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Modet den 7de Januar.

Professor Eschricht mcddeelte Selskabet Resultaterne af de Undersøgel
ser, han har anstillet over den i de gamle Beskiivclser af Island, Fær
oerne og Norge under Navn af Andarnefia eller Andhvalur, Dögling, 
Nebbehval bekjendte Hval. Af et i September 1811 paa Vestmannö 
strandet Individ paa 18£ Fods Længde havde han ved Hr. Districtslæge 
Haalland faaet tilsendt de vigtigste Dele til Artsbestemmelsen og til 
Undersøgelsen af den indre Bygning. Paa disse fandtes alle de Angi
velser bekræftede, som de engelske og franske Naturforskere have gjort 
om Ilypcroodon, navnligen ikke alene de charactcristiske Beenkamme 
paa Overkjæbebcnene, de to Tænder fortil i Underkjæben (endnu skjulte 
i Tandkjödet), men ogsaa de af Baussard angivne smaa haardc Knopper 
paa Ganen, der senere ere bievne betvivlede eller benægtede, og endelig 
de saarc mærkværdige anatomiske Forhold af Fordöiclsesrcdskabcrne, 
som J. Ilunter har beskrevet. Der kan altsaa vel ingen Tvivl mere 
være om, at jo alle disse Dyr höre til een og Samme Art.
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Sædvanligviis findes de yngre Individer af Hyperoodon ganske 
landlose, de ældre med kun to Tænder fortil i Underkjæben. Dog have 
enkelte desuden havt nogle smaa Tænder længere bagtil, og man har 
med Grund antaget, at Döglingens Tandlöshed hidrörcr fra Tændernes 
tidlige Udfalden. Paa det lier iagttagne Individ fandtes ogsaa nogle 
enkelte (5) smaa Tænder bagtil i Kjæberne, som Hr. Ilaalland forsi 
var bleven opmærksom paa; men ved nöierc at eftcrsee Tandkjödet 
opdagede Prof. E. deri et fuldstændigt Tandsæt skjult i begge Kjæbers 
Tandkjöd, dog kun i Kjæbernes bageste Halvdeel. Tændernes löse 
Befæstigclse og deres liggende Stilling syntes at tale for, at de tildeels 
slet ikke ere bestemte at komme til Udbrud ; for afgjort maa det ansccs, 
at de i alt Fald bryde overmaade scent frem, og da snart falde af, al 
altsaa paa alle yngre Individer (under 18 Fods Længde) de manglende 
Tænder, der antoges udfaldne, idclmindste bag i Munden endnu have 
ligget skjulte i Tandkjödet.

En fri Tunge har Döglingen saa godt som slet ikke. Tunge
musklerne sætte sig fast alleibagest mellem Underkjæbcns Sidegrene, 
uden at trænge Sliimhuden frem i Form al en bevægelig Deel.

I Henseende til Fordöiclscsredskaberne fandtes de liunterske 
Angivelser, der langtfra have vakt den Opmærksomhed hos Anatomerne 
som de fortjene, • fuldkommen bekræftede. Döglingen har ni bestemt 
adskilte Maver, hvoraf den försle har den störste oplösende Kraft, skjöndt 
den, ligesom hos Marsvinene, kun er en Udvidelse af Spiseroret; den 
anden er den egenlige Mave; de syv folgende ere glathindede, indbyrdes 
kun forskjellige i Störreise. I den fürste havde lir. Uaallund fundet 
to hele Blækfisk, en Holothurie og en Fiskcbccnrad. I de andre Maver 
fandtes af faste Dele kun en uhyre Mængde Næb og Oienlindser af 
Blækfisk, sikkerligen af omtrent 1000 Individer, desuden en ikke mindre 
Mængde af en egen Indvoldsorm, der endnu ikke er bleven nærmere 
undersögt. Da der derimod slet ingen af disse Næb eller Lindscr fand
tes i Tarmen, tör man vel antage, at ligesom dette Dyrs smalle, spidse 
næbformige Snude, saa godt som uden Tænder og uden Tunge, er be
regnet paa at snappe Blækliskene een for een, saaledes er det aldeles 
usædvanlig store Antal Skillerum i Maven beregnet paa at forhindre hine 
mange yderst haarde fordöicligc Dele fra at træde ind i Tarmen forin
den de ere fuld oplöste.
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Om Tarmens Sliimhinde bar Iluntcr angivet, at den i hele sin 
Strækning er foldet i Form af store, dybe Celler, hvis Mundinger vende 
stærkt bagtil. Denne Form havde Prof. E. tidligere fundet hos den 

