- --- -

-"

Det oplöselige kiselsure Kali,

---------- 2 Gd. Vand

som nærmer sig meest til

denne Sammensætning er Fuchs’s Vandglas, sammensmeltet af 3

Quartspulver, 2 renset Potaske og | Kulpulver, og under den For
udsætning, at den rensede Potaske er reent kulsuurt Kali, er Ki
seljordens Iltmængde 6, 73 Gange saa stor som Kaliets.

For

holdet stiger til over 7:1, da selv den almindelige rensede Pot

aske indeholder ikke nbetydeligt af fremmede Salte,

og desuden

nogen Kiseljord, som foröger den tilsatte Quartses Vægt.

Iblandt

Kiseljordens mangfoldige saavel enkelte som sammensatte Salte

forekommer ikke et eneste, hvori Kiseljordens Ilt er 7 Gange saa
stor som Basens;

det er derfor ikke sandsynligt, at et saadant

Forhold skulde forekomme ved Vandglasset;

man maa derfor

formode, at det med Kiseljorden fuldkomment mættede Kali en
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ten indeholder 8 eller g Gange saa megen Ilt i Syren som i Ba
sen; hvis det var 9 Gange, saa vilde det være den Forbindelse,

som Feldspatliens Kali vilde danne naar al dens Leerjord skulde
forvandles til Kaolin.

Tilstand i Naturen,

Hidtil har man ikke fundet Kaolin i reen

men naar den angivne Maade at betragte

Decompositionen er den rigtige, saa indsee vi let, at der efter

de forskjellige indvirkende Aarsager snart maatte udskille sig

meer snart mindre Kiseljord, der fiint fordeelt blandede sig med
Kaolinen, saaledes som det virkeligen linder Sted.

Efter de anförte Undersøgelser synes det at Feldspathcns

mineralogiske Formel skrives bedre K S9 -f- 5 A S i Stedet for

K S3 4-5 AS3.
Jeg har endnu undersøgt Pibeleer fra Willingsbye paa

Bornholm,

som der forekommer Kulformationen underordnet.

Det er graat, seigt, fiint og blandet med mange Kulstykker; det

danner Lag imellem Sandsteen eller Sand og det er vel bekjendt

at denne Formation er særdeles riig paa kulsuurt Jern som led

sager alle dens enkelte Leed og snart findes i uforandret Til
stand,

snart som Jerntveilte frembragt ved Forvittring af det

kulsure Salt.

100 Grammer (1544,58 engelske Gran) bleve degercrede
med Eddikesyre og gav:

2,472 engelske Gran kulsuur Kalk.

,627 Magnesia og Kiseljord.

Spoer af Kali.
Fid. Selsk. phys. og mathem. Skr. f~. Deel.

N H
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5o Grammer

(772,19 engelske Gran) behandlede med

Svovelbrint aldeles som Porcelainsjorden gav:
658
i,

engelske Gran Kiseljord = ,861 Ilt.

,853

—

— Leerjord

,708

—

-— Magnesia =

,070

—

— Kali

= ,3go —

—

= ,o63 —

,4o3 Manganilte.

i,o56 Ceriumilte.
4,533 kulsuur Kalk.

18,953 Jernilte.

Ceriumiltet horer til Feldspathen,
andre Analyser.

som er beviist ved de

Manganiltet, den störste Deel af den kulsure

Kalk og af Jerniltet, höre udentvivl til det kulsiire Jern, som
undertiden findes selv som Nyrer i Leret.

Kiseljordens Ilt er

0,861 i Ilten i de 3 Baser, er 0,727. — Antage vi at det der

mangler for at Basernens Ilt er liig Syrens hidrörer fra Jern-

forilte, altsaa = ,134 Ilt = ,58g Jernforilte saa er Sammen(g Procent

Kiseljord og,8o.
Leerjord

20,06.

Magnesia

17,01.

Kali

8,96.

Jernlorilte 14,14.

100,00.
og Kaliets Ilt forholder sig til Leerjordens, til Magnesia og Jern

iltets og til Kiseljordens Ilt som

0,8 : 5 : 5 : 11'.

og efter v. Kobbel er Glimmerens Forhold .... 1

:5:5:n.
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Kobbels Analyse af Glimmeren gav:
Kisel jord

4o,oo.

Roses Analyse gav:
42,5o.

Leerjord

16,16.

i6,o5.

Magnesia

21,54.

25,97.

Kali

io,83.

7,55.

7,5°.

4,95.

Jern il te
Titanilte

,20.

Flussyre

,55.

Vand

0,68.

5,oo.

99>7697>68Det synes derfor neppe nogen Tvivl underkastet at det af
Svovelbrint og Saltsyre decomponerede Mineral ikke er andet end

Glimmer.
Omendskjöndt Digestionen med Svovelbrint og Saltsyre blev
mange Gange gjentaget saa lykkedes det dog ikke}

Glimmer og alt Jern uddraget.

at faae alt

Det Tilbageblevne blev kogt med

Svovelsyre og den vandige Oplosning bundlældet med Ammoniak,

hvorved der blev udskilt 56,168 Gran Leerjord som oplöst i for
tynde! Svovelsyre efterlod ,85a af den Forbindelse, som vi för

have antaget for et Singulosilicat af Leerjord, og efter at være
kogt med kaustiskKali efterlod 5,710 Jernilte.

Kunde vi antage at

Jerniltet og Glimmeren i dette Tilfælde vare oplöste isamme For

hold som för, saa vilde der ved Glimmerens Decomposition være

kommen ,5oo Kiseljord og ,s5i Leerjord i Productet.
Leerjordens Mængde er altsaa 56,168 Gran — o,85a —

5,710 — o,25i ~ 29,075.

Den af det kulsure Natron ved AfN n 2
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dampning med Salmiak og Oplosning udskilte Kiseljord veiede

128,797 °S dens sande Mængde er 28,797 — o,5oo —— 28,297.
29,375 Leerjord indeholdt 15,720 Ilt

28,297 Kiseljord

—

i4,7o5 —

En Afvigelse, som ikke er stor nok, for at berettige os til at an
tage denne Sammensætning for forskjellig fra Kaolinen.

Det efter Kogningen med kulsuurt Natron tilbageblevne
hvide Pulver smeltede let for Blæseroret.

Omendskjöndt Pulve

ret allered'e for var udvadsket meget omhyggeligt, saa blev denne

Udvadskning endnu gjentaget flere Gange, saa at jeg er overbeviist om, at ikke et Spor af kulsuurt Natron er blevet tilbage.

Mineralet blev glödet med kulsuurt Baryt og analyseret paa
den sædvanlige Maade.

Af 11,547 engelske Gran fik jeg:

Kiseljord 9,280
Leerjord 1,742

Natron

>296

Magnesia

,229.

Natronet var fuldkomment frit for Kali,

der ikke.

og Kalk fandtes

Kiseljorden er bestemt ved Fradrag af de övrige Be

standdele; thi der havde dannet sig en Forbindelse af Baryt og
Kiseljord, som, da den ikke var decomponeret ved Saltsyre og
efter at den övrige Kiseljord var oplöst i kulsuurt Natron, blev
tilbage, og som syntes at være en Forbindelse af 2 Grunddele
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Kiseljord og een Grunddeel Baryt.

Analysen blev ikke gjen-

taget, da Kiseljordens. Forhold til Baserne syntes tydeligen at
vise,

at der var fri Kiscljord indblandet med kalifric Varieteter

af Feldspalhen.

Mangelen paa Kalk synes at udelukke Labra

dor og Magnesia Feldspalhen.

Mangelen paa Kali hentyder

paa, at det er Kali-Feldspath der ved sin Forvittring danner
Kaolinen.
De Leerarter, som hidtil ere omtalte,

höre til de sjcld—

nere, og naar jeg undtager Ocn Bornholm, saa forekomme de

ikke i slörre Masser.

Guult Leer derimod og Blaaleer höre i

det egentlige Danmark til de meest udbredte Jordarter og deres

Sammensætning har været et af de vigtigste Sporgsmaal jeg har
forelagt mig ved denne Undersøgelse.
aldeles efter den för anförte Methode.

Analysen selv er udfort
Der viste sig ved disse

Arbeider en Ilovedforskjellighed imellem Blaaleret og det gule

Leer, idet det sidste indeholdt Kali som væsentlig Bestanddeel,
det andet ikke.

Jeg vil her ikkun give Analysen af een Leer-

sort, som forekommer ved Rödovre i Nærheden af Kjöbenhavn :

8,120 kulsuurt Kalk,
9,824 Leerjord,

1,629 Magnesia,
18,451 Kiseljord,

o,g54 Kali,
,075 Mangan

og over 14,
dets Vægt blev ikke

Jerntveilte og Ceriumilte;

nöiagtigen

bestemt,

da en

Deel deraf
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Llev tabt,

men

Ceriumets Nærværelse gav sig meget tydeligt

tilkjende, idet det blev udskilt paa samme Maade,
ligere er

anfort

Cyanjernkalium.

for

at

og prövet

I et andet Forsög,

bestemme Ceriumiltets

Leerjord 0,106 Ceriumilte.

Ceriumiltets Nærværelse

i

som tid

med svovelsuurt Kali

fandtes

Efter det tidligere

fra forvittret Feldspath og jeg

at

guult

som netop blev anstilt

Mængde,

Leret

og

antyde

for

5,981

anförte synes

dets

beklager ikkun,

Oprindelse
det ikke

at

lykkedes mig ved Lerets gjentagne Behandling med Svovelbrint
og Saltsyre at befrie det fuldkomment fra Jerniltet;

thi da

jeg behandlede det tilbageblevne med Svovelsyre paa den tidt

anförte Maade, blev Leret meget jernholdigt og fandtes i et

Forhold til Kiseljorden, som vel nærmede sig til det for Kao

linen bestemte, men af veeg dog saa meget derfra, at det ikke
ligefrem kan tjene til Beviis paa Lerets Oprindelse af forvittret

Kiseljordens Mængde var overveiende imod LeerFeldspath.
jordens, hvilket bliver let begribeligt, naar man kaster et Blik
paa ovenstaaende Analyse, og betænker,

lige blevet blandet med Kaolinen.

at noget deraf er til

Det ved Svovelbrint decom-

ponerede Mineral, har en umiskjendelig Analogie med Glimme
ren med Hensyn til Sammensætningen,

hvorfra det ikkun af

viger ved en ringere Mængde Kali, en Omstændighed,

saare let forklarlig.

der er

Foruden disse Bestanddele findes Quarts i

meer eller mindre betydelig Mængde i det gule Leer, og jeg
vil ikke nægte,

at det forekommer mig at være meer end en

Hypothese, at betragte det gule Leer, som fremkommet ved en

gjennemgribende Forvittring af Granit eller Gneus.

Ved flere

andre Analyser af lignende gule Leerarter fandt jeg de samme
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Bestanddele, og Kaliets Forhold til Kiseljorden imellem i : 16

og i : 20.
Ganske anderledes forholder Blaaleret sig; det indeholder

ikkun lidet Sand, men Kiseljorden er i en meget mere fiindeelt
Tilstand, hvorpaa ogsaa dets Anvendelse til at udholde Vand

beroer.

Det Mineral, som ved Svovelbrint og Saltsyre oplöses,

indeholder ikkun et yderst ringe Spoer af Kali, derimod en
meget större Mængde Magnesia, end det af det gule Leer ud
Blaaleer fra Omegnen af Hirschholm med-

dragne Kiselsalt.

deelte Syovelbrint og Saltsyre folgende Bestanddele:
i5,g83 —: 8,279 I1L
i3,85o = 6,46g ~
7;925 = 3,o66 —

Kiseljord

Leerjord

Magnesia

4,217 ” i,i54 —

Kalk . . .
Kali

. . .

o,o58

Natron

. Spoer

Cerium

. Spoer

Jerntveilte 32,35g.

Det vilde være forgjeves, ligefrem at ville forsöge at be
stemme de Mineralier, som ved deres Forvittring have dannet
Blaaleret, ikkun det folger af den anförte Analyse, at det ikke

har været Glimmer.

Sammensætningen nærmer sig aabenbar

de sorte Amphiboler;

men en saa

stor Mængde Leerjord i

Forhold til Kiseljorden, har man hidtil ikke fundet i vel be
stemte Hornblendearter.

Hvis man ellers turde antage det saa-
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ledes

decomponerte Mineral

for Hornblende,

saa liar

det

været Grönsteen og Sienit, som i deres Forvittring have dan
net Blaaleret,

og let forklarer man sig Mangelen paa Sandet i

dette Leer, da de aniörte Bjergarter indeholdt liden eller ingen

Quarts.

Let forklarligt bliver Jerniltets store Overvægt i det

gule saavel som det blaae Leer,

da baade Granit og Gneus

paa den ene Side og Sienit og Grönsteen paa den anden Side,

indeholde Magnetjernsteen indsprængt.

OM

BAROMETRETS

MIDDELSTAND
VED

HAVE T.

AF

J.

F. SCI1OVJF,
PROFESSOR.

Vid, Selsk. phys. og mathem. Skr. V. Deel.

O

Uagtet deels theoretiske Grunde, deels de Forskielligheder, som
Barometer-Iagttagelser anstillede paa forskiellige,

ved Havet

beliggende, Steder frembyde, oftere have foranlediget den Yt-

tring: at Barometrets Middelstand ved Havet nok ikke er lige
overalt paa Jordkloden, saa have dog de fleste Physikere indtil
den nyeste Tid enten antaget Sagen for uafgiort
),
*

eller meent,

at Barometerstanden ved Havet overalt er den samme
);
**

og

hertil ere de især ledte ved den Betragtning, at Forskiellerne

ikke syntes at frembyde nogen Regel og i Almindelighed ikke
ere större, end at de med Rimelighed kunne udledes af Uover-

eensstemmelse i Instrumenter, af Mangel paa nöiagtig Angivelse
af Iagttagelsesstcdets Höide eller af Correctionerne for Qviksolvets Udvidelse og Haarrörs-Virkningen.

I Gilberts Annalen 25 Bd. p. 35o (1807) giorde v. Buch

opmærksom paa, at en Række af gaarige Barometer-Iagttagelser,

*) Humboldt Voyage. Partie historique T. XL p. 1. (Poggendorfs
Ann. 12 Bd. p. 339). Kämtz Meteorologie 2 Bd. S. 290. 1832.
**) Daniell Meteorological essays and observations p, 93. Rapport over
Duperrys Reise. Ferussac Bulletin des sc. math. 1825 p. 304-305.
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anstillede af Provst Hertzberg i Hardanger i Bergens Stift, kun

gav en Middelstand af 555'"85 Pariser Maal ; men da Afvigel

sen fra den almindeligen antagne Middelstand kun var liden,
da der ikke var nogen Oplysning om de daglige lagltagelsestider

eller om Capillariteten , og der heller ikke var aniört til hvilken
Thermometergrad Barometerstandene vare reducerede, saa vare
disse Iagttagelser,

som allerede Humboldt i en vedioiet Note

bemærker, utilstrækkelige til at bevise enten en local Depression

eller en Aftagelse mod Polarkredsen.
En större Grad af Rimelighed for en Afvigelse fra det,

man antog for Normal-Middelstand, opvakte de Efterretninger
som v. Buch gav om Barometrets Middelstand paa de canariske

Óer *
).

Hans egne Iagttagelser fra 21 Juli til 10 August i8i5

paa Gran Canaria gave nemlig 55g//zog,

Escolars oaarige Iagt

tagelser paa Teneriffa 558,44 og adskillige andre enkelte Iagt
tagelser ogsaa en höi Stand.

Imidlertid kunde man dog mod

det af Escolar’s Iagttagelser beregnede Middel indvende, at det
kun var uddraget af de maanedlige Extremer, og mod det der

grunder sig paa v. Buchs egne Iagttagelser, at disse indbefatte et,
selv for den Brede, alt for kort Tidsrum for at være paalidelige.

