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Nærmere her at omtale disse Ting synes overflödigt, efterdi hiin 
Afhandling alt har forladt Pressen.

Ligeledes har Prof. Zeise fortsat sine, alt i Aarsberetningen 1826 
omtalte Forsög over Dyvelsdrækolien. 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 for
drer over 160° C. forat holde Ligevægt med et Tryk af blot omtrent 
A Atmosphære, og at den ved Destillation under et saa ringe Tryk, 
kun overgaaer langsomt selv ved 130°, ó) at den fölgelig 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 Vægtfylden 0,9017 og en anden med Vægtfylden 
1,021 j tZ) at hiin synes at bestaae af:

22,043 Svovel
5,480 Ilt 

67,007 Kulstof 
5,470 Brint 

eller 2 Grunddele Svovel
1 Grunddeel 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 Af
handling om Orkanerne. Disse voldsomme Luftstromme ere ind
skrænkede til visse Egne af Jordkloden, i det de, efter hans Frem
stilling, ikkun finde Sted i Vestindien, i det chinesiske Hav og ved 
Mauritien; altsaa ikkun mellem 10-30° Brede Syd og Nord for 
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Æquator, ved de vestlige Grændser af de store Passatströg, der hvor 
vulkanske Öer ligge i nogen Afstand fra de store Fastlande. — Or
kanerne 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 svarende 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 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 Opmærk
somhed. Til Orkanens Særegenheder horer: dens store Voldsom
hed, hvorpaa Forfatteren anforer 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 og
saa Orkanstödene ofte afvexle med Havblik, at den næsten altid led
sages 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 kortvarende og at Orkanstedet har en frem
adskridende Bevægelse uafhængig og ofte modsat Orkanvindens Ret
ning, saa at f. Ex. Orkanen i Vestindien forst viser sig paa de ost
lige, senere paa de vestlige Öer, uden Hensyn til den Retning Or
kanvinden selv har. Denne fremskridende Bevægelse, de hyppige 
Vindforandringer, der synes at forudsætte en stor Hvirvel i Luften, 
og den osende Regn som ledsager Orkanen, foranledige Forf. til at 
sammenligne den med en stor Vandaase.



Han slutter med at angive de Forholdsregler, der saavel til 
Lands som til Söes ere at iagttage, for at forebygge eller formind
ske de ulykkelige Virkninger af Orkanen.

Professor Schoutv liar forelagt Selskabet et Udkast til en 
Fremstilling af Mermeskeracewies Forhold til den omgivende 
Fatur. lian meente at en saadan Sammenstilling vilde bidrage til 
Kundskaben om Klimatets, Jordbundens, Plante- og Dyr-Verdenens 
Indvirkning paa Menneskets legemlige Tilstand, aandelige Udvik
ling og selskabelige Forfatning, en Indvirkning der er umiskjende- 
lig, men af de fleeste Naturkyndige anslaaes for höitj han antog at 
Sammenstillingen ogsaa kunde afgive et Bidrag til at löse det store 
Problem om Menneskets Oprindelse, et Problem hvis Afgjörelse 
(om saadan ellers er mulig) det vilde være aldeles urigtigt at over
lade til Naturforskerne aliene. Han gjorde opmærksom paa de 
store Vanskeligheder, der frembyde sig ved at sammenstille Men
neskeracerne 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 gjorde Sammenstilling 
for altfor ufuldkommen til at meddeles i Trykken, og vilde blot 
have den betragtet som et Udkast, forelagt for at modtage Berigti
gelser og höre forskjellige Meninger. De mange Enkeltheder 
Afhandlingen indeholder gjöre den ogsaa uskikket til at leveres i 
Udtog.

Professor F orchhammer har i Lobet af Aaret forelæst Sel
skabet en Beretning om en Række af Forsög over Leerarternes 
Sammensætning og Oprindelse. Den Methode, som blev brugt ved 
disse möisommelige Analyser, grunder sig paa de allerede tid
ligere af ham iagttagne og til Selskabet meddeelte Erfaringer om 
visse metalliske Kiselsaltes Decomposition ved Svovlbrint. Arbeidet 