' grönlandskc Bardehval, Keporkak, B. Boops Fahr., medens andre Barde
hvaler vides at have Længdcfoldcr i Tarmen ligesom Marsvinene, og 
hvor besynderligt det end er, at een Form af Tarmens Sliimhinde skal 
findes hos Delplaner og nogle af Bardehvalerne, en anden hos Döglin
gen — der staacr saa nær ved Dclphinerne — og andre af Bardehva
lerne, saa er det dog virkelig saaledes; thi den Hunterske Angivelse 
fandtes ogsaa her fuldstændigen bekræftet. Det Besynderlige heri for- 
höies især ved den tilsyneladende overordentlige Forskjellighed af disse 
to Former: Længdcfoldcr og Celler. Imidlertid lader en Overgangsform 
sig eftervise i den allerbagcste Deel af Döglingens Tarm. Celleformen 
cr her endnu kjendelig, men Cellerne ere store, langttrukne, aldeles ikke 
dybe, og dannes aabenbart af Folder, som nærmest Anus næsten ligge 
paa langs, men snart blive snoede i to Spiraler, der krydse hinanden, 
idet et Par af Folderne slige til Venstre, et Par til Höire. Ved at 
folge Tarmens Indside bagfra fortil bliver Opstigningen af disse Spiraler 
lidt efter lidt mindre steil og Folderne mere liöie, Cellerne altsaa mere 
tverliggende o" dybe.

Paa Tarmen og i Kroset saaes M oelkekarrcne tydeligen med 
blotte Öine, ligesom dette er Tilfældet hos Cctaceerne i Almindelighed. 
Da ingen egne Undersögelscr vides hidtil at være anstillede paa Lym- 
phekarsystemet hos Cctaceerne bevægede Prof. E. lir. Rgm. Chirurg 
Ibsen til at indspröite disse Kar paa et Par Tarmestykker. Derved ere 
et Par anatomiske Præparater bievne til, som forelagdes Selskabet og 
som vistnok i alle Henseender höre til Pragtstykkerne for et anatomisk 
Cabinet. Mælkekarrene ere talrigere og större, end de maaskee hidtil 
ere bievne iagttagne hos noget Dyr. Paa Tarmen ere de ordnede i to 
Lag. Det ene ligger tæt under Bughinden og bestaaer af lutter ganske 
lige longitudinelt forlobende Grene, som idetmindste paa den Kröset 
modsatte Halvdeel af Tarmen ligge saa tæt til hverandre, at de synes 
at danne et fuldstændigt Overtræk, omtrent ligesom de hidtil bekjendle 
Mælkekar hos Cliclone mydas. Det andet Lag af Tarmens Mælkekar 
ligger dybere og har en dendritisk Form. Det synes ene at tilhore 
Tarmens Sliimflade. Begge disse to Lag af Mælkekar samles i meer 
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eller mindre store Stammer, der i Slangegang nærme sig Kroscis An- 
heftelsc, undertiden samlende sig paa Vcicn to og to til een större Stamme, 
men omsider indtrædendc i den store Mængde Lymphckjertlcr ved Kro
sets Befæstelse paa Rygraden.

En ikke mindre mærkværdig anatomisk Gjenstand er den i Viin- 
aand opbevarede Hjerne af Döglingen. Den er meget stor, omtrent 3 
Gange storre i Omfang end den menneskelige, og har derhos overor
denlig mange Vindinger; til Lugtenerver derimod er intet Spor. Dens 
Form svarer til Hjerneskallens ydre Contour. Den er nemlig saa stærkt 
sammentrykt forfra bagtil og saa höit opstaaende, at den lille Hjerne 
optager störste Delen af dens Grundflade, hvorimod de store Ilemisphæ- 
rer med deres forreste og bageste Flade danne to ulige större Flader, 
hvoraf hver især ved forste Öickast letteligen kunde antages for den 
överste Hjernctlade.

Prof. E. meddeeltc, at Capt. II ølbil II paa Ànarnaken, eller Fa- 
bricii Monodon Spurius, har opdaget to Tænder i Underkjæben, saa at 
enhver Tvivl synes hævet, at ogsaa den — som oftere er blevet formo
det — er en Ilyperoodon, rimeligviis af selvsamme Art.