Da jeg i Foraaret 1824 giennemgik nogle Veir-Iagl tageiser

som Landphysicus Ihorstensen havde anstillet i Næs ved Reikiavig paa Island med Instrumenter,

som Videnskabernes Sel

skab havde overladt ham, var det mig meget paafaldende at

*) Bemerkungen über das Klima der canarisclien Inseln. Abliandl. der
Berliner Academie aus den Jahren 1820-1821. Berlin 1822.
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bemærke,

meterstand.

at disse Iagttagelser gave en usædvanlig lav Baro

Da jeg meddeelte Etatsraad Örsted dette, giorde

han mig opmærksom paa, at lian havde fundet det samme ved
at undersöge en Mængde Barometer-Iagttagelser fra Grönland.

Ossaa
Thorstensen selv liar i sine til Selskabet indsendte JourO
naler yttret den Mening: at Barometret staaer lavere i Island
end andetsteds.

For

at

hæve

de

Tvivl,

der kunde op

kastes med Hensyn til Instrumentets Paalidelighed, foreslog jeg

Videnskabernes Selskab at opsende et andet Barometer, og efter
at en Sammenligning af samme med det ældre Instrument havde

°ivet Sikkerhed for, at dette ikke -var beskadiget, saa bekiendtgiorte jeg, först i Videnskabernes Selskabs Program for 1820,
siden i Frorieps Notizen 1825 No. 255 og i min danske Meteo
rologie (1826) S. 412,

som en mærkelig Kiendsgierning :

at

Thorstensens Barometer-Observationer for 5 Aar (1822-1825)

gave en Middelstand al 555"'g5 (ved o° R.)j hvortil föiedes, at
2aarige Barometer-Iagttagelser af Capitain Scheel (1811-1810)
i Eyafiord paa Nordkysten af Island gave 555"'g5; og endeel

Observationer fra forskiellige Steder i Grönland ogsaa ledede

til en lav Barometerhöide for disse Egne.

Disse Kiendsgierninger, i Forbindelse med de tvende som
v. Buch havde anfort, ledede naturligviis til det Spörgsmaal, om

disse Afvigelser fra det Almindelige

maatte

ansees som blot

locale, eller de vare Folger af almindelige Naturlovej og da jeg
indsaae, at man i de ileeste Tilfælde kun ved Instrumenternes
Sammenligning kunde blive istand til at komme til Slutninger,

der vare hævede over al Tvivl, saa benyttede jeg den Ledighed,
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som min Reise i Italien i 1829-185o fremböd til at anstille en

Sammenligning mellem de Instrumenter, hvormed der observe

res paa forskiellige Steder ved Middelhavet, og dem der ere
benyttede til Iagttagelserne i Altona.

Jeg var paa min Reise

forsynet med to Barometre, eet iorfærdiget i Professor Smiths

Etablissement i Kiöbenhavn , som jeg brugte til Höidemaalinger,
og et andet af Newmann, som jeg modtog af Etatsraad Schu-

macher i Altona;

dette sidste lod jeg altid blive i Slæderne,

deels for dermed at lade giöre corresponderende Observationer

til mine Höidemaalinger;

deels for ikke at udsætte det for de

Farer, som næsten ere uundgaaelige paa Fodreiser.
da

deels

til

Det tiente

umiddelbare Sammenligninger med Barometrene

paa de italienske Observatorier,

deels til i længere Tid ved

Havet at anstille Iagttagelser, samtidigen med de der giordes

paa disse Observatorier.

Jeg var saa heldig,

at bringe dette

Instrument aldeles uskadt tilbage til Altona.
Oprettelsen af en meteorologisk Committee i Videnskaber
nes Selskab, og Meddelelsen af Instrumenter til Reisende og til

Iagttagere, bosatte i de danske Colonier,

fremböde et andet

Middel til at bestemme Barometrets Middelstand i forskiellige
Dele af Jordkloden.

Det var min Hensigt, at bekiendtgiöre Resultatet af disse

Undersøgelser deels i mit Skrift over Italiens Klima og Vegeta-

tation, deels i Fortsættelsen af Videnskabernes Selskabs Collec
tanea Meteorologien ;

men da Spörgsmaalet

om

Barometrets

Middelstand ved Ermans Afhandling i Poggendorfs Annalen 20
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Bd. p. 12 1 imidlertid er bragt paa Bane,, saa foretrækker jeg

nu at give HovedresultaterneFor at erholde en sikker Middelstand, udiordres naturlig-

viis, at Iagttagelserne ere anstillede i et vist Tidsrum,, og dette
maae, som bekiendt, være desto större, jo længere man er fra

Ælqvator.

Folgende Sammenligning af Barometrets Foranderlig

hed, paa forskiellig Brede, kan veilede til at bestemme Længden
af det Tidsrum der er fornödent, for at sætte Ud til en givet

Række af Observationer.
Forskiel mellem de meest
afvigende. Aars Media.

Næs i Island æ) efter 8 Aar

Forskiel mellem de meest a£vigende Maaneders Media.

i"z8o

12 Aar

i5/z/92

12 •—

li/z/5g

Kïàbenhavn 2) .

.

12 —

1,82

.

.

6 •—

1,18

.

.

il —

i,56

11 •—

7,53

:

.

4 —

0,82

5 —

6,15

;

i

7. —

0,94

7 ~
1 —

6,06

Altona 3)

.

Paris 4) .
Bologna 5)

•

Neapel
St. Thomas r)'

Guinea 8)

9)

1,75

22. Maaned. 1,92 Io)

J) Thorstens ens utrykte Iagttagelser.1
2) Skildring af Veirligets Tilstand S. 416 og 427.
3) Astronom. Nachrichten 8 Bd. No. 187.
4) Bouvard Mémoire sur les obs. meteor.’
5) Obs. i Mspt.
6) Dito og i Calendario di Napoli.
7) Hornhechs Observationer.
8) Trentcpohls og Chenons Observât.
s) Höieste maanedl. Medium 340zzz64, laveste 324,72.

I0) Man seer af disse to sidste Iagttagelses-Rækker, at Barometret
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Dog forstaaer det sig af sig selv, at Observations-Rækker,

der indeslutte kortere Tidsrum, kunne, naar de give overens
stemmende Middelstande, bestyrke hinanden indbyrdes og der

ved opvække en höi Grad af Rimelighed for Resultaterne.

I den hede Zone bör man ikke oversee,
Middelstand varierer efter Aarstiden.
er liöi i den törre Aarstid,

at Barometrets

Det er nu beviist, at den

lav i Regntiden og at Forskiellen

mellem Middeltallene af de forskiellige Maaneder i visse Egne

endog kan stige til 7,5*).

Naar derfor lagtiagelses-Rækken

ikke indbefatter et heelt Aar eller Maaneder af forskiellige Aars-

tider, eller saadanne, som efter Iagttagelser paa andre Steder,
give et Medium, der nærmer sig det aarlige,. saa kan den kun

benyttes efter at en passende Correction er anvendt.
De daglige Observationstider maae ikke heller oversees,
med Hensyn til, at Barometret har en daglig Gang,

og dette

Moment er desto vigtigere, jo nærmere Iagttagelsesstedet er ved

Æqvator.

Efter Humboldt

er Barometrets

daglige Spillerum

(Forskiellen mellem Kl. 9 Formiddag og Kl. 4 Eftermiddag)
):
**

indenfor Vendekredsene er mere foranderligt end man i Alminde
lighed antager. Efter Ferrers Obs, i Havanna i Aarene 1810-12,
er Forskiellen mellem den höieste og laveste Stand 13"'72. (Connaiss. des temps 1817 p. 338).
*) Man see især Humboldt Voyage T. X. p. 448 og v. Buch über
die subtropische Zone. Poggendorfs Annalen 15 Bd. p. 356»
Í*) Humboldt Voyage T. X. p. 476 seq.
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o° Brede l"'i5

s8-5o

—

o,65

45-45

—

o,48

48-4g

—

o,54

55

—

o,og

Da Barometret,

om det end er anbragt i Nærheden af

Soen, dog findes paa en vis Höide over samme, saa udkræves
en nöiagtig Bestemmelse af denne Höide.

at beklage,

Det er derfor meget

at et saa vigtigt Datum i mange meteorologiske

aldeles

savnes eller kun angives omtrentlig,

eller efter usikkre Data.

Barometer-Iagttagelser fra Steder, der

Journaler enten

ikke ligge nær ved Soen, ere i Almindelighed aldeles ubrugelige

til at afgiöre nærværende Spörgsmaal, thi sieldcnt er Observa
tionsstedets Höide nöiagtigen bestemt,

efter den Middelstand,

som oftest kun beregnet

som i liypsometriske Skrifter tillægges

Havets Niveau; og der forudsættes altsaa det som givet, der
netop söges.

Skiöndt Barometerstande ikkun da kunne sammenlignes, naar
de ere reducerede til een og samme Temperatur, ved Hielp af et,

paa Barometret anbragt Thermometer, saa slöder man dog ikke
blot i ældre, men selv stundom i de allernyeste Journaler paa
ucorrigerte Barometerstande ; i andre Tilfælde anföres ikke om

Correction er anvendt, og man beröves saaledes endog det Mid

*) Dette er dog nok for lavt, thi Neubers Observationer i Apenrade
(55°) give 0//z17 (Collect. Meteor, fase. 1. p. 189)> og Forbes’s ved

Edinburgh (56°) O'"12.

Edinburgh Journal of science 1832 April.

Vid. Selsk. phys. og mathem. Sir. V. Deel.

Pp

298
del, selv at kunne corrigere ved Hielp af de sædvanligen til-

iöiede Angivelser af Middelvarmen.

Ja selv naar man veed, at

Baromelerstandene ere ucorrigerte og kiender Stedets Middel
varme, bliver det i kolde Klimater uvist, hvorvidt den sidste

kan anvendes til Correction, naar det ikke tillige er oplyst, om

Barometret har været anbragt i et opvarmet Værelse eller ikke.

Lignende Vanskeligheder finde Sted med Hensyn til Capillariteten.

Som oftest omtales hverken den eller Barometer

Alan veed da ikke, om der allerede er an

rorets Giennemsnit.

vendt Correction for Indflydelsen heraf eller ikke,
maaskee den hele Indflydelse falder bort,

eller om

fordi der allerede

ved Skalaens Indretning er taget Hensyn dertil.

Endeligen frembyder Instrumenternes Uoverensstemmelse en

betydelig Vanskelighed.

Derfor have Iagttagelser, anstillede paa

Söereiser med samme Instrument i forskiellige Dele af Jordkloden,
forsaavidt et betydeligt Fortrin; men i Almindelighed kunne disse

kun benyttes,

naar de

ere giorte inden

for Vendekredsene

eller indtil 5o-55° Brede, hvor de uregelmæssige Barometer-For
andringer baade ere sieldne og lidet betydelige.

Paa höiere

Brede ere slige paa Söereiser anstillede Iagttagelser, selv om
de indbefatte flere Maaneder, formedelst de store og hyppige

Barometer-Forandringer, uden al Betydning.

Her bliver alt-

saa Sammenligning af Instrumenterne af Vigtighed og det sik-

kreste Aliddel til

at

eifare

om Barometrets Middelstand ved

Havet er lige i forskiellige Egne eller ikke.

Naar saadan Sam

menligning mangler, kan man kun komme til en betydelig Grad

af Rimelighed enten ved Instrumenternes almeen erkiendte God
hed og nöiagtige Beskrivelse, eller ved en betydelig Overeens-
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stemmelse mellem flere Observations-Rækker paa samme eller
nærliggende Steder, eller endeligen ved at bemærke, at Afvigel

sen mellem to Steders Middelstande er for betydelig, til at
kunne ligge i Instrumenternes Uovereensstcmmelse.
Ældre Iagttagelser,

der sædvanligen ere anstillede med

mindre gode Instrumenter, maae i Almindelighed vige for de

nyere.
Indskrænke vi os for det iörste til Jordsfrög, der ligge

mellem Æqvalor og 5o-55° nordre og sondre Brede, saa finde vi

at Barometrets Middelstand ved Havet regelmæssigest tiltager
fra Æqvator af

Herfor tale folgende Kiendsgierninger :

Afdöde Doctor Trentepohf en ung Aland, der af Iver for

Natur-Videnskaberne *
)

forst giorde en Reise som Skibschirurg

med et dansk Skib til China,

og siden lod sig engagere som

Chirurg paa de danske Besiddelser i Guinea, anstillede paa den

Reise som han i 1828-1829 foretog fra Kiöbenhavn til Chri
stiansborg i Guinea, med et Soebarometer, en Mængde Obser
vationer, fornemmeligen i den Hensigt, at udforske Barometrets

daglige Forandringer.

Af disse daglige Observationer vare 5

næsten altid giorte til samme Klokkeslet, nemlig Kl. 5, 9, 12,
4, 10.

Et Middeltal af disse Klokkeslets Barometerstande kan

neppe afvige beiydeligen fra det sande daglige Middeltal **
).

Disse

*) Det var især Entomologien, Meteorologien og Hydrographien, som
interesserede ham.
**) Efter Freycinets Iagttagelser i Rio Janeiro i August, give disse Klok
keslet et Middeltal af 765,nin89 ; alle 24 Timer: 765,87« Humboldt
Voyage T. X. p. 403.
Pp 2
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Observationer, anstillede fra a4 Decbr. 1828 til 20 Jan. 182g,

give mellem 52 og 4° nordlig Brede folgende daglige Media,
der, reducerte til o° R., frembyde en höist regelmæssig og med

den aftagende Brede næsten fra Dag til Dag fortsat Synken:
1828-2SL

Bredle.

Decbr. 24'

52°

341,29

25

3i° 5'

34o,65

26

29 7
27 39
25 36

359,85

39
5o

25 4i

338,gi

21 5i

338,49

5i

358,4g

1

*9 4o
17 15

2

15 16

557,47

3

13 46

537,45

4

12 18

357,14

5

10 45

356,46

6

9 58
8 16

556,o4
336,o4

9
10

7 14
6 59
6 3i

11

6 12

356,24

12

5 4o

356,13

15

5 28

556,i 1

27
28

Jan.

Barom. reduceret
til 0° R.

7
8

339,67

338,87

357,96

536,15
556,15
536,o4

*
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Brede.

1828--29.

Jan.

Barom. reduceret
til 0° R.

14

4° 58'

356,o3

15

4

9

556,20

16

4 56

556,io

17
18

4 57

555,6o

4 5i

555,4o

4 55

355,5o

4 46

536,o5

19
20

Paa en Reise fra Rio Janeiro til England, anstillede Ca-

pitain Spencer *) endeel Iagttagelser. Uddrages heraf forskiellige

Middeltal**), ordnede efter Passaterne, saa erholdes folgende
Oversigt :
Brede.
i8-24|

Tid.

Observ. Barom. reduc.
til 0° R.
Antal.

S. Br. uden-

for Passaten .
2° N.-180 S. i SO.
Passaten

1-6 Decb.

18

357,55

7-15 —

21

556,21

14-15 —

6

355,o8

16-19 —

12

356,21

20-25 ----

12

558,57

24-26 ----

9

54o,26

4-5° N. mellem Pas-

såterne
6-14

N. i NO. Pas-

såten

....

17-24^ udenfor Pas-

såten ....
26-28° ligeledes .

♦) Daniell Meteorological essays and observations, Lond. 1823, p. 3-18.
**) Iagttagelserne ere anstillede til forskiellige Tider af Dagen og Mid-
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Barometerets Middelstand var altsaa lavest i Bæltet imel

lem de to Passater, steeg giennem begge Passaterne og naaede

mellem 20-000 Brede til en betydelig Höide.
Paa sin * tidligere Reise til og fra China i Aarene 1826-

27 passerede Treiitepolil 4 Gange Linien.

Med et Söe-Ba-

rometer observerede han liere Gange (i det mindste 3 Gange)
dagligen *) :
Tid.

Barom. redite,
til 0° R.

Brede.

Atlantiske Hav.

1826. 5i Mai til

G Juni
11 —

5 Juni

5o-2o° N. Br.

54i,55

10

—

20-10

•—

508,70

28

—

10-0

—

558,56

4 Juli

0-10

S. Br.

558,5o

29 —
5 Juli

11

—

10-20

—

54o,28

12 —

18

—

20-00

—

54o,8g

00-20° S. Br.

