
land, men hvorledes del især var her, at de eiendommelige communale Forhold 
vanskeliggjorde Realisationen af et System, der maa ansees som det sande Ud- 
gangspunct for ethvert forbedret Fængselsvæsen.

Ordbogscommissionen.

I 1810 holdtes 25 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S fortsattes 
fra Ordet Sneefteld til Söpas. (Den 20de Febr. 1811 var Revisionen fremmet 
til Sögejerri). Af Bogstavet S ere nu trykte 73 Ark.

Landmaalingscommissionen.

Stikningen af det Generalkort over Danmark, som Selskabet har besluttet 
at udgive, er bleven fortsat, og kan nu snart ventes fuldendt.

Den meteorologiske Committee

har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Observationssteder. Instrumenter ere 
meddeelte til Candidat Steenslrup, som har foretaget en videnskabelig Under- 
sögelsesreise i Island, til Naturforskeren Kröver, som deeltager i Orlogsfregatten 
Bellonas Expedition til Sydamerika, og til Botanikeren Liebmann, der har be
gyndt en naturvidenskabelig Reise til Mexico. Det tredie Hefte af Collectanea 
meterologica, som vil komme til at indeholde Dr. Trentepohls og Assistent 
Chenons Iagttagelser i Guinea, forberedes.

Magnetisk Observatorium.

Kjöbenbavn er en af de Stæder, som tidligst har erholdt et magnetisk 
Observatorium med det af Gauss opfundne Magnetometer. Ved kongelig Gav
mildhed sattes Conferentsraad II. C. Örsted 1834 istand til at gjöre en Reise til 
Göttingen, for at see det da nyligt indrettede magnetiske Observatorium, hvor
hos tillige endeel til et saadant Observatorium fornödne Anskaffelser bevilligedes 
Ved Iljelp af disse og de ved den polytechniske Læreanstalt forhaandne Red
skaber foretoges der allerede magnetiske Observationer i Efteraaret 1834. 
Alex. v. Humboldt havde allerede givet Anledning til at der foretoges samtidige 
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magnetiske Iagttagelser paa mange forskjellige Steder til visse bestemte Tider. 
En lignende Forbindelse stiftedes nu mellem dem, som vare i Besiddelse af 
Gaussiske Magnetometre. Iagttagelser, anstillede d. 5te og 6te November 183-1, 
saavel i Kjöbenbavn som Mailand gave et af de mærkeligste Exempler paa 
Overeenstemmelse mellem magnetiske Forandringer paa Steder, som ligge i en 
stor Afstand fra hverandre. Det i den polytcchniske Læreanstalt med temmelig 
ringe Bekostninger oprettede Observatorium var dog ikke skikket til alle Klas
ser af magnetiske Iagttagelser. Dets Beliggenhed i Nærheden af Huse, gjorde 
det umuligt at anvende det til Undersøgelser over Jordmagnetismens sande 
Styrke her paa Stedet og indskrænkede os til Iagttagelser over Magnetkraftens 
Forandringer. II. M. vor nuregjerende Konge befalede derfor, at nye mere om
fattende Indretninger til magnetiske Iagttagelser skulde tilveiebringes. Den 
polytcchniske Læreanstalts Observatorium, som var en Træbygning, blev for
flyttet til en fri Plads paa Volden og fik efter Omstændighederne passende 
Forstörring. Men foruden dette, blev der bestemt at et andet större skulde 
bygges i en betydelig Afstand derfra. Dette vil i nærværende Foraar blive 
færdigt, og herved vil det gjöres os muligt at deeltage paa det fuldkomneste i 
de mangfoldige magnetiske Iagttagelser, som nu udfores efter en Plan, der næ
sten omfatter hele Jorden. De nye Anlæg skyldes Kongelig Gavmildhed. Til 
Anvendelsen af disse Indretninger er Videnskabernes Selskab traadt i Forbin
delse med den polytechniske Læreanstalt, hvorfor man herefter vil finde Efter- 
ringer om de magnetiske Iagttagelsers Resultater i Oversigten over Selskabets 
Arbeider og Forhandlinger.

Priisskrifter og Priisopgaver.
I det forløbne Aar har Selskabet modtaget to mathematiske Priisskrif- 

ter, det ene paa Latin med Motto: “veritas æterna est atque infinita”, del 
andet paa Fransk, betegnet D. N. S. S. I det fórste har Forfatteren begyndt 
med en mere omfattende Opgave, end den givne, nemlig om Transcendente 
med algebraiske Differentialer i Almindelighed; dernæst har han, som specielt