Prof. E. gav dernæst en Oversigt over den mærkelige Skjebne, 
som Kundskaben om dette Dyr bar havt; hvorledes det fra de ældste 
Tider har været kjendt i Norden, især ved den drastiske Egenskab af 
dets Spæk, derpaa optoges i Systemes som Balæna rostrata ; ved O. Fa- 
bricius antoges for at være en lille Bardehval navnligen den af Grön- 
lændcrnc saakaldtc Tikagulik, og derfor, da det længe efter iagttoges 
ved Frankrigs og Englands Kyster, maatte ansees for et ganske nyt Dyr. 
Det viser sig nu at være en i de nordiske Have meget udbredt Hval, 
der ved Mikkclsdagstider nærmer sig Kysterne, især visse bestemte Bug
ter af Island og Fæocrne, dog aldrig i stort Antal, men ellers holder 
rum Sö, jagende Blækfiskene paa Havets Bund.
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Mödet den 21de Januar.

Confercntsraad Örsted meddeclte Selskabet en med Forsög ledsaget 
Beretning om den galvaniske Kunst, at overtrække et Metal med et 
andet. De Tilfælde, hvori der skeer en Overgang fra videnskabelige 
Grundsætninger til fuldt brugbare Anvendelser, bemærkede han, blive 
bestandigt mere og mere hyppige. De ere, saavel i Henseende til 
Menneskesamfundets som Videnskabernes Historie, Begivenheder, hvis 
Vigtighed altfor ofte oversees. 1 Menneskeslægtens Historic cre de ikke 
blot vigtige formedelst de nye Iljclpekilder, de aabne, men ogsaa for 
den Tænksomlicd de opvække blandt Næringsborgerne, og for den For
ædling det daglige Liv som oftest derved erholder. For Videnskaben 
ere de ikke blot en ærefuldt vunden Seicr, men de cre baade en Be
styrkelse og Berigelse. Delte vil man især föle, naar man ret tager i 
Overveielsc, hvormeget de Opdagelser, som skulle gjorc sig gjeldende i 
det praktiske Liv, virke tilbage paa Videnskaben selv, deels ved at hen
vise paa mangfoldige Ufuldstændigheder, som man ikke tör lade ved
blive, deels ved at give en stor Sikkerhed i Adskilligt, som for endnu 
kunde betragtes med nogen Tvivl.