54o,26

14 Juli

20-10

—

53g,70

—

10-0

—

508,17

—

0-10

N. Br.

557,51

10-20

—

557,44

20-00

—

509/12

1827. 20 Juni til 27 Juni

28

—

15 Juli
20 —

25

—

6 Aug.

19
24

5 Aug.
10

—

deltallene kunne vel derfor antages befriede for Indflydelsen af den
daglige Gang.
*3 Da Trentepohls Dagböger ikke indeholde nöiagtig Angivelse af
Grændserne for Passatvindene, saa har jeg foretrukket at ordne
Middeltallene efter Bredcn.
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Tid.

Brede.

1826. 25 Septb. til 29 Septb.
So —

6 Octb.

—

7 Octb.
21 —

11 Novb.

12 Novb.

18

19

■—

20

5 Decb.

1827. 20 Febr. til

2 Marts
9 ■—
1 April
18

—

)
¿I. Ermans *

Indiske Hav og Sydhavet.
So-2o° S. Br.

20-10

—

10- 0

•—

0-10

N. Br.

558,84

557>97
556,55
r rrp

r*

000,20

10-20

•—

556,51

20-22

•—■

540,17

1 Marts

20-100 N. Br.

8 ■—

10-0

«—

0-10

S. Br.

556,52

Si —

—

Barom. reduc.
til 0° R.

0 0 8,7 5
557,09

17 April

10-20

—

557,22

15 Mai

20-00

—

558,10

Tabel <over de Iagttagelser han anslillede i

Passaterne, leder til det samme Resultat, hvilket han ogsaa selv

i sin Afhandling bemærker:
I.

Nordostpassat.

Mid. Længde 165°
Mai til Juni.
Sydhavet.

Mid. L. 237°
Jan.
Sydhavet.

Mid. L. 328°
Juli til August.
Atlantiske Ilav.

S.B. 4,5° 336,45
N.B. 0,5 336,34
5,0 336,28
N.B. 12,2°
9,5 336,12 N.B. 9,7° 338,57
17,8
14,0 337,20
14,5 338,92
22,5
19,5 337,85
19,5 339,09
27,8
25,1 338,34
23,2 33942
30,4
) Poggendorls Annalen, 23 Bd. S. 144.

338,43
338,72
339,30
340,02
340,68

Mid. L. 340°
Novhr.
Atlantiske Ilav.

N.B. 6,0°
9,0
14,5
19,9
24,8
27,6

337,86
337,77
338,74
339,34
339,16
339,14
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Sydostpassat.

Mid. Længde 177°
Mai
Sydliat et.

S. B.13,8°
16,5

18,5
21,5
24,1

Mid. L. 222°
Jan. 02 Fehr.
Sydhavet.

Mid. L. 325°
Juli
Atlantisk Ilav.

Mid. L. 332°
Deck L’.
Atlantiske Ilav.

337,07 N.B. 3,5° 337,23 N.B. 4.3° 338,69 N.B. 4,5°
0,0
337,17 S. B. 1,9
337,73
338,69 S. B. 1,9
6,4 (338,57)
338,59
337,89 S. B. 3,5
6,5
337,90
8,0
11,4 338,64
338,92
13,3
13,1 (336,63)
14,5 339,43
339,30
19,8
23,0
337,96
24,4 339,91
22,0
26,8
339,22

I Krusensterns Reise *
)

337,98
337.66
337,50
338,09
339,14
339,19

leveres en meteorologisk Journal,

som indeholder den, hver Middag iagttagne, Barometerstand.

Passaterne ere passerede 4 Gange.

Middelstandene ere ufor

holdsmæssig lave, og Ilorner yttrer selv Tvivl om Instrumen

tets Nöiagtighed **
),

men Resultatet er forresten aldeles over-

ccnsstemmende med de forcgaaende Iagttagelses-Rækker :
Barom. redtic.

l'l Atlantiske Hav.

til 0° R.

28-20

N. Br. (Octbr. Novbr.)

555,02

20-10

<Novbr.)

555,15

1 0- 0

(Novbr.)

552,69

0-10

S. Br. (Novbr. Decbr.)

0 o 0,6 8

10-20

(Decbr.)

554,65

20-27

(Decbr.)
2) Indiske Hav.

555,8o

10-20 0 S. Br. (Marts) .

502,58

20-00

555,54

(Marts April) .
3) Sydhavet.
00-20 0 S. Br. (April) . . ;

20- IO

(April Mai)

*) Reise um die Welt, 3 Theil S. 318-358.
**) Ibid, S. 163 og Gilberts Annalen, 62 Bd.

555,22

55 4,5 9
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4) Atlantiske Hav.
00-20 0 S. Br. (April)

Barom. reduc»
til 0° R.

.

•

•

555,75

20-10

(Mai)

.

.

G

535,55

10- 0

(Mai)

.

»

4

554,21

4

534,6o

O-IO

N. Br. (Mai, Juni)

10-20

(Juni)

4

554,g4

20 — 00

(Juni)

4

557,60

Ilorner har, netop med Hensyn til de Tvivl, der kunne
opvækkes oin Nöiagtighcden af den absolute Stand af hans eget
Instrument, leveret
)
*
give:

Resultaterne af Cools Iagttagelser.

Disse

Atlantiske Hav.
21 Aug. til 6 Octbr. 1776.

21 Mai til 4 Juli 1780.

25-10° N. Br. .

558,58

54o,o6

10- 0

—

.

558,54

509,42

0-10

S. Br.

.

558,99

559,68

10-20

•—

.

54o,7i

W99
Disse Angivelser ere ikke corrigerte for Temperaturens
Indflydelse og derfor (uagtet den ringe Temperaturforskel der

er indenfor Vendekredsene) ikke aldeles nöiaglige.
Paa en Reise fra Kiöbenhavn til Brasilien anstillede Dr,

Lund Barometer-Iagttagelser paa det atlantiske Hav.

Iagttagelser giordes ordentligviis Kl. i Eftermiddag.

metret derimod observeredes Kl. 2 **
).

Disse

Thermo-

Tages blot Hensyn til

Iagttagelserne mellem 56° N. Br, og 20o S. Br., fra 1 Novbr»
*) Gilberts Annalen 62 Bd. S. 206**) Tidsskrift for Naturvidenskaberne.

5 Bd. S. 91 folg.

Lid. Selsk. pbys, og malhem. Skr. L. Deel.

Qq
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til 4 Decbn 1825, saa erholdes folgende Media, reducerte til

o° R. :
Mellem 56-20° N. Br.
20-10

»

•—

10- 0

—

0-10

S. Br.

10-20

—

558,27

556,28
334,65
.

554,g8

335,86

Freycinet ★) anstillede paa Isle de France (20o S5. Br.)
et Fortins Karbarometer og et Gay-Lussacs Hævertbaro-

meter Iagttagelser i 20 Dage (15 Juni til 10 Juli 1818). Corri-

gerede for Capillaritet og reducerede til o° og til Havet (for 4'

8") give disse Observationer et Medium afi ....

558z//g2..

Samme Forf. angiver som Medium af Iagttagelserne

paa limor (io<> S. Br.) i den Tid han opholdt sig der

(uden nærmere Angivelse, men formodentlig reducerede
som de foregaaende *)
))
**

...............................

536,25.

Og atter for Rio Janeiro (2a0 S. Br.) i August 1820
reducerede for Varmen og Capillariteten og til Havet ***
)
55g,g5.

Ved disse forskiellige Rækker, hvoraf hver indbefatter

Iagttagelser,

anstillede med samme Instrument,

ansees for beviist,

kan det vel

at Middelstanden af Barometret tiltager fra

o til 5o° Brede og derover..

Til det samme Resultat kommer man ved at tage Hensyn
til stationaire Iagttagelser, hvor der vel ikke findes Sikkerhed

for Instrumenternes Overensstemmelse,

men hvor dog deels.

*) Voyage autour du monde, p. 96, 366, 559.
**). De daglige Observationstider vare Kl. 7, 3, 11, 3.
***),. See Humboldt Voyage T. X. p. 402 Note 2-
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den betydelige Forskiel mellem Middelstanden for Steder,

der

ligge i Nærheden af Æqvator og Middelstanden for dem, der
ligge paa 20-55°,

deels

den indbyrdes

Overeensstemmelse

mellem de Steder, der ligge paa lignende Brede, meget tale for
Sammenligningens Paalidelighed.

Paa Christiansborg i Guinea (5° 24' N. Br.) har Doctor

Trentepohl og efter hans Död Assistent Chenon anstillet Iagt

tagelser med et fra Videnskabernes Selskab modtaget Barometer
i 22 Maaneder (Marts 1829 til December i83o) 5 Gange hver

Dag (Kl. 6, 9, 12, 4, 10).
stand af 555,91,

Disse Iagttagelser give en Middel

som redneert til Havet (Observationsstedets

Höide 45' Middelvarme

22o,51 R.),

og,

ved Hielp

af et

Thermometer paa Barometret, til o° R., er 536,46, reduceret

til Normal-Barometret i Altona
)
*

......

556,g5.

Dr. og Landphysicus Tlornbech har anstillet en Række
af Barometer-Observationer paa St. Thomas

(19o N. Br.).

Observationstiderne ere Kl. 5-g, 2-5 og 8-12.

Eet Aar (fra

Marts i85o til Marts 1851) give, reducerede til o° R. og Havets

Niveau (omtrent 20)
)
**

557,15.

*) Det i Guinea benyttede Barometer er i October og November 1828
sammenlignet med et Troughtons Barometer paa Observatoriet i
Kiobenhavn, som tidligere er sammenlignet med et Fortins Barome
ter i Altona, der atter lader sig reducere til det nærværende Nor
mal-Barometer af Buzengeiger. (Astronomische Nachrichten 4 Bd.
S. 194).
Imidlertid er denne Reduction noget uvis, fordi det
Troughtonske Barometer i Mellemtiden er blevet repareret.
**) Da Barometret er blevet istandsat efter at være afsendt fra Kiöbenhavn, kan ingen nöiagtig Sammenligning giores med det Kiöbenhavnske eller med Normal-Barometret i Altona.
Qq 2
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paa

Humboldt fik som Middelstand ved Cumana

Nordre Brede *
)

536,28.

Boussingault i Guayra (io° N. Br.)

)
**
Iagttagelser

efter

12

Dages

356,g8.

.............................................................

Pentland ***
)

io°

anforer som Middelstand i Peru (j2-i5°

S. Br.), efter Iagttagelser med et Fortinsk Barometer, reducerede

til o° R. og corrigerte for Capillariteten

....

557,55.

Tvivlsomme blive Resultaterne af folgende Iagttagelser;

Ferrers f) Observationer i Havanna (25 N. Br.) i Aarene 1810—

i8i2 give, reducerte til o° R., 356"'ç)ÿ-} men Barometrets Höide
over Havet er ikke angivet og Capillariteten omtales ikke heller.

I Clappertons anden Reise anfores 14 Barometer-Iagt 
tagelser,

anstillede i Badagry paa Kysten af Guinea (6° N.

Br.) 2-6 Decbr. 1826, de give kun 552///5g 5 men Iagttagelses
stedets Höide over Havet er ikke anfört.
I Fort Thornton i Sierra Leone (90 N. Br.) paa

en

Höide af igo e. F. over Havet (med temmelig Præcision) ob
serverede

Capitain

Sabine ff)

Barometret

Gange (Kl. 7 og Kl. 11 Formiddag).

den

28

Marts

2

Et Middeltal af disse to

Observationer, reducerte til Havet og til o° R., bliver 556,13.

*)
**)
***)
-f)
■ff)

Essai sur la geogr. des pi. p. 90. Voyage T. XI. p. 1.
Humboldt Voyage T. XI. p. 1. Poggendorfs Ann. 12 Bd. p. 399.
Hertha 13 Bd. p. 7. 1829.
Connaissance des temps, 1817. p. 338Daniell meteor, observ. and essays p. 322-323-
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Samme Forfatter *
)

observerede paa Ascensions-Öen (8°

S. Br.) den 9 Juli (KI. 9I Formiddag)

558,15.

Vende vi os dernæst til Egne mellem 20-55° N. Br., saa
have vi folgende Kiendsgierninger, der tale for en höi Middel

stand paa disse Breder.

I Funchal paa Madeira (52|° N. Br.) observerede Dr.

Heineken **
)

Barometret i 2 Aar (1826-1827) paa en Ilöide af

89 e. F. over Havet.

Rcducerte for denne Ilöide og for Var

men ved Hielp af Angivelserne af det frie Thermometers Mid
delstand, bliver det almindelige Medium

Capitain Sabine ***
)

....

569,20.

erholdt sammesteds den 15 Jan. 1822, som

Middeltal af 4 Iagttagelser, reducerte til o° R. og Havets Ni

veau 542,66.

Dr. Escolars Iagttagelser i St. Crux paa Teneriffa
)
****
soin Middeltal af de maanedlige Extre

(28o N. Br.) give,
mer i 5 Aar,

Dot er

reducerte til o° R. og Havets Niveau 558,44.

allerede

ovenfor

bemærket

at Resultatet

Iagttagelser forsaavidt bliver mindre paalideligt,

er uddraget af alle Iagttagelser,

af

disse

som det ikke

men kim af Extremerne;

men

deels er det ikke at formode, at Forskiellen mellem disse to
Middeltal i et Klima,

hvor Barometerforandringerne i det Hele

ere faa og. ringe, skulde være betydelig,

*)
**)
***)
****)

duels synes man i

Sammesteds S. 324Edinb. Journ. of Science, Vol. X. p. 78.
L. c. p. 315.
p. Buch Physicalische Beschreibung der eanarischen Inseln S. 72 og
Schriften der Berliner Academie 1. c.
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Analogie af hvad andre Iagttagelser lære, i al Fald snarere at

maatte formode, at det omtalte Medium var for lavt, end at det
var for höit; thi Medium af de maanedlige Extremer er
):
*
I Kiöbenhavn efter 16 Aar ov"8i under det sande Medium

.

•—

il -— 0,77

Palermo .

•—

55 — o,44

Madeira

•—

i — o,53

Paris .

anvendes dette sidste Tal til Correction, saa faaes

358' 77.

.

Der mangler ogsaa i Escolars Observationer Angivelse ai de dag
lige Observationstider; dog formodes de at være de samme som
ved Therinometret, nemlig Solens Opgang og om Middagen, og

et Medium af disse kan ikke afvige betydeligen fra det Sande.
-p. Buch
fik i Las Palmas paa Öen Gran Canaria, som
Middeltal af Observationerne fra 21 Juli til 10 August 1815
(Kl. 7, 11, 4, 11), reducerte til Havet og til o® R. .
7 DagesObservationer

i Mai i Puerto Orotava gave

.
.

539,09

337,77

7

—

*—

i Septbr. og October sammesteds

5

•—

—

i Lanzerote........................................... 55g,8o

558,58

Hvortil han endnu föier nogle enkelte Observationer af tidligere
Iagttagere, anstillede paa de canariske Öer ved Havet, i Anled
ning af Höidemaalninger :

Lamanon.

St. Crux 1785

Cordier.

Puerto Orotava i8o5

55g,00

.......................................... 54i,6o

*) Skildring af Veirligets Tilstand i Danmark, S. 430. Bouvard Memoire sur les obs. met., p. 48. 50. N. Cacciatore. del real osservatorio
di Palermo. Vol. I. Palermo 1826. App. Heinecker 1. c.
»♦) L. c. p. 72, 73.
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Eschwege *
)

har leveret Resultaterne af sin meteorolo

giske Dagbog holdt i Rio Janeiro (23° S. Br.),

Et Medium af

Barometer-Observationerne i August, September og October

1817 (anstillede til forskiellige Tider af Dagen) give, reducerte

Men efter Dortas Observatio

til Havet og til o° R., 33g,3o.

ner sammesteds
)
**

er Medium af de 5 nævnte Maaneder o"'6i

höiere, end Medium af hele Aaret.

Herefter maatte hiint Me

dium reduceres til............................... .................................... 008,69.
Imidlertid anförer Eschwege ***
),

Rio Janeiro, 20' over Havet,

at if Aars Observationer i

have givet ham 3oz/2y5 e. M.,

uden dog at angive Temperaturen, og dette Medium er endog

lidt höiere end det ovennævnte raae Medium for de 3 Maane
der: 3ozz23o paa 2ÖZ Höide.

Dortas Observationer i et Aar

(Kl. 10, 12, 4, 10) give kun 337"'5g ved o° R.,

men da dette

Medium ikke er reducert til Havet, er det for lavt ****
).