Den Kunst, hvorom han her skulde tale, syntes ham at give en 
rig Anledning til saadanne Betragtninger. Den beroer paa den galvaniske 
Metaludskilning, paa hvilken ogsaa Galvanoplastiken heroer. Begge disse 
Kunster cre nye, men love en hurtig Udvikling. At man ved et Metal, 
under visse Betingelser, kan udskille et andet af dets Oplosning var 
længe bekjendt. At denne Virkning hænger sammen med den galvani
ske, og just ved en galvanisk Sammenstilling mægtigt kan befordres, 
vidste man allerede for mere end fyrgety ve Aar siden ; man viste i Fo
relæsninger mangfoldige saadanne, ved Galvanismen fremkaldte Metalover
træk ; men man formaaede ikke at give dem den Fasthed og Vedhæng
ning, som udfordredes til Anvendelsen. Ved de Undcrsögclser, som 
anstillcdcs af Jacobi i Petersborg, bleve Betingelserne for Kobberets 
galvaniske Udskillelse til en sammenhængende Masse fastsatte, og derhos 
Galvanoplastiken udfunden. JDenne har allerede udbredt sig over hele 
den oplyste Verden, og avlet Galvano gr apiñen, som har faact sin Uddan
nelse til en praktisk Kunst saavel som sit Navn af vor Landsmand Ca- 
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p i ta in Hoffmann. Jacobis beldige Forsög gjcnopvakte nu den ældre, 
men aldrig til Brugbarhed uddannede Tanke, at benytte Galvanismen til 
Forgyldning, Platinering, Forsølvning o. s. v. Man fik i en kort Tid 
mange Forskrifter, hvorefter dette skulde lade sig udfore; men ved vir
kelig Prove viste de sig ikke ganske tilfredsstillende. Man kunde antage 
at dette tildeels laae deri, at det gik med disse Forskrifter, som med 
saa mange andre, at de ikke vare aflattede med den behorige Omhygge
lighed, og derfor efterlode ikke lidet at udfinde for den som skulde 
bruge dem. Overbevist om den store Vigtighed af denne Sag lod Ö., 
under sin Vejledning anstille Forsög herover, af den unge Polytechniker 
Burmeister, som gaacr ham tilhaandc ved hans experimentale Arbeider, 
og senere tiltraadte ogsaa polytechnisk Candidat Faber, hvorved Forso
gene kunde faae en större Udstrækning. Man var allerede kommen til 
meget antagelige Resultater, da den Efterretning kom hertil, at en Hr. 
de Ruolz i Paris havde udfundet store Forbedringer i den galvaniske 
Overtrækningskunst. De korte Efterretninger, man erholdt, om hans 
Forskrifter bare Præget af Sandhed, og det franske Instituts Videnska
bernes Akademie havde ladet dem prove, og derpaa givet dem sit Bi
fald. Man eftergjorde strax nogle af Forsögene her, og fandt dem, som 
man kunde vente, bekræftede. Ruolz har prövet en stor Mængde af 
Oplosninger, og deriblandt fundet adskillige brugbare. Hidindtil har 
man her fundet det lettest at udfore den, hvortil Cyanguld i Cyankalium 
anvendes. Ved den polytcchniske Læreanstalt var der en meget indby
dende Lejlighed til en vigtig Anvendelse af den nye Forgyldning. Man 
skulde i Værkstederne tilvejebringe normale Vægtlodder, hvorefter vore 
justerede Vægtloder herefter skulle forfærdiges. For al disse ikke skulle 
anlöbc og derved forandre deres Vægt, maatte de have en dygtig For
gyldning. Man havde allerede ladet nogle Lodder forgylde, af Mænd 
der vare bekjendte for deres Duelighed i Faget ; men Anvendelsen af 
den bedste hidtil brugelige Forgyldningsmaadc, hvortil udfordres, at Sa
gerne skulle overstryges med el Guldamalgam, og Qviksölvet siden ved 
Ophedning uddrives, viste sig vanskelig med Hensyn paa de större 
Vægtloddcr, som man ikke havde kunnet give en passende Varmegrad. 
Lodderne fik derfor snart Qviksôlvplætter, som i Tiden maatte ilte sig, 
saa at Nöiagtighedeu maatte tabes. Ved den nye Fremgangsmaade er 
Forgyldningen skeet med stor Lethed, og er udfaldet ganske efter Önskc.
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Man tor haabc at Qviksölvforgyldningen aldeles vil fortrænges 
af den galvaniske Forgyldning. Iliin er som bekjendt meget farlig for 
Sundheden, bestaaer af flere forskjcllige Operationer, som hver fordre 
endeel Færdighed, og er kostbar. Denne er farefri, let at udfore, og 
koster kun lidet mere end det Guld, hvormed Gjenstanden virkelig be
klædes. 1 Henseende til Forsölvningen vil noget ganske lignende ind
træde. Ogsaa til den galvaniske Forsølvning bruges Cyanforbindelsen. *)  

(). tilbagekaldte i Selskabets Erindring, at han allerede for en 
Deel Aar siden ved Forsøg havde beviist, at den ved Qviksölvets Mel
lemkomst tilveiebragte Forgyldning altid indeholder meget af dette Metal, 
og derfor ikke er en reen Guldhinde, men et Lag af Guldamalgam, 
hvori sandsynligviis den yderste Side er nicest fri for Qviksölv. Han 
havde i denne Henseende prövet Forgyldninger fra forskjcllige Lande. 
Den ved Galvanismen tilveiebragte Guldhinde er derimod fri for Saa- 
danne Tilsætninger. Man kan erholde den fuldkomment roen, og af 
hvilken Tykkelse man vil. Tykkelsen rotter sig, som de Pariser Forsøg 
allerede have viist, efter den Tid hvori Gjenstanden har været den for
gyldende Virkning underkastet. Denne Frihed i at tilveiebringe et Over
træk af hvilken Tykkelse man vil er upaatvivlcligt meget vigtig.

*) Forend disse Blade kom i Trykken er den alleredo udfort her.

Til den galvaniske Platinering anvendes ikke Cyanforbindelsen, 
men Chlorforbindelsen af Platin og Kalium.

Man er allerede ved Prövcr kommen saa vidt, at mangfoldige 
andre Metalovertræk lade sig frembringe paa galvanisk Vei, og man kan 
ikke tvivle om at Kunsten hver Aar vil udvide sig.

Det franske Akademies Commission, hvis Rapporteur den be- 
römte Dumas var, har med megen Styrke fremhævet den vidtudseendc 
Nytte af den nye Kunst. Man maa i det Væsentlige tiltræde disse For- 
haabningcr. Den lette Priis, hvorfor et Overtræk med ædle Metaller nu 
vil kunne faaes, maa have den Folge, at mange Gjcnstande, som kunne 
gjöres varigere ved et saadant, ogsaa ville erholde det. Selv til visse 
Kjókkenkar kunde en Forsølvning eller Platinering maaskee nu ei mere 
tindes for kostbar, naar dens store Varighed tages i Betragtning. I La
boratorier har man allerede fundet, at forsølvede Kobberdiglcr have ud
holdt samme Anvendelser, som Sölvdigclcr. Det synes ogsaa at de Mid- 
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1er, vi nu have, til at frembringe sammenhængende Overtræk af andre 
Metaller end Kobber, give Haab om at man ogsaa vil kunne udvide 
Galvanoplastiken til alle Metaller, og give disse forskjelligc Skikkelser, 
som Skaaler, Begere, alle Former, som frembringes ved Drivning, 
Optrykning, Stempling, Ciselering o. desl., saa at en Række af galvaniske 
Kunstflidsgrene derved ville blive mulige.

Med Hensyn paa vort Land, hvor Qviksölvforgyldningcn aldrig 
har været drevet meget vidt, vil den galvaniske Forgyldning sandsynlig- 
viis spare os en stor Deel af de Penge som gaae til Frankrig for for
gyldte Arbeider, og adskillige af vore Medborgere derved faae en nyttig 
Virkekreds.

O. fandt at han ikke burde opholde Selskabet ved praktisk 
Detail, som han vilde foranledige meddeelt paa en anden Vei, til Bedste 
for vedkommende Næringsbrugere.

Kaste vi nu et Blik tilbage i Tiden, paa den forste videnska
belige Spire, hvorfra den nye Metalbearbeidningskunst har sin Oprin
delse, finde vi et nyt Exempel til Advarsel for dem, som strax spörge 
om Nytten af en videnskabelig Tanke eller Opdagelse. Ei at tale om, 
at Videnskabens Værd ikke bör ansees som begrundet i Nytten, feile de 
ogsaa deri, at Nytten ikke kan forud beregnes. Da Galvani 1791 fandt, 
al visse Metalberöringer frembragte Muskelbevægelser i en Frite, kunde 
vistnok Ingen vente at denne Opdagelse skulde lægge Grund til Arbei
der, som grebe ind i Kobberstikkerens, Medailleurens, Guldsmedens, 
Gortlcrcns, Blikkenslagerens og hvo veed hvor mange andre Kunstneres 
og Haandværkeres Fag? Og dog er dette kun een Side af denne Op
dagelses store Indflydelse. Havde Nogen for 50 Aar siden föict til, at 
denne Opdagelse skulde give Chemien et nyt Sving, aabenbare os Mag
netens Hemmeligheder, og sætte Skibe i Bevægelse, vilde man have 
holdt saadant for den störste Urimelighed; nu staae disse Paastande som 
Erfaringssandbeder.
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Conferentsraad Örsted mældte derefter Selskabet, at han havde 
bestemt sig til at tilveiebririge en Oversigt over den Ebbe og Flod, som 
viser sig paa vore Kyster ved Kattegattet og Östersöen. Vel indeholder 
det som vore Söofficercr derom have bekjendtgjort, og navnligt det som 
derom er udgaact fra Sokortarchivet, alt det som er nödvendigt for So
farten, men han troede at en sammenhængende Fremstilling af hele Ind
flydelsen af Ebbe og Flod i disse Farvande, affattet i den physiske Geo
graphies Interesse, vilde være Videnskaben nyttig. Det er ikke hans 
Hensigt selv at udfore dette Arbeide, men han har foranlediget en ung
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Videnskabsmand til at overtage det, og mældte det blot her, fordi han 
sikkert haabede at Foretagendet 
blandt hans ærede Colleger.
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Meteorologiske Iagttagelser i Kjöbenhavn,
meddeelte af

den meteorologiske Comitee*

De meteorologiske Iagttagelser, som i længere Tid, störstcdcels eftci 
Comiteens Foranstaltning, ere bievne anstillede her i Byen, ville foi 
Fremtiden blive meddeelte for hver Maaned i samme Form, som-ved- 
föiede Tabel for Januar.

Iagttagelserne ere, hvad Barometret, Luft- og Jordlhermometret 
og Vandmængden angaaer, foretagne i botanisk Have af Hr. botanisk 
Gartner Mörch, Iagttagelserne over Regnens og Sneens Hyppighed og 
Vindens Retning anstilles paa Nyholms Hovedvagt, de over Vandels 
Temperatur paa Trekroners Batterie.