For Capstaden (33° S. Br.) give Puhlmanns og Walilstrands Barometer-Observationer i Aarene 1818-1826!), redu
certe til o° R. som almindeligt Medium

....

338,24.

Men da her intet er föiet til for Höiden over Havet (som hel

ler ikke er angivet), saa er denne Middelstand, skiöndt betyde

lig, dog for lav-

*)
**)
***)
****)
f)

Journal von Brasilien, 2 Heft, S. 137.
Humboldt Voyage T. X. p. 428.
L. c. 1 Heft, S. 173.
Humboldt 1. c.
Poggendorfs Annalen, 15 Bd. S. 316.-
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For Macao (20° N. Br.) give Abbé Richenets Observa
tioner *) i Aaret 1814, reducerte til o° R

558,25,

men ogsaa dette er formodentligen under den sande Middel
stand, da der intet er regnet for Höiden.

En mærkelig höi Barometerstand give de i Denhams og
Clappertons Reise **
)

anförte Iagttagelser i Tripoli (55° N.

Br.) i Maanedcrne Novbr. til Marts, nemlig 5o"5g e. T. uden
Angivelse af Temperatur og Höide over Havet.

Antages Ob

servationerne som ucorrigerte og forudsættes for den nævnte

Tid en Middeltemperatur af nc6 R. ***
),

saa erholdes 541,28.

Efter Iagttagelser i Cairo er Medium for de anförte Maaneder

i"'og over det a arlige ****
).

Anvendes dette Tal som Correc-

tionsmiddel, saa faaes som aarligt Medium for Tripoli . . 54o,ig.
Herimod

kan

ikke

at ‘Coutelles Barometer-Ob

indvendes,

servationer i Cairo t) (5o° N. Br.) kun som aarligt Middeltal
reducert til 0° R. give 556,41 ;

thi der er ingen Angivelse af

Observationsstedets Höide over Havet.
Paa min Reise i Italien sammenlignede jeg mit Rewmans
Barometer med de Barometere, hvormed der regelmæssigcn ob-

*) Humboldt Voyage T. X. p. 451. Not. 2.
**) Appendix, p, 269
***) Medium af Temperaturen i Cairo og Tunis for det nævnte Tidsrum.
***♦) Efter V. Buch i Poggendorls Annalen, 15 Bd. p. 357 (Coutelles Ob
servationer).
-f) Description de l’Egypte, T. 19.
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serveres paa adskillige af de derværende astronomiske Observa
Ved denne Sammenligning er jeg istand til at kunne

torier.

reducere Middeltallene

af ilecraarige Observationsrækker paa

disse Steder til Normal-Barometret i Altona og saaledes anstille
noiagtige Sammenligninger mellem Middelstanden ved Middelha

vet og ved Nordsoen.

Men da hine umiddelbare Sammenlig

ninger kun beroe paa et ikke meget stort Antal af Observationer,

og da Observatorierne baade ligge paa en ofte ikke ubetydelig
II öide over Havet og de fleeste i en temmelig Afstand fra samme, og

der saaledes altid kunde være nogen Tvivl tilbage om Nöiagtig-

tigheden af den, Observationsstedet tillagte Höide, saa har jeg
tillige sögt at erholde den sande Middelstand ved, med mit Ba

rometer stedse i Nærheden af, og paa en ringe, let bestemmelig,
Höide over Havet, at anstille Rækker af Observationer, samtidigen med dem der ere gjorte paa Observatorierne; — og ved

Hielp deraf reducere de paa disse anstillede længere Iagttagelsesj ækker til Havets Niveau. — Det folgende vil vise, at disse to

Methoder for det meeste omtrent give samme Resultat, hvorved
det naturligviis bliver desto paalideligere.

Den sidste Methode

anseer jeg imidlertid for den sikkreste.
En Række af 202 Iagttagelser, anstillede fra 4 Dcbr. 1829

til 1 Marts 1800, til forskiellige Tider af Dagen, (hyppigst Kl. 8,
3,11,) i min Bopæl i Neapel (41 °N. Br.), nær ved Havet (Grottone

di Palazzo), gave reducerte til o° R og til Normal-Barometret:
355,20.

Ved 4 Maalninger af Stedets Höide over Havet, som

jeg iværksatte ved at transportere Instrumentet til den ganske

nærliggende Strandbred og tillige iagttage det hiemme för og
efter Observationerne, fik jeg en Forskiel i Barometerstand af

Fid. Selsk. phys. og mathem. Sir. F. Deel.

R r
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i"'4o.

Tages nu endvidere Hensyn til de 4Z,2 som Barometret

ved Strandbredden stod over Havfladen, saa bliver Barometrets
Middelstand ved Havet for den angivne Periode 536"'6g.
De samtidige Observationer fra Observatoriet paa

Capo di monte ved Neapel, meddeelte af Prof,

og Ridder Brioschi, give naar de reduceres til o°

33o,o4.

Forskiellen altsaa
De paa samme Observatorium

)
*
(1822-1828)

anstillede

6,65.

yaarige Iagttagelser

give reducerede til 0° . . . .
331,2g
lægges nu hertil 6,65 ■

saa faaes 337,94.

som Middelstand ved Havet, reduceret til Normal-Barometret
i Altona.

Iagttagelserne paa Capo di monte ere giorte to Gange

dagligen, nemlig Kl. 6 f. M., Kl. 6. e. M. — Et Medium af disse
to daglige Observationer, kan ikke antages at afvige betydeligt

fra den sande daglige Middelstand.
Sammenligningen mellem Brioschis Barometer og milNew-

manske, viste at hiint staaer o'"65 lavere end Normal-Ba

rometret i Altona **
).

De ovenomtalte

7aarige Iagttagelser

give.........................................................................

331,29

lægges hertil
saa faaes

o,65
33i,g4.

Efter Brioschi er Höiden 452' over Havet; reduceres Barome*) Calendario di Napoli for Aarene 1824-1830.
**) Anvendes Correction for Capillariteten, som efter Brioschi 1. c. er
0"'90 -, saa staaei’ dette Baroinetei' O'"25 liöiere end Normal-Barometret.
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terstanden hertil (under Forudsætning af en Middeltemperatur af

12096 R.), saa faaes

.

............................................................ 007,74

som kun lidet afviger fra det Tal vi erholdt efter den förste
Methode.
Fra 2 August til 2 Sept. 1829, blev Newmanns Barometer

iagttaget hver Middag i Livorno (431° N.B.) i et Huus, som ligger
umiddelbart ved

Stranden.

Barometrets Höide

Middelstand var 62',7 P. Fod.

over Havets

Reducerede hertil, til Normal-

Barometret og for Temperaturen, give disse Iagttagelser 307,80.
De samtidige Middags-Iagttagelser paa Observatoriet delle scuole
pie i Florents, meddeelte af Prof. Inghirami, give reducerte

til o« R....................................................................................

355,42.

Et Medium af 9 Aar (1821-1829) efter 5 daglige Observationer
(Kl. 7, 12, 11) *
)

.......................................................

335,58.

Fölgeligen erholdes som Middelstand ved Havet, reduceret til
Normal-Barometret

....

:.....................................

Efter Sammenligning af Instrumenterne staaer Barometret paa
Observatoriet i Florents

o'"45 höiere end Normal-Barometret;

og efter Inghirami ligger Observatoriet 2o5' over Havet.

Re

duceret til Havet (Middeltemperatur 120 R.) bliver Middelstan

den derefter..................................................................................... 667,58

som atter ikke afviger meget fra det ovennævnte Medium, erholdt
ved den anden Fremgangsmaade.
Sammenlignes dernæst disse i Livorno anstillede MiddagsIagttagelser (2 Aug til 2 Septb. 1829) nied Middags-Iagttagelserne,
anstillede til samme Tid, paa Observatoriet i Bologna (44|° N. B.)

meddeelte af Prof. Caturegli og Moratti, saa faaes:
) Antologia di Firenze.

R r 2
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537,8o

Livorno

333,47
Bologna
Medium af Middagsobservationerne sammesteds i 5 Aar, reduceret
til o°

Altsaa Middelstanden ved Havet og reduceret til Normal-Baro-

337,87.
metret
I Venedig (45f) blev fra d. 14 Juli til den 8 August i83o,
anstillet 57 Observationer med Newmanns Barometer,

skiellige Tider af Dagen.

til for-

Barometret stod 42' over Havets Mid

delstand i den nedenunder Huset liggende Canal.

reducerede til Havet, til o°,

Disse give,

og til Normal-Barometret 537,76.

Medium af 78 Barometer-Observationer paa Observatoriet i Bo
logna, i de samme Dage, 3 Gange daglig, Kl. 9, 12, 5, 333"'72.

Det 5aarrige Medium af alle Middags-Iagttagelser 535,54.

Derefter bliver Middelstanden ved Havet

357,58.

Tage vi derimod af disse Rækker 12 aldeles samtidige Observa
tioner i Venedig og Bologna, saa faaes

537,74.

Lægger man den umiddelbare Sammenligning af Instrumenterne

til Grund, saa erholdes :
Medium af Middags-Observationerne i Bologna i 5 Aar 355'/'54.
Höiden
Fod

=

over Havet efter Prof.
25o

Par Fod.

ig6|

bolognesiske

Temperatur

i frie Luft

Caturegli

(Middags

120,5 R.)............................................................................. 336,49.
Barometret lavere

end Normal-Barometret

o,85.

*) Den ikke ubetydelige Forskiæl, imellem dette Resultat og det oven-

staaende, synes at tyde heu paa, at den Iagttagelscsstcdet tillagte
llöide er for lav.
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Vi kunne dernæst sammenligne de ovennævnte Observa

tionsrækker i Venedig (14 Julii - 8 Aug.) med Iagttagelserne paa

Observatoriet i Padua (45|° N. Br.).

Vi erholde da:

Medium af 57 Observationer til forskielligt Klokkeslet, reduceret

til Havet i Venedig...................................................... 537,76
Medium af 71 Observationer Kl. 6, 5, 9, i Padua
Forsk.

556,54
1,4a.

Medium af 26 aldeles samtidige Observationer. Venedig 557,67

Pad ua

356,55

Dili.

i,54.

Efter Giornale Astrometeorologico give 15 Aars Barometer-Iagt

tagelser (1802, i8o5, 1810, 1811, 1815-1821, 1827-28), reduce
rede til o° *
) 336,53.

Herefter bliver da den sögte Middelstand efter den forste Sam
menligning

........................................................................................... 557,95

efter den anden................................................................................... 557,87.
En Sammenligning af Instrumenterne, hvorved dog Newmanns Barometer ikke er umiddelbart sammenholdt med Obser

vatoriets, men middelbart, ved Hjelp af mit Reisebarometer, faaes
Observatoriets Barometer = Normal-Barometret•—o'"45.

Efter

Prof. Santinis Meddelelse er Barometrets Höide over Havel g4|z
Middelstanden for i5Aar reduceret til Havet (M. T. io°44R.) og

Normal Barometret altsaa......................................................

558,2 1.

*) Det er ikke vist at samme Barometer er brugt hele Tiden og der
kan være nogen Tvivl om Barometrets Höide er forblevet uforan

dret, tbi i Giornale Astrometeorologico for 1817, anföres denne til
40' over Floden, i de senere Aargange 56' over samme,

Aarene 1802-1821: 336,55,

1827-28: 336,40.

dog give
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Sammenstille vi nu disse for Italien erholdte Middelstande,
reducerede til Normal-Barometret i Altona, saa faaes:

Neapel

Middelhavet

357,94.
357,76.

Bologna

—
—

Bologna

Adriatiske Hav

557,74.

—

557,87.

Florents

Padua

357,87.

Derimod give 6 Aars Barometerobservationer (1822-1827) an-

stillede paa Etatsraad Schumachers Observatorium

i Altona

(53f°N. Br.) *
) om Middagen, naar de reduceres til o°, til Ha
vet og til Normal-Barometret...................................................... 357,09.

Paa min Reise i Sicilien havde jeg af Forsigtighed ikke

medtaget mit Newmanns Barometer, og mit Reisebarometer blev
beskadiget,

inden jeg naaede Palermo 5

jeg kunde derfor ikke

anstille nogen Sammenligning med det Barometer, der benyttes
paa Observatoriet i Palermo (58°).

Derimod frembyder sig

en god Leilighed til at sammenholde Middelstandene i Sicilien og

England, ved den Sammenligning som Herschell, ved Hielp af
sit Reisebarometer, giorde mellem det Palermitanske Barometer

og det, hvormed der observeres i Royal society i London.

Han

fandt, at det londonske Barometer stod €>"027 e. T. höiere **
).

Prof.

Cacciatore angiver som Middeltal af 45ooo Barometer—Observatio
ner ira 1791-1825, reduceret til 020 Fah., 29"72oo e. M.

Cor. for Capillaritet

0,0268

29,760.
*) Astronomische Nachrichten 8 B, No. 187.
**) N. Cacciatore Del real osservatorio di Palermo Vol. T. Palermo
1826 Fol. Appendice.
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Reduceret til Havet for en Höide af 244 e. F.

Efter Caccia

tore
oo,oi5.
Collimation med det londonske Instrument . 4- 0,027
3o,o42
eller 538,26 *).

Jeg faaer

.....................................

358,21.

Derimod give 7 Aars (1823-1829) Iagttagelser i det kongl. Sel

skab i London (5if0),
)**

g5 e. F. over Havet, reducerede til

537,53

o° og til Havet (M. T. 4“ 8°,o R.)

og 27 Aar (1797-1829)

.....................................507,41.

Iagttagelserne ere i Palermo anstillede 4 Gange i Dögnet,
omtrent Kl. 75, 12, 72,

12 ***
);

i London Kl. 9 og Kl. 5.

Denne Forskiel kan ikke antages at have nogen væsentlig Ind
flydelse paa Resultaterne ; da de valgte Klokkeslet, maae give Mid

deltal der kommer nær til de sande.
Skiöndt de Instrumenter, som det manheimske meteorologi
ske Selskab sendte til forskiellige Egne,

ikke i Godhed kunne

sættes ved Siden af dem, der i den nyere Tid anvendes, saa have

dog de dermed anstillede Iagttagelser det Fortrin, at de ere giorte

med sammenlignede Barometre og at de daglige Observations
tider for det meeste have været de samme.

Anstille vi da en

*) Hvis, der ved Sammenligning af det Palermitanske og Londonske
Barometer, ikke skulde være taget Hensyn til Capillariteten, saa vil
Middelstanden i Palermo, reduceret til det Londonske Barometer,
blive 337/96.

**) Philosophical Transactions.
***) Den sidste Observation er dog forst begyndt fra 1806.
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Sammenligning mellem

de Iagttagelser,

som, efter Selskabets

Foranstaltning, ere foretagne ved Middelhavet,

ved Nordsoen

og ved Östersöen og forbigaae saadanne Steder, hvor der enten
er grundet Tvivl om den nöiagtige Angivelse af Stedets Höide

over Havet,

eller der

er Mistanke

om at Instrumentet ved

Transporten er blevet beskadiget; saa komme vi ogsaa derved

til det Resultat, at Middelstanden er hoiere i det sydlige end
i det nordlige Europa.

Silvabellas Observationer i Marseille (43|°), anstillede i

Aarene 1785-1792, (Kl. 7-8, 2.-5, 9-1 o), 24 Toiser over Havet,

give efter Prof. Heinrichs Beregning
):
*

556,164 ved io° R.

Reduceres denne Middelstand til o° og til Havets Niveau (Mid
deltemperatur n°7) saa faaes.......................................................357,27.

Van der Ferres Observationer i Middelburg (5if°) i 5 Aar
(1785-85) Kl. 8, 2, g.

20 Rhinlandske Fod over Havet, efter Hein

richs Beregning 55'^/"oy ved 100 R, **
).

Reduceres det til o°

og til Havet, faaes.........................................................................

536,60.

v. Swinden's Observationer i Delft (02°) i 2 Aar (1784 og

606,71.

86) 29 Fod over Havet (Kl. 7, 2, 9)
)
***

Iagttagelserne paa Observatoriet i Stockholm (5gf°) ****
)
for 5 Aar 1786-1787, (Kl. 6, 2, 10) 155Z over Havet.

For Avignon (44°) har Guérin

efter 10 Aars Iagttagelser (1802-1811),

*)
**)
***)
****)
*f)

555,65.

leveret Middelstanden

anstillede ved Solens

Gilberts Annalen 28 B. p. 462.
Ephem. Manh. og Gilberts Annalen. I. c.
Ephem. Manlieimenses.
Sammesteds.
Mesures Barométriques. Avignon. 1829. p. 160.
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Opgang og Kl. 2 e. M., 67' over Havet

Denne Middelstand

ved n°5 R, og reduceret til Havet, er efterGuerin 338,77, som

reducert til o°,
det ..
..•••
*
som

bliver

Efter min Beregning bliver

537,90.
•

•

•

007,80,

*

stemmer godt overeens med

de oven anförte Middel

stande for Middelhavet, beregnede efter Padua, Bologna, Florents
og Neapel.

Guerin bemærker, at hans Instrumenter ere overens

stemmende med dem der benyttes paa Observatoriet i Paris *
).

Efter Arago **
)
er Middelstanden i Paris (4g°) efter 9 Aars
Observationer, reduceret til Havet og til 00 R. 76olnui85

537,28

hvorved Middelstanden paa Observatoriet antages 755Inm43, og
Forskiellen mellem samme og den ved Havets Niveau, 5,nm42 ; efter

Bouvard ***
)

er Middelstanden af 11 Aar (1816-1826) 755,nm99

ved o° R., lægges hertil 5mm42, saa faaes 76ilnm4i = 357,53.
Ved disse Kiendsgierninger maae det vel antages for beviist,
at Middelstanden i det sydligeEuropa er hoiere end i det nord

lige og tillige lavere end i Bæltet mellem 20 og 55° Brede.

Mod

den forste Deel af denne Sætning vidste jeg kun at anföre folgende:

Efter Alb. de la Marmora ****
)

er Middelstanden i Cag

liari (39°), efter 5 Aars Observationer, 312' over Havet, 75imm33
vedo0.

Luftens Middelvarme angives til 13°3 R.

ver Middelstanden ved Havet kun

Derefter bli

.

337?/,o5.

D’Angos anfører f), at han som Middelstand paa Malta (56°)

*) Ibid. p. 127.
**) Humboldt Voyage T. XI. p. 1, Poggendorf Annalen 12 B. p. 402.
***) Bouvard mémoire p. 48.
****) De la Marmora Voyage en Sardaigne. Paris 1826. 8.
f) Journal de Physique, T. LXXIII p. 152 1811.
Vid. Selsk. phys. og mathem. Skr. V. Deel.
S S
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i Havets Niveau, efter 468 Observationer, har faaet 358"'o8 ved

336,79.

17o R., som reduceret til o°, er
Etter .Risso *
)

er Middelstanden at Barometret ved Nizza

(44°} efter 21915 Observationer i 1806-1825, Morgen, Middag
og Aften, rcducerte til o° = 335z/z7.

Hoiden over Havet omtrent

20 Metre; hvorefter da Middelstanden ved Havet bliver .

356,5o.

Men da der i Henseende til disse Observations - Rækker ikke

haves nogen Sammenligning af Instrumenter, der ogsaa, hvad Hoi
den angaaer, og i flere Henseender kan være Tvivl, saa synes de

ikke at kunne omstöde det ved de övrige erholdte Resultat.
Foruden at Iagttagelserne i Altona, Paris, London, Delft

og Middelburg, tyde hen paa at det nordlige Europa, mellem
omtrent 45 og 56° Brede, har en lavere Middelstand end det

sydlige, tale endvidere herfor folgende:
Femaarige Middags Observationer (1826-1827), anstillede
af Dr. Neuber i ¿4penrade (55°) **
)

give,

reducerede til o°,

536,11. Forskiellen mellem Medium af Middags Observationerne og
af 10 daglige Observationer, er o'"oi.
Middelvarmen 6°7 R.

meter-o"'i 7.

Höiden over Havet 55S5.

Reductionen til Altonaer Normal-Baro

Derefter bliver Middelhöiden ved Havet .

536,72,

For Danzig (54f °) ***
)
give Prof. Strehlkes Middagsobser
vationer i 2 Aar (1827-1828), reducerede til o° R., 336,36 og til

556,g5.

♦) Histoire

naturelle des principales productions de l’Europe méri

dionale- T. I.

Paris 1826 p. 209. 235 seq.

**) Collectanea meteorológica fase. I. p. 189« 190.

***) Riese i Poggendorf Annalen, 18 Bind p. 130 seq.
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Ved ogsaa at tage Hensyn til de Observationer, som ere anstil
lede til andre Tider end Middagen,

faaes næsten det samme,

nemlig....................................

356,92.

To Aars Middags-Observationer (1827-28) paa Observa
toriet i Königsberg (54|°) *)>
ducerede til

ver

give 556"'o5g ved o° R., som re

Havets Niveau (68 Fod. M. T. 6°,g5 R.) bli

......................................................................................

556,95.

Sommers Observationer i 8 Aar, i samme Bye, (Kl. 8-9, 2-5,
10) 556, 72 ved o° R. (29'6. M. T. 5°,o4 R.) .

.

.

557,12,

For Edinburgh (56°) og Omegn, haves 5 Observations

rækker.

Playjairs baarige Iagttagelser (1794-1799) **
)

F. (248 P. F.) over Havets Middelhöide ***
),

265 e.

KL 10 f. M. ****
),

2g"625, Ther. paa Barometret 54°72 F. Frit Ther. 48°o8 F.----

7°iR.

......................................................................................

.

556,09

uagtet Iagttagelserne ere giorte til etKIokkcslet, som er nær ved
den Tid af Dögnet, Barometret staaer höiest.

Adies feniaarige Iagttagelser (1826-1860) i Canaan Cot
tage ved Edinburgh!) 5oo e. F. over Havet, (KL 10 f. M. og
10 e. M.) 29,625 ff).

M. T. 47°58 F. — 6°g2 R.

.

556,75

formodentügen for höit med Hensyn til de valgte Klokkeslet.
*) Riese i Poggendorf Annalen 18 B. p. 130 seq.

**) Transactions of the Society of Edinburgh. Vol. 4. 5.
***) Fra Mai 1798 262 e. F.

****) For 1794. Kl. 8. 1795-96. KL 10. som vel ogsaa gielder for de ¿iv
rige Aar, for hvilke Klokkeslettet ikke er angivet.
f) Brewster Edinburgh Journal.

T'f) Der er ikke anfört, om Barometerstandene ere reducerte til en vis

Thermometeistand ; jeg har antaget dem for ucorrigerte.

SS 2
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44io Observationer i Coliton House ved Edin

Forbes’s*
')

burgh i Aarene 1827-1850. (KI. 8, 10, 4, 8, 10), reducerede til

o° R.,

give 2g"4o5,

sorn reduceret til Havet (4ioz5 e. F. =

585 P. F. M. T. 7°i R.) bliver

356,15.

har leveret Barometerets Middelstand for Ken

")
**
Faltón

dal og Ke sw i ele i England (54|°) efter 5 Aars Iagttagelser (17881792) nemlig for Kendal 29,79, Keswick 29,72.

Iagttagelsesti

derne ere for Kendal KL 6-8, 12, 8-10, for Keswick 6-8, 12,

4-5 om Vinteren,

6 om Sommeren. — Kendals (Byens) Höide

bestemmes til omtrent 25 Yards over Havet, men i en Rettelse

i Appendix, angives Höiden af Stramongate-Broen ved Kendal,
til 46 Yards.

Keswicks Höide angives först til 45 Yards, men

siden bestemmes

bemærker,

Höide til 86

Barometrets

at Media ere corrigerte

Yards.

Dalton

for Quiksölvets Udvidelse,

men der anföres ikke til hvilken Temperaturgrad Reductionen
er skeet; jeg formoder da til de for begge Steder angivne Mid
deltemperaturer :

Kendal 46°,4 Keswick 47,5 F.

Under disse

Forudsætninger blive de reducerte Middelstande :
Kendal............................... .

.

.

.

556,67.

.

Keswick............................................................................................

537,55.

Derimod finder jeg tvende Observationsrækker, som ikke
stemme med den Forudsætning, at Middelstanden i det nordlige

Europa skulde være lavere end i det sydlige.
For Manchester (55å°) angiver Dalton ***
)

Barometerets

♦) Brewster Edinburgh Journal of Science. 1832 April.
**) Dalton Meteorological essays and observations. London 1793.
***) Memoirs of Manchester. Second Series. Vol. 3 (1819) p. 487.
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Middelstand efter 25 Aars Observationer (1794-1818) Kl. 8, 1,
115 paa en Höide af næsten. 180 e. F., til 2g/z85. M. T. 47°7 F.

Derefter faaes...................................................................................... 557,82.
Benytter man kun de sidste 15 Aar (i8o4-i8i8) da samme Ba

rometer har været anvendt, saa faaes efter Dalton 2g"gi, som

reduceret til o° R. og Havet, bliver .

.

.

....

558,4g.

For Rochelle (46°) bestemmer Fleuriau-Bellevue *
) efter
i4oo Observationer i 4 Aar (1781-1784) anstillede Kl. 7, 2, 11,

og 53' over Havets Middelstand til 538,42 ved g-io°R.

Redu

ceres denne Middelstand til o° og til Havets Niveau (M. T.
forudsat at være g°) saa faaes

...........................................

558,10.

En fortsat Aftagelse bliver allerede kiendelig ved, med hine

Steder, der ligge mellem 45° og 56°, at sammenligne Steder paa
omtrent 6o° Brede.

Elter Provst Herzberg s **
)

Iagttagelser ved Hardanger-

fiord i Bergens Stift (60') i 9 Aar (1798-1806),

erholdes for

1798-1800 i Quindherred paa en Höide af 68', 335"'oo, for
Aarene i8o4-i8o6 i Ullensvang paa en Höide af 24', 355,77, som

ucorrigerte Middelstande.

Benyttes 5°4 R., som er Ullensvangs

Middelvarme ***
)
til Correction,

og reduceres dernæst Middel

standene til Havet, saa faaes for alle g Aar ....

Lector Bohrs ****
)

535,55.

Iagttagelser i Bergen (6o°) i 4 Aar

(1818-1821) give 27"gio P. T. som Middelstand for Baromete*)
**)
**+)
.****)

Journal de Physique 1798. p. 158.
V. Buch i Gilberts Annalen 25 B. p. 330 flg.
Mit Specimen geographiæ physicæ comparativa?, p. 41.
Magazin for Naturvidenskaberne 1823. 2 B.
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ref, 6°48 R. for Thermometret. — Observationstiden

er ikke

anfort, men med Hensyn til den höie Thermometerstand, formoder jeg at Iagttagelserne ere giorte om Middagen.

Cohr an-

förer ikke om Barometersfandene ere reducerte til o°, men jeg
antager at dette er skeet, da Prof. Ilansteen *
) anförer dem soin

saadanne-

Höiden over Havet er ikke heller angivet, men Han-

stcen bestemmer det efter Oiemaal til 5o'

.

Antages disse

.

Forudsætninger som rigtige, saa bliver Middelstanden .

555,58.

For Christiania (6o°) give Prof. Hansleens Observatio

ner i 18 Maaneder (1822-1824) om Morgenen og Kl. 2-5 e. M.,
reducerte til Havet og til o° R. **
) .....................................

555,gi.

Prof. Esmarks ***
)
Iagttagelser sammesteds i 7 Aar (1816-

1822), reducerte til o°, 555'"85.

Höiden over Havet 56 Rhin-

landskeFod (55 P. F.) M. T. 4°i R.

De daglige Observations

tider er ikke anförte. — Herefter faacs..............................

JFilses Iagttagelser i Spydberg (5g|0)****

556,5o.

i 2 Aar, 1785-

1786, (Kl. 7, 2, 9"), med et Barometer som Bugge havde sendt

ham og som var sammenlignet med det manheimske Barometer

i Kiöbenhavn, give 55o"'78.
det ydre Thermometer

trent 4ooz.

Middellallet af Iagttagelserne med

2°i2 R.

Höiden

over

Havet om

Derefter erholdes som reduceret Middelstand ved

Havet................................................................................................

556.16.

Det er allerede ovenfor bemærket, at de i de manheimske

*) Magazin for Naturvidenskaberne 1824. 1 B. p. 289.
**) Sammesteds 1824. 1 B. p. 287.

***) Sammesteds 1823. 1 B.
Ephemerides Manheimenses.
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Ephemerider meddeelte Observationer fra Stokholm give 555,65,

medens Delft og Middelburg give 556,71 og 336,6o»

Höiere bliver Middelstanden i Petersborg (6o°) efter Eu
lers *
)

Observationer i 20 Aar (1772-92), Kl. 6-7, 2, 10-11;

3o-4oz over Neva.
ser : 28"o52.

Euler angiver som Medium af alle Iagttagel

Antages dette for ucorrigert og benyttes Peters

burgs Middeltemperatur for de samme Aar: 2“7 R., saa bliver

Barometrets Middelstand, reduceret til oaR. og til Neva .

556,89.

Langt lavere bliver Middelstanden, Norden for 6oz Brede.

Her have vi da först Landphysicus Thorstensens Obser

vationer fra 1820-1802, anstillede i Næs ved Reykiavig (64°)
)
**

een Gang daglig, for det meeste Kl. 9 f. M.

Medium af alle

disse Aar, reduceret til o° ved Hielp af et paa Barometret an
bragt Thermometer, er 55z'"655.

stand er 4oz, Luftens M. T. 3,5 R.

Höiden over Havets Middel
Derefter bliver Middelstan

den ved Havet........................................................................

I Eyafiord paa Nordkysten

333"'36.

af Island (66°) observerede

Capitain v. Scheel Barometret 3 Gange daglig i 2 Aar (fra Juni
*) Nova acta Petropolitana T. IX. 1795. p. 433.
**) I de forste 2 Aar ere Iagttagelserne anstillede i Reikiavig selv, paa

omtrent samme Höide over Havet, og der ere nogle Lacuner.

Fra

Sept. 1822 ere de giorte i Næs og uden Afbrydelse. Thorstensens Ba
rometer blev af ham i 9 Dage sammenlignet med et andet i 1825

ira Kiöbenhavn tilsendt Barometer, som stemmede fuldkomment over
een» dermed.

Dette Barometer blev sönderslaaet ved Tilbagesen

dingen og var för det afsendtes ikke blevet sammenlignet med Ob
servatoriets ; da imidlertid Afvigelsen af Middelstanden i Island, er

saa betydelig, saa kan en saadan Sammenligning undværes.
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1811 til Juni 1815);
of Philosophy

er 533,g3.
er

disse Iagttagelser

Vol. XI. p.

&

96

ere

169.

optagne i Annals

Deres Middelstand

Medium af de i Journalen anförte Thermonieterstande

o°i6 R.

Barometret var anbragt i en uopvarmet Slue,

paa en Höide af 10-12 Fod over Havet.

Den reducerte Mid

delstand bliver altsaa ............

534,06.

Grönland synes, efter en Deel Iagttagelser i Manuskript,

som Videnskabernes Selskab eier, at have en endnu lavere Mid
delstand end Island.
I 7 Maaneder (Octb. 1828 til April 1829)

anstillede Dr.

Pingel Barometerobservationer ved Fredrikshaab (62o) paa cn
Höide af 23' over Havet.

De anstilledes 5 Gange i Dögnet,

Kl. 9, 12, 5, 6, g (i April 6 Gange, nemlig ogsaa Kl. 6 f. M.).

Reducerte til o° og Havet, give disse Observatoiner

.

531,80.

Det anförte Tidsrum er vel for kort til at give sikkre Resulta
ter; men den Overeensstemmelse,

der er mellem disse og de

folgende Iagttagelser, taler for at Afvigelsen fra det sande Me
dium, ikke kan være meget stor.

For Godthaab (64°) haves Ginges Observationer i 6 Maa
neder (Jan. til Juni 1787), Kl. 7, 2, 9, indforte i Ephemerides
Manheimenses.

Efter Schons *
) Beregning, erholdes Barometret,

reduceret til o°: 331,25, ydre Thermometer •— 2°8 R.