Barometret er et stort Standbarometer af Poulsen, med et Ror 
af 9 Lin. Diameter, forsynet med Microscop til Indstillingen for oven; 
Scalaen er deelt i franske Tommer og Linier og angiver ved Nonien 
TJÖ Linie. Instrumentet er ophængt 15 Par. Fod over Havets Middel
stand, i Vinduet af et Værelse, der vender mod Sydvest og opvarmes 
regelmæssig om Vinteren.

Luftens Temperatur udmaales ved et Qvægsolvthcrmometer al 
Poulsen, inddeelt i 1 Grader efter Reaumur. Det blev forfærdiget i 
1837 og anbragt i Haven i Decbr. 1841 ; for dette skete, undersögtes 
Nulpunktet paa nye og fandtes da 0°l for lavt, hvilken Feil rettedes; 
da der tillige ved Inddelingen af Scalaen er taget Hensyn til Rorets 
Kaliber, kunne Instrumentets Angivelser ansces for correcte. Instrumen
tet er anbragt 2 i Fod over Jorden og | Fod fra Væggen paa Nordsiden 
af en Træpiedestal, der staaer paa en fri Plads i Haven ; mod Ost og 
Vest ere Skjærme, som beskytte Thermometrct mod Morgen- og Aften
solen. Det aflæses 4 Gange daglig, nemlig Kl. 7 Formiddag, 12 Mid
dag, 2 og 11 Efterm., desuden i de 4 Maaneder Mai—August ogsaa 
Kl. 5 Morgen. De i Rubrikken med Overskrift, wMiddef anførte Tal 
angive det daglige Medium, der er fundet, ved til Middelta let af samt
lige Iagttagelser at foie en Correction, som er bestemt ved Baarige 
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Timeiagttagelser paa Nyholms Hovedvagt, med et Thermometer ophængt 
mod Nord 8 Fod over Jorden ; den anvendte Correction anföres i Over
skriften.

Jordens Temperatur bestemmes ved et Qvægsolvthermomeler af 
Poulsen, hvis Rör er saa langt, at naar Kuglen befinder sig i en Dybde 
af 2 Fod, Scalaen er omtrent 1 Fod over Jorden. Ved Bestemmelsen 
af Nulpunktet, var baade Roret og Kuglen i smeltende Snee; det andet 
faste Punkt 15° er fundet ved gjentagne Sammenligninger i Luften med 
flere Thermomètre paa en passende Tid af Aarct. Instrumentet aflæses 
3 Gange daglig, Kl. 7 Form., Middag og 11 Efterm.; den angivne 
Störreise er et simpelt Middeltal af alle 3 Iagttagelser.

Til at maale Vandets Temperatur anvendes et Qvægsolvthermo- 
meter af Poulsen, af samme Störreise og Indretning, som det, hvorved 
Luftens Temperatur bestemmes. Det hænger bestandig i Vandet, undta
gen naar det aflæses, og den nedersle Deel er omgiven med en Kapsel, 
saa at Kuglen, selv naar det tages op, forbliver omgiven med Vand. 
Iagttagelserne anstilles 6 Gange daglig, nemlig Kl. 6 og 9 Form., 
12 Middag, 3, 6, 9 Efterm., den angivne Störreise er et Middeltal af 
samtlige 6 Iagttagelser.

Regnen opfanges i en fiirkantet Kobberkasse, af en Qvadratfods 
Grundflade, der er anbragt paa et frit Sted i Haven ovenpaa den nævnte 
Træpiedestal; ved et Rör ledes Vandet derfra ned i en Beholder, hvoraf 
det udtappes og udmaales i Cubikmaal. Sneen opsamles i et höit 
Trærôr af samme Grundflade, hvoraf det kan udtages og smeltes, og 
Vandet udmaales da paa samme Maade som Regnvandet. De under 
Benævnelsen maanediig Vandmængde anförtc Tal vise den lodrette Ilöide 
af det i Maanedcns Löb faldne Vand, udtrykt i franske Linier.

Iagttagelserne over Regnens og Sneens Hyppighed anstilles hele 
Dögnet igjennem, saaledes at der angives Klokkeslettene, naar Nedslaget 
begynder og ender; de i Rubrikken anförtc Tal vise, hvormange Timer 
af Dögnet det har regnet eller sneet.

Vindens Retning angives for de 4 Afsnit, Eftermidnat, Formid
dag, Eftermiddag og Formidnat.
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Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Ar beider
i A aret 1842.
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------ ----------------------------

Af

Conferentsraad og Professor li. C. Örsted, 
Commandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

========

Ær. 2.