Tidens

Korthed og Uvisheden om Höiden over Havet, vækker Tvivl om

Nöiagtigheden af dette Medium; — men det bestyrkes ved Lieu

tenant Wormski olds Iagttagelser i 6 Maaneder, Decb. 1812 til
Mai 1815, 2-5 Gange daglig.
*) Witterungskunde. Tab. VI.

Disse Barometer Observationer
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ere giorte i et Værelse, som, efter Wormskiolds Journal, i Al

mindelighed havde en Varme af -f- io°R.

Höiden er ikke an

givet, men hvis Iagttagelserne ere anstillede i Inspecteur-Bo-

ligen, saa maae den, efter Capitain Holbölls mundtlige Meddelelse,

antages at være omtrent 4o Fod. M. T. er -p o°4 R.
standen ved o° og Havet bliver da

Middel

552,32.

Endeligen give Inspecteur Muhlenphorts oaarige Iagttagelser

(1816-1821) reducerte til o° ved Hielp af det frie Thermometer
(4- o°4) og til Havet (4oz)

555,55.

I Godhavn (68°) observerede Major Fasti/ig i 20 Maaneder i i85o-5i, flere Gange daglig.

Middel-Barometerstanden

er 555,7o3 ; Barometret var anbragt i et koldt Værelse.
Middelvarme —i°8 R.

Luftens

Höiden er ikke nöiagtig bestemt, men

efter Capitain Graahs mundtlige Meddelelser, omtrent 14 Fod.

Middelstanden bliver derefter

554,o5.

Paa samme Sted har Capitain Graah observeret i 10 Maaneder

(Octb. 1825 til Juli 1824) Kl. 6, 12, 8, paa en Höide af omtrent
14 Fod.

Middelstanden af Barometret 555,913.

I Octb. og Novb.

har Barometret været anbragt i et Værelse hvis M. T. omtrent
var -J- 5° R., senere i

et koldt Værelse.

Middelstanden af

Thermometer-Iagttagelserne i frie Luft, Decb. til Juli— 5°5, i

alle 10 Maaneder •— 5°o.

Den reducerte Barometerstand der

...............................................................................

efter

334,35.

Fra TJpernavik (y5° B.) har Maior Fasting meddeelt Kiöb-

mand Coriseas Iagttagelser i 11 Maaneder (i85o-5i), 5 Gange

daglig.

Middelstand af Barometret 555,866, af Thermometret i

frie Luft —6°42 R.

Höiden, efter Holböll, omtrent 3oz.

ceres hiin Middelstand til o° og Havet, saa faaes

Jrid» Seluk. phys, og mathem. Sir. K. Déni.

.

Redu

. 334"'77,

T t

330
Reductionen for Temperaturen er dog usikker, da jeg ikke veed
om Barometret har været anbragt i et koldt eller opvarmet

Værelse.

En Sammenligning af de to sidste Steder i Nordgrönland,
Godhavn og Upernavik, med de foregaaende i Sydgrönland, sy
nes at vise, at Barometrets Middelstand, Nord for Polarkredsen,

atter tiltager.

Dette synes endvidere at bestyrkes ved Parrys og

Scoresbys Iagttagelser i de nordlige Vande.

De Barometer-Iagttagelser, som bleve anstillede paa Par

rys forste Expedition
),
*

mellem 74-75° Brede, i eet Aar, fra

Septb. 1819 tilSeptb. 1820, give et Middeltal af 536"'37. Thermometerets Medium i

samme Tid er •— 15°6 R.

Journalen

oplyser ikke, om Barometerstandene ere reducerte til en vis

Temperatur eller ikke, ei heller om Barometret har hængt i en

opvarmet Kahyt.

Forudsættes nu, at Barometerstandene allerede

ere reducerte til o°, saa bliver Middelstanden

.

.

.

336,37

ere de ucorrigerte og Barometret har hængt i frie Luft, som

dog med Hensyn til de lave Thermometerstande, der forudsætte
Quiksolyels Frysning, ikke er rimeligt, saa bliver Middelstan-

den..................................................................................................

337,4o.

Under Forudsætning af en Middelvarme af io° R. derimod 555,61.

—

.—

—

—

15° R.

535,24.

Den sidste Forudsætning er ikke rimelig; men selv under denne
bliver Middelstanden höiere end alle de grønlandske og islandske.

*) Parrys Journal of a voyage for the discovery of a North-west Pas
sage. London 1821. p. 269.
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Jeg har ikke været istand til at levere Resultaterne af

Parrys folgende Reiser, da jeg ikke har kunnet benytte Origi
nal-Udgaverne af hans Journaler.

I Poggendorfs Annaler. 24 B.

S. 208 (.1852) har Dove leveret folgende Middeltal af disse for

Maanederne Marts til August i 1822, 1825, 1825;
1822

....

554,74.

1825

....

555,52.

1825

....

556,54.

Deter mig ubekiendt, til hvilken Temperaturgrad disse Barometer

stande ere reducerte.

Scoresby *) bereiste i en Deel Aar (1807-1818) i Maanederne
April til Juli, de nordlige Farvande ved Spizbergen.

Efter etMid-

deltal er Breden 75°f. Barometrets Middelstand for alle Observa

tionerne er 29,861 e. T.

Thermometrets 28°8 Fahr.

Ogsaa her

mangler Oplysning om Correctionen for Quiksölvets Udvidelse

ved Varmen.

Middelstanden bliver hvis Iagttagelserne allerede

ere reducerte til o°.........................................................................

556,22

corrigerte med den tilföiede Thermometer-Stand

536,55

•—
—

.

.

med en Middelvarme af io° R

—

—

555,47

15° R............................

555,09

altsaa atter, under enhver Forudsætning, höiere end den de is

landske og grønlandske Observationer give.

De af Erman samlede Iagttagelser***
)

vise,

at Barome

trets Middelstand ved Nordamerikas Vestkyst og i Kamtschatka,

maaskee ogsaa i det ostlige Sibirien, er betydelig under den

♦) ScoresLy account of the arctic regions. Vol. I. Ap. p. 48. (1820).
**) Poggendorf Annalen. Band 23. S. 121.
T t 2
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som ellers antages for den tempererte Zone.

De af liam selv

anstillede Iagttagelser, indbefatte altfor korte Tidsrum, for paa
den Brede,

at

kunne bevise en

lavere Middelstand. •— For

Juni Maaned fik han i Ochozk (5g°) 552/z/og
),
*

paa Vestky

sten af Kamtschatka ved Tigil (58°) fra 16 August til 3 Septb.

555,o4
).
**

Men i Næs i Island, hvor Middelstanden er 555,56,

haves, som alt ovenfor er bemærket, Exempel paa maanedlige

Middelstande af 624,72 og 34o,64. — Af samme Grund kunne

de af Ermann meddeelte Iagttagelser fra Peterspaulshavn (52f °)
paa Korvetten Krotkoi, anstillede 5 Gange dagligen, fra 20 Juli-

11 Octbr. 182g, ikke give noget sikkert Resultat.
dre Tillid fortiene Ginelins Angivelser,

Endnu min

hvorefter Barometer

standen ved Ochozk, i Folge 11 Maaneders Iagttagelser, skulde
være 552"'55 og ved Bolscherezk paa Kamtschatkas Vestkyst (52°)
endog kun 55o,5o, især med Hensyn til den Uvished der hersker

i Henseende til Instrumentets Höide over Havet ***
).
Derimod godtgiöre Iagttagelserne af Capitain Stanitzki i

Peterspaulsliavn (52j°) og af Capitain Ischistiakoff paa Sitcha
(57o) ****
)
unægteligen, at Barometerstanden paa disse Steder er

lav;

thi de forste Iagttagelser indbefatte eet Aars Iagttagelser

og give.........................................................................

de sidste 10 Maaneders Iagttagelser, og give .

354,o6,

.

.

*) See Ermann 1. c. S. 126.
**) Nemlig 331,13 og reduceret til Havet ÇloO'} 333,04.
S. 127.
***) Sammesteds S. 130 Note *)..
♦***) Sammesteds S. 127-130 og 146.

.

534,go.

Sammesteds
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Dog kunne disse Media, formedelst Tidens Kortlied, letteligen

afvige i-i'"5 fra de sande.
Fra Egne paa höi Brede i den sydlige Halvkugle, vidste

jeg kun een, nogenlunde lang, Iagttagelsesrække at anlöre, nem
lig Capitain Kings ved Port Famine ved Magellanstrædet (55|°

S. B.), fra Febr. til August 1828, 5 Gange daglig (Kl. 6, 9, 12,

Middelstanden ved Havet, reduceret til 32°Fah., og cor-

3, 6).

rigeret for Capillariteten, er

SSi^'yS

som vist nok godtgiör, at ogsaa her er en lav Barometerstand,
skiöndt Tidens Korthed ikke tillader at antage Middeltallet for

nöiagtigt.
Af de tre hosföiede Tabeller indeholder:
Tab. L

Resultaterne af de Iagttagelser, der ere anstillede med

sammenlignede Instrumenter; — hvortil

de

ovenfor

S. 299-006 anförte Iagttagelser, anstillede paa Soereiscr
med samme Instrument, slutte sig.
Tab. II. Et Udvalg af de Resultater, der ere erholdte af de Iagtta
gelser, som med Hensyn til Instrumenternes Sammenlig

ning, Observationstidens Længde, Noiagtighed i Hen

seende til Angivelse af Höiden

over Havet og Cor-

rectionerne, eller med Hensyn til de meget betyde
lige Afvigelser fra det almindelige, — ere meest skik

kede til at bevise Baromeferstandens Aftagelse og Til-

væxt, ved det Atlantiske Hav og dets Bugter.
Tab. III. Samtlige i denne Afhandling anförte Middelstande.
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For at lette Oversigten, vil jeg som provisoriske Middel

tal for Meridianerne, mellem 45° Öst og 45° Vest fra Ferro, sætte :
o°
537z,/o
357.5
338.5

339,0
4o°

538,o

5o°

007,0

Go0

555,5

65°

555,0
554,0
555,5.

Man kunde fremdeles sporge, om de Forskieller Middelstan
den af Barometret frembyder ved Havet, blot indskrænke sig til
den geograpliiske Brede, eller om ogsaa Længden her har Ind

flydelse.

Erman *) antager det sidste og mener, at Middel-Luft

trykket ved de Meridianer der gaae igjennem de azoriske Öer,

frembyder et Maximum, at det derfra aftager mod Vest og Öst,
indtil det ved Meridianerne af Kamtschatka naaer et Minimum;

med andre Ord, at de isobariske Linier, ikke som de isotherme
have to, men kun een Böining.

For at bevise denne Paastand,

anstiller han Sammenligning mellem Resultaterne af hans egne
Iagttagelser paa forskiellige Meridianer, saavel indenfor Passat

vindenes Zone, som mellem Nordost-Passaten og 52° N. B., i

det han ordner disse Resultater efter 4 af ham antagne Meridianer:

*) I ovenanførte Afhandling. S. 134» og folg.
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Middellængde.
*
Meridian

Udenfor Passa
terne.

S. 0. Passat.

N. 0. Passat

Azoriske
Capverdiske
Sit cha s og Pa
namas
Kamtschadalske

327°

325°

328

345

33a

34o

231

222

207

158

177

i65.

Derhos paaberaabes, at Ochozk og Kamtschatka give en lavere

Middelstand end Sitcha og begge lavere end de Middelstande,
som Europa freinbyder.

Mod denne Theorie lader sig imidlertid, som det synes,
giöre adskillige Indvendinger:

1) Det er for det forste besynderligt at adskille et azorisk og

et capverdisk Meridianbælte, eftersom de to Öegrupper, efter

hvilke de ere benævnede, næsten ligge paa samme Længde.
Mellem de af Ermann angivne Middelmeridianer, er der
kun en Forskiel respective af 18, 12 og 70j — og i Hen

seende til de enkelte Middeltal i Ermans Tabeller, findes
stundom samme Meridian anfört for begge Længdebælter,

f. Ex. i Henseende til Sydostpassaten, 326°6 og 029,5 i det

azoriske Bælte, 3a6 g° og 32g,4 i det capverdiskej og udenfor
Passaterne 542°o i det azoriske, 341,5, i det capverdiske.
2) Hvad nu Iagttagelserne mellem Nordost-Passaten og 52° N.

Br. angaaer, da vil det vist indrommes, at Media af om
trent 00 Dages Iagttagelser, uden for Vendekredsene, ere

uden Betydning, naar der er Spörgsmaal om saa smaaeFor-

skieller, som dem Erman anförer, nemlig :
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Meridian

539.55.

—

558,61.

Sitclia Panamiske —

536.55.

Kamtschadalske —

556,21.

Azoriske

Capverdiske

de iorskiellige Meridia

Hvortil kommer, at Iagttagelserne
ner ikke ere fra samme Maaneder,

5) Selv i Henseende til Passaterne,

ere de anförte Middel

for de antagne Meridianer, for lidet iorskiellige,

)
*
stande

til at man derpaa kan bygge noget; de ere nemlig:

Meridian

55g,23.

—

558,56.

SitcliaPanamiske •—

558,47«

Kamtschadalske

357,56.

Azoriske
Capverdiske

—

Forfatteren har sögt at undgaae Indflydelsen af Barometrets

aarlige Gang, ved i hver af de 4 Længdebælter, at tage
Iagttagelser i den ene Passat fra Vinteren, i den anden Pas

sat fra Sommeren; men da Maanederne deels ikke ere fuld
kommen tilsvarende, og da det ingenlunde er afgiort, at

Barometrets aarlige Gang er lige Nord og Syd for Æquator,

saa

bliver

det

meget uvist,

holdte Media ere de sande.

om

de

af ham er

Hvor uvis saadanne Sammen

stillinger ere, vil folgende Exempel oplyse.

Efter Ermans

Beregning er Middeltallet for den azoriske Meridian i begge

Passater, 569,26, for den Panamiske 668,47.

Holder man

sig derimod blot til Sydostpassaten, saa faaer man for hiin
569,02, for denne 558,01 ; de Iagttagelser, hvorpaa det för■) S.

134.
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ste ai ¿isse Middeltal er grundet, ere anstillede i Juli, de

hvoraf de sidste ere uddragne, i Januar og Februar; men

efter Iagttagelser

i Rio Janeiro er Middelstanden for Juli

az//go höiere end for Januar og Februar *
).

Vilde man nu

anvende denne Forskiel som Correctionsmiddel, saa fik man
for den azoriske Meridian 669,02—2,90 ■— 556,12, medens
den Panamiske blev 558,01,

eller næsten 2"' höiere, og

denne sidste fölgeligen den meizonobariske Meridian.
4) Det er allerede ovenfor bemærket, at Iagttagelsesrækkerne

for Ochotz og for Vestsiden

af Kamtschatka ikke kunne

komme i Betragtning. — De fra Peterspaulshavn og Sitcha,
ere for korte og den derved erholdte Forskiel for liden, til
at man derpaa kan grunde et Beviis, for at Middelstanden

fra Kamtschatka af tiltager mod Osten.

Forskiellen mellem

disse og de europæiske Middelstande paa lige Brede, kan

vel giöre det rimeligt, at Luftens Middeltryk i hiine Egne
er mindre, men ikke tilfulde bevise det og endnu mindre

godtgiöre, at der ikke desuden gives et andet minimum.
5) Forfölges den azoriske Meridian, som skulde være den meizonobariske, mod Nord, saa træller den paa Island og Grön

land, som efter de her fremsatte Kiendsgierninger have en

meget lav Middelstand og som vel maae ansees afgiort, en
Middelstand, der er lavere end den som finder Sted ostli
gere paa lige Brede (nemlig i Norge og Sverrig").
6) De höie Middelstande paa Isle de France (558,92 paa 20«

Br.) i Macao (538,25 paa 25°) i Tripoli (54o, 19 paa 35°

*)

y.

Bach i Poggendorf Annalen. 15 B. S. 357.

L u

338
tale ogsaa mod at antage den

azoriske Meridian for den

meizonobariske ; ligeledes at Petersborg, som det synes, har
en höiere Middelstand end Stokholm eller Hardanger,

og

endnu höiere end den man maae antage at finde Sted Syd
for Island og Grönland.