Miidet den 4de Februar.
<• • ■■ ari-i!) q -'r ' . .9

Secretairen forelæste en af Capitain II o ff mann forfattet Anviisning til 
ved Iljclp af en galvanisk Kobberudskilning at mangfoldig gjörc en med 
Pen eller Ridsefjeder udfort Skrift eller Tegning. Ilerhos forevistes til
lige en af Opfinderen til galvanographisk Brug tegnet Plade, og Begyn
delsen af Kobberudskilningen derpaa.

Til Udarbeidelsen af dette Skrift har Selskabet paa en vis Maade 
givet Anledning. 1 Begyndelsen af November mældte Capt. Hoffmann 
Selskabet sin Opfindelse og indsendte Prövcr af de derved frembragte 
Arbeider, I denne ¡Anledning udnævnte Selskabet i sit Mode den 5te 
Novbr. f. A. en Comitce, bestaaende af Conferentsraad firsted. Professor 
Jacobsen og Professor Zeise. Disse aflagde i det derpaa folgende Mode 
den 19de Novbr. efterstaaende Beretning:

Vi give os herved den Ære at meddele vor af Selskabet for
langte Betænkning over Capt. v. Hoffmanns Galvanographie. Som bc- 
kjendt tildrog Jacobis Galvanoplastik sig den almindelige Opmærksom-

2
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hed, og ledede til adskillige Forsög paa at benytte den Lethed, hvor
med galvanisk udskilte Kobber föier sig i enhver Fordybning af den 
udskillende Leder, til at frembringe Plader til Billcdtryk. Man faldt 
paa at tegne paa Metalplader med Stoffer, som siden let kunde bortta- 
ges, og lod nu paa galvanisk Vei en Kobberplade danne sig derover, 
paa hvilken der da fandtes Fordybninger, hvor Tegningens Træk havde 
været. Om det Stof, hvormed Tegningen var gjort, endog havde sat 
sig fast i disse Fordybninger, kunde man altid let linde Oplösningsmid- 
ler til at skaffe det bort. Capitain Hoffmanns Galvanographie henhörer 
til denne Classe af Arbeidcr, men udmærker sig fra alle tidligere be
skrevne, som ere komne til vor Kundskab, derved at han har udfundet 
en Sammensætning ved Iljelp af hvilken man beqvcmt kan tegne med 
Pen paa Tavlen, og hvad der er det allervigtigste, som er skikket til 
dermed at frembringe saa skjonne Tegninger, at vi endnu ikke have sect 
nogen anden paa Galvanisk Vei frembragt Billedtryk, som nogenlunde 
udholdt Sammenligning dermed. Det er paa denne Tankens höist til
fredsstillende Udförclse, hvorpaa man i et Tilfælde som nærværende 
især maa lægge Vægt. Fra Grundtanken, at benytte en passende Penneteg
ning til galvanoplastiske Afbildninger, gives der mange Skridt til den 
heldige Udförclse. Et aldeles passende Skrivmateriale vil noppe lindes 
ved et lykkeligt Træf, men fordrer Eftertanke og mange afændrede For
sög. Siden vil der endnu med Hensyn paa Tegningens Reenhed, Træk
kenes Dybde, Pladens lette Aflöselighed o. s. v. være meget at forsöge, 
förend man kommer til et heldigt Udfald. Arbeidets Fortrinlighed er 
det rette Beviis paa at Opfinderen har havt Udholdenhed og Skarpsind 
til at overvinde alle de smaa Vanskeligheder, som afskrække de Fleste 
fra at bringe saadanne Opfindelser til Fuldkommenhed. Opfindelsen staaer 
nu her for os, færdig til Brug. Den vil blive nyttig, naar den ikkun 
kommer i hyppig Anvendelse. Opfinderen kan ikke indlade sig paa en 
borgerlig Anvendelse af sin Opfindelse; hans Embedsforretninger og 
Studier have for meget Krav paa hans Tid. Kommer Fremgangsmaaden 
derimod i almindelig Brug vil den gavne Mange. Skjönskrivcrcn og 
Tegneren kunne anbringe deres Arbeidc paa den oprindelige Plade, uden 
at öve sig i den besværlige Kunst at skrive eller tegne omvendt, den 
derover galvanisk dannede Plade faaer den fornödne omvendte Afbild- 1 
ning. Enhver Feil paa den oprindelige Plade kan strax rettes, omtrent
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med samme Lethed som paa en Skrivertavle. Trækkene i den galvanisk 
dannede Tavle kan man lade blive saa dybe som man kan önske sig 
dem. Enhver seer let at baade Kunst og Videnskab kan drage Nytte 
heraf. Man maa derfor önske at Capt. Hoffmann vilde bekjendtgjöre 