Jeg kan saaledes hverken antage, at Meridianerne for Ba

rometrets höieste og laveste Middelstand (de isobariske Liniers

Polar- og Æquatorial-Grændser) ere bestemte, eller at der kun

skulde være een meizonobarisk og een meionobarisk.

De isoba

riske Linier ere vistnok ikke paralelle med Æquator, men endnu

have vi ikke Materialier nok til at bestemme deres Böininger.
Rimeligt finder jeg det, at antage flere end een Boining.

Nogle af de ovenstaaende Materialier lede til den Mening,
at Middelstanden er lavere over det store Hav,
dybe Bugter af samme.

end inde i de

Saaledes:

Madera 55g,2o.

Edinburgh 556,15.

Hardanger 555,55.

Tripoli 54o,íg.

Apenrade

Petersborg 536,8g.

556,72.

Königsberg 557,12.

Hvortil endnu kommer at Barometerstanden ilsland og Grönland
paa 62-64° Brede, er lavere end man efter Rimelighed kan an

tage, at den er paa samme Brede i Norge; og at Parrys Iagtta
gelser synes at give en höiere Middelstand end Iagttagelserne i
Upernavik.

Da de i nærværende Afhandling fremstillede Kiendsgierninger kun ere istand til at bevise en Deel af den Naturlov,
som

gielder for

de Forandringer,

Lufttrykkets Middelstand

ved Havets Niveau frembyder; saa vover jeg ikke at bestemme,
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hvilke Aarsager der frembringe disse Forandringer, endnu min
dre at give en fuldstændig Theorie over denne Sag.

Imid

lertid kan jeg dog ikke afholde mig fra at giore den Bemærk
ning, at Hovedaarsagerne synes her at være de samme, som de
der i Almindelighed bestemme Lufttrykkets Forandringer ; nem

lig Luftens Varmeforhold og den Tilstand, hvori Dunsterne be

finde sig.
Undersoge vi de store characteristiske Træk, som Klimatet frembyder i forskiellige Jordbælter fra Æquator af, til hiinsides Polarkredsen, saa synes de især at være folgende:

1) I Bæltet mellem Æquator og omtrent 15° Brede: en höi Var
megrad og i en Deel af Aaret hyppige Skye-Dannelser og

betydelige Regnfald.

Luftens aarlige Middeltryk hverken

höi eller lav (537-358).
2) I Bæltet mellem omtrent 15 og 3o° bringe næsten uforan

drede Vinde en tör og skyeirie Luft, og det regner sieldent
eller aldrig. — Middelstanden meget höi (338-33g).

5) Mellem 3o-45 blive de törre Vinde, især om Vinteren, af

brudte af Sydvestvinden, den tilbagevendende Passat, som
bringer en heed og med Dunster opfyldt Luft fra den hede
Zone og foranlediger hyppige Skye-Dannelser og Regnfald.
Barometrets Middelstand endnu höi,

men dog under den

som finder Sted i det andet Bælte og den aftager med Breden.

(559-557,5).
4) Det frerde Bælte, mellem 45° og Polarkredsen, modtager

næsten hele Aaret igiennem, men især om Sommeren, den
tilbagevendende Passat,

modsatte,

og Kampen mellem denne og de

som öltest törre og kolde Vinde,

frembringer

U U 2
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hyppige Skyer> Taage, Regn. — Middelstanden bliver lav,

og desto lavere jo længere man fierner sig fra Æquator,
og jo hyppigere Vindforandringerne, Skye-Dannelserne og
Regnfaldene blive (337,5 = 353,o). — I det Indre af de

dybe Havbugter er Middelstanden höiere, fordi de vestlige
Vinde aftage, Skyer og Regn blive mindre hyppige.

5) Til det femte Bælte, som ligger indenfor Polarkredsen, sy
nes den tilbagevendende Passat ikke at naae.

Middelstanden

tiltager derfor *
).
Middelstanden af Barometret ved Havet synes fra Æqua

tor til hiinsides Polaikredsen at frembyde de samme Forandrin
ger, som vi i vore Klimäter undertiden kunne iagttage i Lobet

af et halvt Dögn.

Lad os antage at Barometret om Middagen

staaer paa 537,0,

og at nogen Tid efter en tör Nordostvind

begynder at blæse.

Barometret vil da stige og gaae op til f. Ex.

559,0 5

sæt nu, at Vinden henimod Aften dreier sig og bliver

Sydvest, saa vil den ved at medfore en varm med synlige Dunster

opfyldt Luft, især hvis den er stærk, bringe Barometret ti} at
falde f. Ex. ned til 355,o.

Hvis nu en nye Vindforandring atter

indtræder henimod Midnat, saa kan en frisk Norden-eller Östen-

' vind atter bringe Barometret til at stige.

*) Sammenlign hermed hvad jeg i min ’’Skildring af Veirligets Tilstand
i Danmark” har anfort om Vindforholdene i det nordlige Europa,
samt min Afhandling om Regnforholdene i Italien i Hertha. B. 5.
p. 90. (1820).
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Tab. 1.

Middelstande ved Havet efter Iagttagelser med sammen
lignede Instrumenter.
Middelstande reducerle til Normal Barometret i Altona.

A.

Iagttagelsessted.

Christiansb.
Neapel.
Florents.
Bologna.
Padua.
Altona.

Guayra.
Avignon.
Paris.

41
43|
444
45
534

Iagttagelses
tid.

Iagttagere.

336,95
337,94
337,76
337,87
337,87
337,09

22 Maaued.
7 Aar.
9 5 15 6 -

Trentepohl og Chenon;
Brioschi.
Inghirami.
Caturegli og Moratti.
Astronomerne.
Schumacher.

10
44
49

336,98
337,80
337,53

12 Dage.
10 A ar.
11 -

Boussingault.
Guérin.
Bouvard.

Middelstande reducerte til Barometret i Boyal Society i London.

Palermo.
London.

D.

N.

Bar. med.
ved. 0° R.

Middelstande reducerte til Observatoriets Barometer i Paris.

B.

C.

Brede.

38
514

' 338,21
337,33

35 Aar.
7 -

Cacciatore.
Royal Society Observ.

Middelstande ejter Iagttagelser med det Manheimske Selskabs In
strumenter.

Marseille.
Middelburg.
Delft.
Stokholm.

434
514
52
594

337,27
336,60
336,71
335,65

10 Aar.
3 2 5 -

Silvabella.
van der Perre
V. Swinden.
Astronomerne.

Hermed sammenlignes de paa Soreiser, med samme Instrument, anstillede Iagttagelser, som findes p. 299-306-
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Tab. IL

Udvalg af de meest paalidelige Resultater mellem 45® Öit
og 45 0 Uest for Ferro.
Iagttagelsessted.

Cap.
Rio Ianeiro.
Peru.
Christiansb.
Guayra.
St. Thomas.
Macao.
Teneriffa.
Madera.
Tripoli.
Palermo.
Neapel.
Florents.
.Avignon.
Bologna.
Padua.
Paris.
London.
Altona.
Ranzig.
Königsberg.
Apenrade,
Edinburgh.
Christiania,
Hardanger.
Bergen.
Reikiavig.
Godthaab.
Eyafiord.
Godhavn.
Upernavih,
Melville Öe.
Spitzbergen.

Brede,

33° S.B.
23
12-13Elt
’•'2 N.B.
10
19
23
28
32| 33
38
41
431 44“ 44i 45
49
51| 53i 541 54| 55
56
60
60
60
«.
64
64
66
68
—
73
74J 75| -

Ear. red» til 0°.

338,24
338,69
337,35
336,95
336,98
337,13
338,23
338,77
339,20
340,19
338,21
337,94
337,76
337,80
337,87
337,87
337,53
337,33
337,09
336,95
337,12
336,72
336,13
336,30
335,55
335,58
333,36
333,33
334,06
334,14
334,77
335,61
335,47

Tid.

Iagttagere,

9 Aar.
Puhlmau og Wählst.
3 Moaned. Eschwege.
22

12 Dage.
1 Aar.
1
3 2 4 Maaned.
35 Aar.
7
9 10
5 15 11
7 6
2
8
5
3
7
9
4 12
5 2
9^ •
11 Maaned.
1 Aar.
6-12 Aar.
April-Juli.

Pentland.
Trentepohl og Clienon.
ßoussingault.
Hornbeck.
Richenet.
Escolar.
Heineken.
Denham, Clappert.
Cacciatore.
Brioschi.
Inghirami.
Guérin.
Caturegli og Moratti.
Astronomerne.
Bouvard.
Royal Society.
Schumacher.
Strehlke.
Sommer.
Neuber.
Forbes.
Esmark.
Herzberg.
Bohr.
Thorstensen.
Miihlenphort.
Scheel.
Graali og Fasting.'
Cortsen.
Parry.
Scoresby.

Tab. nr

Samtlige i Afhandlingen anforte Middelstande,
Brede.

N. B. 75-1°
— 744
- 73
- 68

r

66
64

- 64
- 62
- 60
- 60
* 60

Iagttagelsesstedet.

Spitzbergen,
Melville Öen.
Upernavik.
Godhavn.
Eyafiord.
Godthaab.

Reikiavig.
Frederikshaab.
Bergen.
Hardanger.
Christiania.

-

60
594:
594
57
56
56
56
55
54|

Petersborg.
Stokholm.
Spydberg,
Sitcha.
Edinburgh.
Canaan Cottage
Coliton House
Apenrade.
Königsberg,

-

5H
544
541
534
534
524
52
514
514
49
46
45
44}
44
44
434
434
41
39
38
36
33
324

Keswick.
Danzig.
Kendal.
Manchester.
Altona.
Peterspuuls Havn.
Deljt,
London.
Middelburg,
Paris.
Rochelle.
Padua.
Bologna.
Avignon.
Nizza.
Marseille.
Florents.
Neapel.
Cagliari.
Palermo.

- 30
- 28
- 28
- 23
- 23
- 19
- 10
- ' 10
- 54
S. B. 10°
- 12-13
- 20
- 23

-

33
534

Malta.

Tripoli.
Madera.

Cairo.
Teneriffa.
Gran Canaria,
Macao.
Havanna.
St, Thomas.
Guayra.
Cumana,
Christiansborg.
Timor.
Peru.
Isle de France.
Rio laneiro.

Cap,
Port Famine.

Bai-.red.tilO0.

335'",47
335,61
334,77
334,03
334,35
334,06
331,23

332,32
333,33
333,36
331,80
335,58
335,55
336,30
335,91
336,89
335,65
336,16
334,90
336,09
336,75
336,13
336,72
336,95
337,12
337,33
336,95
336,67
337,82
337,09
334,06
336,71
337,33
336,60
337,53
338,10
337,87
337,87
337,80
336,50
337,27
337,76
337,94
337,03
338,21
336,79
340,19
339,20
342,66
336,41
338,77
339,09
338,23
336,99
337,13
336,98
336,28
336,95
336,23
337,35
338,92
338,69
339,95
337,59
338,24
331,73

Iagttagelsestiden.

Iagttagere.

April-Iuli. 6-12 Aar. Scoresby.
1 Aar.
Parry.
11 Maaneder.
Cortsen.
20
Fasting.
10
Graah.
2 Aar.
Scheel.
6 Maaneder.
Ginge.
6
5 Aar.
12 7 Maaneder.
4 Aar,
9 7 18 Maaneder.
20 Aar.
5 Aar.
2 10 Maaneder,
6 Aar.
5 3 5 2 8 5 2 5 25 6 1 2 7 3 11 4 15 5 10 20 10 9 7 3 35 468 Obs.
Nov.-Marts.
2 Aar.
4 Iagttagelser.
1 Aar.
3 20 Dage.
1 Aar.
3 1 12 Dage.

Wormskiold.
Mühlenphort.
Thorstenscn.
Pingel.
Bohr.
Herzberg.
Esmark.
Hansteen.
Euler.
Astronomerne.
Wilse.
Tschistiakoff.
Playfair.
Adie.
Forbes.
Neuber.
Observât.
Sommer.
Dalton.
Strehlke.
Dalton.
Dalton.
Schumacher.
Stanitzki.
v. Swinden.
Royal Soc.
v. der Perre.
Bouvard.
Fleurieau Bellevue.
Astronomerne.
Caturegli og Morattí.
Guérin.
Risso.
Silvabella,
Inghirami.
Brioschi.
Marmora.
Cacciatore.
D’Angos.
Denham og Clapperton.
Heineken.
Sabine.
Coutlle.
Escolar.
v. Buch.
Riclienet.
•
Ferrer.
Hornbeck.
Boussingault.
Humboldt.
Trentepohl og Chenon.
22 Maaneder.
Freycinet.
Pentland.
Freycinet.
20 Dage.
Eschwege.
3 Maaneder.
1 Maaned (August.) Freycinet.
Dorta.
1 Aar.
Puhlman og Wahlstrand.
9 Aar.
King.
7 Maaneder.

Anmærkninger.

Correction for Temp. uvis.
Lig. og Tidsrummet for kort.
Ligeledes.

Tiden for kort, Temp, og
Höide uvis.
liden for kort, Höiden uvis.

For kort Tidsrum.

Correction forTemperatur uvis.
Manh. Bar. som nok er for lavt.
Höiden omtrentlig.
Tiden for kort.
Iagttagelserne nær ved det
daglige Max.

Cor. for Temp, og Höide uvi«.
Cor. for Temp, og Höide uvis.
Höiden noget uvis.
For kort Tidsrum.
Manheimsk Bar.

Manheimsk Bar.

Höiden omtrentlig.
Manheimsk Bar.

Tiden for kort.
Höiden ei anfört.
Tiden for kort.
Intet regnet for Höiden.

Intet regnet for Höiden.
Ligeledes.

-

Intet regnet for Höiden.
Intet regnet for Höiden.
Tiden for kort.

REGISTER
OVER

DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS
NATURVIDENSKABELIGE OG MATHEMATISKE AFHANDLINGER.

FEMTE

DEEL.

A.
Adam aj Bremen:, hans Beretning
om de haral dinske Love, XXXIII.
Adies Barometer-Iagttagelser ved
Edinburgh, 323.
Aftenroden, Forklaiing af samme,
LXXXV.
Agonus, LIIL
,
Alopecurus ovatus, LXXXVIII.
Altona, Barom. Iagttagelser der, 295.
Bar. Middelstand sammesteds, 318.
Alyssum arcticum, LXXXVIII.
Ampérds electromagnetiske TheoHc;
LVI-LVIIL
'Andromeda tetragona, LXXIII.
Angelica Archangelica, LXXXVIII.
Angos Barometer - Iagttagelser paa
Malta, 321-322.
Anskuelse, intellectuel ; Afhandling
derom af Prof. Sibbern, XXXII.
Apenrade, Barometer - Iagttagelser
der, 322.
^ra¿/sHolb01Iü,LXXlV. LXXXVIII.
Arago, om Barometrets Middelstand
i Paris, 321.

Arktinos, fi’a Milet ; hans Digt om
Menmon, XXXIII.
Ascensions Öen, Barometer - Iagtta
gelser der, 309.
Aspidophorus, LIIL
—
decago nus, Lill.
—
monopterygius, LIIILIV.
Avignon, Barometrets Middelstand
der, 320-321.

Babbage, Gin, optages som Medlem,
XV.
Badagry, Barometer-Iagttagelser der,
308.
Baer iagttog Primordial - Nyrerne,
156, 15'7, 165.
Bælgbærende Planter i Grönland,
LXXXIX.
Bardenfleth, Admiral; Afhandling
om Orkaner, LXX1X-LXXX,
189-264.
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Barometrets Fald ved Orkaner, 216220.
Barometrets Middelstand ved Ha
vet. Afhandling derom af Pro
fessor Schouw , LXXXXIV «
LXXXXVIII, 289-340. Vanske
ligheder ved at bestemme Baro
metrets Middelstand med Nöiaghed, 295-299, Middelstand mellem
0-30° Brede, bestemt ved Iagttagelserpaa Söereiscr, 299-306. Middel
stand mellem 0-20° efter Iagttagel
sesrækker paa faste Observationsste
der, 307-309. Mellem 20-35°, 309312. Mellem 35-45°, 312-322. Mel
lem 45-56° 322-325. Ved 60°
325-327. Nord for 60°, 327-331.
Provisoriske Middeltal for Baro
metrets Stand paa forskjellig Bre
de, 334. Ermans Theorie om de
isobariske Liniers Böining 334338. Tilbageblik paa det foregaaende, 338-340.
Bendsen, Prof. , hans Död, LX.
Benstrup, Commandeur - Capitain ;
hans Sag med Danneskiold, XXXV.
Bergen, Barometerets Middelstand
der, 325-326.
Berglax, XVIII-XIX.
Berthier's Analyse af Porcelainsjorden, 270.
Blaaleer, dets Analyse, 287.
XVII, 44-58.
Blceresteens Knusning, Afhandling
derom af Professor Jacobson, XXXXI, LXXXX-LXXXXf.

Blochs Feiltagelse i Henseende til
Aspidophorus monopterygius, LUI.
Blodkars abnorme Gang, XL1X.
Bloddyr, bugfodede, deres Æghylstere, LXXXXVIII-C.
Boeckh, A., Prof., optages som Med
lem, XV.
Bolir, Barometer Iagttagelser i Ber
gen, 325.
Bologna, Barometer Iagttagelser der,
295. Middelstand af Barometeret,
315, 316, 318.
Boungainvilles Efterretninger om
Orkaner, 202.
Boussingault, Middelstand af Baro
metret, 308.
Bouvard, Barometer - Iagttagelser i
Paris, 295. 321.
Braadsöe ved Orkaner, 221, 248.
Brændbart Chlorplatin, 144.
Brama Baji, LXXXX.
Brasen, Chirurg, sendt Planter fra
Grönland, LXXIII.
Breccia i Helsingöers Havn. Rap
port derom, XXIV-XXXI.
Bridges Efterretningel’ om Storms
246, 247, 249Brioschi Barometer - Iagttagelser i
Neapel, 314-315.
Broussais Lære om Forhold mellem
Siæl og Legeme, LXXXV.
Buch, v., Barometrets Middelstand i
Hardanger 291-292, ved de canariske Oer, 292. 310.
Burdach, om Primordialnyrernc,
157.
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C.
Caccialore, Barometer-Iagttagelser i
Palermo, 318-319.
Cagliari, Barometrets Middelstand
der, 321.
Cairo, Barometer-Iagttagelser der,312.
Canaan Cottage, Barometrets Mid
delstand der, 323.
Canaria, Gran, Barometer-Iagttagel
ser der, 310.
Canariske Öer, Barometer-Iagttagel
ser der, 292, 309-310.
Cap - Staden , Barometerets Middel
stand der, 311.
Caranx vulgaris, LXXXX.
Carex Slægten i Grönland, LXXIII.
— Wormskioldii, LXXXVIII.
Catureglds Barometer - Iagttagelser i
Bologna, 315, 316.
Cerium indeholdes iLeerarter,275-292
Chenon, Assistent, Veir - Iagttagelser
i Guinea, CVI, Barometer-Iagtta
gelser, 295, 307.
Chinesiske Hao, Orkanegn, 192.
Chloridium platinæ inilammabile, 144.
Chlorplatin - Ammoniak (kulbrintet).
141-152.
Christian den Siettes Historie; be
handlet af Prof. J. Möller, XXXIVXXXVIII.
Christiania, Barometer - Iagttagelser
der, 326.
Christiansborg i Guinea, BarometerIagttagelser der. 307.
Chromets liter- og Salte, LXXXXILXXXXIII.

clapperions Barometer-Iagttagelser i
Badagry og Tripoli, 308. 312.
Cohen, Dr., Undersögelse af et Mis
foster fra Lyngbye, 21.

Coliton House, Barometrets Middel
stand der, 324.
Coluber Natrix, XLIIL folg.
Columbus, Beretning om en Storm,
208.
Cook, Efterretninger om Storme, 202,
Barometer-Iagttagelser paa Soerei
ser, 305.
Coptis trijoliata, LXXXVIII.
Cordier, Barometer - Iagttagelser paa
de canariske Öer, 310.
Cortsen, Veir-Iagttagelser i Grönland,
CVI, 329-330.

Coitus
—
—
—
—
—
—
—

cataphractus LIII.
dicerans LII.
Gobio, LII.
grönlandicus, LII.
Scorpio, LII.
Scorpioides, LII.
tricuspis, LII.
ventralis, LII.

Coudraye, La; hans Efterretninger
om Orkaner, 203, 251, 253, 255.

Coutelle, Barometer-Iagttagelser i
Cairo, 312.
Crucijerer i Grönland, LXXXIX,
Cruz, St., paa Teneriffa, Barometrets
Middelstand der, 309-310.
Cumana, Barometrets Middelstand
der, 308.
Cyperaceæ i Grönland, LXXXVIII.
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D.

B.

Dalton's Barometer-Iagttagelser, 324.
325.

Edinburgh, Barometrets Middelstand
der, 323.
Egede, IL og P. have sendt Planter
fra Grönland, LXXII.
Elben, de Acephalis. Deri tales om
Misfostret fra Lyngbye, 21
Eleetricitet, (Luftens) ved Orkaner,
243 - 245.
Electromagnetish Theorie af Ampere,
LVI-LVIII. Opdagelse af Fara
day, C-CIL
Embryels Udvikling. Bidrag til Læ
ren derom, 153-188.
Entrecasteaux, (d’) fandt vestlige
Vinde herskende ved nye Calédo
nien, 207.
En t eloppée, 122-124.
Epilobinni Jatifolium , LXXIII.
Erigeron, compositum, LXXXVIII.
Eriophoron , capitatum, LXXIII.
Erman's Afhandling om Barometrets
Stand ved Havet, 294-295, hans
Barometer-Iagttagelser paa Söcreiser 303-304, paa Landjorden 331332, hans Theorie om de isobarieke Liniers Böininger giendrevet,
331-338.
Eschn'eges Barometer - Iagttagelser i
Brasilien, 311.
Escolars Barometer - Iagttagelser paa
Teneriffa 292, 309-310.
Esmarh's Barometer - Iagttagelser i
Christiania 326Euler's Barometer-Iagttagelser i Pe
tersborg, 327.

Dampier, Efterretninger om Orka
ner, 204, 208, 209, 221, 222, 226,
230, 232, 233, 235, 236, 241,
244, 245, 246, 247, 252, 255.
Danneskiold, Fr., XXXV.

Danzig, Barometrets
der, 322-323.

Middelstand

Darlan's Efterretninger omen Storm,
255.
Delft, Barometrets Middelstand der,
320.

Denham , Barometer - Iagttagelser i
Tripoli, 312.
Diapensia lapponica LXXIII.
Differenlial-Ligninger, Afhandling
derom af Prof. v. Sehmidten XLIXLII. Om deres særdeles Oplos
ninger, Afhandling af Ch. Jür
gensen, LX-LXV, 107-140. Om
de særdeles Oplosninger af Diffe
rentialligninger af forste Orden
110-134; af anden Orden, 134139.
Dorias Barometer-Iagttagelser, 311.
Dryas integrifolia, LXXII.
Dunn, Efterretning om Orkaner, 230.
Dybde?' i Havet, Maade at udmaale
dem, LXXXIV-LXXXV.
nning ved Orkaner, 221.
Dyrs Uroe ved Orkaner, 223.
Zb
EXXIX.
Dzendi, 155.
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Eyafiord, Barometerets Middelstand
der, 293, 327-328.

F.
Fábricius, den af Lam Beskrevne
Berglax, XIX, Lans Fauna Grönlandica, LI, folg. Planter fundne i
Grönland, LXXIII.
Falck, Etatsraad og Professor, op
tages til Medlem, XV.
Famine, Port, Barometerets Middel
stand der, 333.
Faraday,
optages til Medlem,
LXXXVII, hans electromagnetiske Opdagelse, C-CII.
Fasciolaria, Tulipa, C.
Fasting, Major, Veir-Iagttagelser i
Grönland, CVI, Barometer - Iagt
tagelser, 329.
Ferrer, Barometer-Iagttagelser i Ha
vanna, 308.
Fleur i au-Bellevue Barometer-Iagtta
gelser i Rochelle 325.
Flinders Efterretninger om Orka
ner, 231, 237, 239, 241, 245, 255.
Flora Danica, 33te Hefte, XVII' XVIII, 34te Hefte, LXXIILXXIV, 35te Hefte, LXXXVIILXXXIX.
Florents, Barometer-Iagttagelser der,
315, 318.
Forbes's Barometer-Iagttagelser ved
Edinburgh, 324.
Forchhammer, om Leerarternes Be
standdele LVI, Undersøgelse om
Oprindelsen og de nærmere Be

standdele af nogle af de vigtigste
Leerarter,
LXXXI - LXXXIV,
265-288.
Forhandlinger, Videnskabernes iSelskabs, fra 31 Mai 1828 til 31
Mai 1829, XV-XL, fra 31 Mai
1829-31 Mai 1830, XLI-LX,
fra 31 Mai 1830 - 31 Mai 1831,
LX-LXXXVI, fra 31 Mai 183131 Mai 1832, LXXXVII-CVI.
Ordbogscommissionens, XT., LX,
LXXXVI, CVI. Len meteoro
logiske Committees, XL, LX,
LXXXVI, CVI.
Forsigtighedsregler vedOrkancr, 257264.
Fothergill, 225,
Franklin,
om Nordoststormen i
Nordamerika, 253.
Brauens Afsættelse, XXXV.
Fredrikshaab, Barometer Iagttagel
ser der, 328,
Freycinet's Barometer - Iagttagelser,
ved Isle de France, Timor og
Rio Janeiro, 306.
Fucus digitatus, LXXIII.
Fulton's Torpedo 249-250.
Funchal, BarometretsMiddelstand der
309.
Functioner Afhandling derom af v.
Schmidten, XV - XVI.

G.
Galls Lære om Hierneorganerne
LXXXV-LXXXVI.
Gartner, FG.

Xx
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G astcrostens aculeatus, LIV.
Ginge, Barometer - Iagttagelser paa
Godthaab, 328 - 329.
Giseke, samlede Planter i Grönland,
LXXIII.
Godhavn, Barometer-Iagttagelser der,
329.
Godthaab, Barometer - Iagttagelser
der, 328-329.
Graah's Barometer - Iagttagelser i
Grönland , 329Græsarter i Grönland , LXXXVIII.
Grant, om de bugfodede Bloddyr,
LXXXXIX.
Grimm, J. optages til Medlem XV.
Grimm, I. C. AV. optages til Med
lem XV.
Grönland, Bidrag til dets Fauna,
LI-LV., LXXIV-LXXVI, Bi
drag til dets Flora, LXXXVIILXXXIX.
Grundsöe, ved Oikaner 248.
Guayra, Barometerets Middelstand
der, 308Guérin's Barometer - Iagttagelser i
Avignon 320 - 321.
Guinea, Barometer - Iagttagelser der
295, 307.

IL
Halernes Embryoners Udvikling
LXXVIII.
Hall, Basil, udholdt cn Ty fung, 237Haller, 180.
Hans, Kong, den rimeligviis af ham
udgivne Soeret, XXXVIII.

Hansen, Stiftsphysicus, Justitsraad,
om et Misfoster fra Aalborg 38-43.
Hansieen , Barometer - Iagttagelser i
Christiania 326,
Haraldinske Love, XXXIII-XXXIV.
Hardanger, Barometer - Iagttagelser’
der, 292, 325.
Hauch, Overkammeylierre, vælges
til Præsident LX. y
Havanna, Barometer - Iagttagelser
der, 308.
Havblik ved Orkaner, 221, 239 -240.
Havet, dets Stigen og Falden ved
Orkaner 222, 246-251. Middel
til at udmaale dets store Dybder,
LXXXIV-LXXXV.
Heineken's Barometer - Iagttagelser
paa Madera, 309.
Helsingöers Havn, Undersøgelse af
en Jernbreccie der, XXIV-XXXI.
Herholdt, Etatsraad; forelæst en Af
handling af D. Michaelis om et
Misfoster XVII. Undersögelser
om Snogene XLIII-XLIX, LXVLXXII. Anatomisk Beskrivelse af
fem Misfostre 1-58.
Herkules ved Skilleveien, Afh. derom
af Etatsraad Thorlacius, XXXIX.
Hermaphroditen, Afhandling derom
af Prof. Jacobson, LXXVILXXVII.
Her schell, Sammenligning gf Lon
dons og Palermos Barometre, 318.
Herzberg, Provst, Barometer - Iagt
tagelser i Hardan ger, 292, 325.
Hiertels Misdannelser, 44-58.
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Höst, Efterretninger om Orkaner,
227, 233, 241, 252, 254.
Holberg, L. under Chrisian d. 6te
XXXVII.
Holb'oll, Gartner, Veir - Iagttagelser
i Kiöbenhavn, XL.
Holböll, Capitainlieutenant, VeirIagttagelser i Grönland XL, Plan
ter sendte fra Grönland, LXXIV.
Holst, Efterretninger om Orkaner, 245«
Holstein, I. L. Minister' under Chri
stian d. 6te XXXV.
Hornbeck, Landphysicus, Veir-Iagttagelser i Vestindien XL, CVI,
Barometer - Iagttagelser paa St.
Thomas, 295, 307.
Hornemann, Etatsraad, om det 33te
Hefte af Flora Danica XVIIXVIII, om det 34te Hefte,
LXXII-LXXIV, om det 35te
Hefte, LXXXVH-LXXXIX.
Horner, Barometer-Iagttagelser an
stillede paa Soereiser, 304-305.
Horsburgh, Efterretninger em Or
kaner, 194, 195, 198, 199, 202,
209, 210, 219, 221, 225, 231, 238,

246.
Hügües, Varsler om Storme, 221,222.
Humboldt, ¿41., Barometrets Middel
stand i Cumana, 308.

J.
Prof, om Blærestenens
Knuusning, XX-XXI, LXXXXLXXXXI. om Dam muslingens
Fremavling XXI-XXII. om Pri-

Jacobton,

mordialnyrcrne eller de Okensks
Legemer, XLIX-L, 153-188.
om de Hinder der omgive Fo
steret hos Pattedyrene, L-LI.
om Ilermapliroditer, LXXVILXXVII, om Embryets Udvik
ling hos Haierne, LXXVIII. om
Chromets Ilte og Salte, LXXXXILXXXXIII.
Jantldnens Forplantningsmaade, C.
Ichthyologiske Bidrag af Prof. Rein
hardt, XVIII-XX,LI-LV,LXXIVLXXVI, LXXXIX-LXXXX.
Jernbreccie i Ilelsingöers Ilavn, Un
dersøgelse af samme, XXIV-XXXI.
Jernbyrds Indförelse, XXXIII.
Intellectuel Anskuelse, Afhandling
derom af Prof. Sibbern, XXXII.
Jordskielv ved Orkaner, 245-246,
Island, Barometer - Iagttagelser der,
292. 295. 295. 327.
Isle de France, Barometer Iagttagel
ser der, 306.
Isobariske Linier, 334 folg.
Juell, Kammerraad, hans Veir-Iagttagelser, XL.
Jürgensen, Chr., Bemærkninger med
Hensyn til den geometriske Frem
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Hansen, 38-43, Beskrivelse, 38-42,
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andring ved Orkaner, 235-239
*
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Passaterne, Orkanegnenes Forhold
til samme, 197-202.
Pedicularis euphrasioidesLXXXVIII.
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T r y k f è i 1.
Skie LXXII.

L. 5 fra neden, Dyras læs Dryas.

—

57.

L. 17. Fig. III. læs Fig. 3.

—

67.

Note *) Lin. 2. dejuneli læs dejuncti.

—

158.

Lin. 1, Gencra/iojisor^nner opslaae &c. læs Generalionsorganer, om Nyrerne eller Binyrerne opslaae Is’c.

—

160.

Lin. 14, bagerste læs bagesle.

—
—

165.
221.

Lin. 4, bagerste læs bageste.
Lin. 13, sore læs store.

—

268.

Lin.

3, fra neden, 2 Al læs 2 Al.

279.

Lin.

4, matte læs mårle.

—

280.

Lin.

5, da læs naar.

—

295.

Lin. 4, anstillede læs anstillede.

—

310.

Note *) Lin. 3, Ileinéker læs Heinéken.

—

340.

Lin. 4,

330,0 læs 333,0.