„ sin Opfindelse ganske fuldstændigt og i Begyndelsen lette Sagen ved
nogen mundtlig Veiledning. Men det vilde ikke være billigt, at for
lange dette uden al Erstatning. Vi foreslaae derfor at Selskabet skulde 
indgaae med et allerunderdanigst Andragende til Ils. Majestæt Kongen 
om al der allernaadigst maatte tilstaaes Capitain v. Hoffmann en Beløn
ning, for at gjöre sin Opfindelse fuldkomment offentlig. En Pengesum 
engang for alle, maatte være temmelig stor, for at udgjöre en taalelig 
Erstatning ; derimod vilde en Livrente af nogle faa hundrede Rbd. aar- 
ligt, med den Bestemmelse at den, dersom han bortdöde tidligt, endnu 
i visse Aar skulde tilfalde hans Familie, uden Tvivl være ham meget 
tilfredsstillende. At hans Meddelelse vilde skee med den störste Oprig
tighed og Troskab, derfor borger hans Retsindighed ligesaavel som hans 
Æresfôlelse.

Kjöbenhavn den 19de November 1841.
*• II. C. Örsted Jacobson. Zeise.

Selskabet billigede det i Beretningen fremsatte Forslag, og paa 
det ¡folge heraf skeete allerunderdanigste Andragende behagede det Hans 
Majestæt Kongen under 16de December allernaadigst at tilstaae Capitain 
Hoffmann en Belönning for een Gang af 1000 Rbd., samt en aarlig 
Livrente af 300 Rbd., af hvilken de to Trcdiedele gaae over paa hans 
eventuelle Enke, og efter hende til lige Deling imellem hans efterladte 
Born, alt imod den Forpligtelse fra hans Side, at ban lader Opfindelsen 
ved Videnskabernes Selskabs Omsorg strax bekjendtgjöre. Afhandlingen, 
som er oplyst med de fornødne Afbildninger, galvanographisk udførte, 
er nu trykt, og kommer i disse Dage i Boghandelen.

Lector Steenstrup i Soröc tilstillede Selskabet et forseglet Brev, 
i som han bad forsynet med Selskabets Segl og henlagt i dets Archiv.

Ilan mældte at det indeholder Undersøgelser og Resultater, som hans 
nuværende Stilling og spredte Kræfter forbyde ham at offentliggjore, og 
rimeligviis paa en meget lang Tid , men som lian dog haaber skulde 

2* 
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være af den Interesse, at han tör önske ved Selskabets Protection at 
sikkre Videnskaben og sig selv den. Der besluttedes at det forsynet 
med Selskabets Segl, som er i Secrctairens Værge, overleveredes til 
Bevaring i Selskabets Kasse, som staaer under en egen Commission.

Mödet den IS'" Februar.

Den smukke, med mange Rækker af malede Figurer bedækte brændt- 

leers Vase som Gcbeimelegationsraad Brandsted foreviste og forklarede, 
er en nöiagtig Copie, forfærdiget af Giustiniani i Neapel og tilhorende 
Hofjægermester Brun til Krogerup, af en meget större antik Brændtlcers 
Vase funden, for faa Aar siden, i en Grav ved Voici paa den etruriske 
Kyst, i faa Miles Afstand fra Rom. Dette Locale er i hoi Grad mærk
værdigt, ved den meget store Mængde af græske Kcramia *),  som her 
fandtes ved Eftergravning i de sidste 15—20 Aar og som have meer 
end fordoblet det Stof af denne Art, som var forhaanden, til archæolo- 
gisk Studium i de europæiske Museer og Privatsamlinger. — Endyder- 
mere har den overordentlige Mængde græske Keramia som i den sidste 
Tid ere fundne paa dette Kyststrog, i Voici, Canino, Tarquinii o. s. v., 
bestyrket den, af andre Grunde rimelige Formodning, at hellenske Plan- 
testædcr og Handelspladser blomstrede til en Tid, vel omtrent fra Mid
ten af det 6te til ind i det tredic Aarhundrede för vor Tidsregning, 
meget nordligere, end man sædvanligen antog, paa Italiens Sydkyst og 
ganske uden for de Kyststrækninger, som man tilforn pleicde at henregne 

*) Da man, for Kortheds Skyld, bruger denne Benævnelse (efter den græske: 
xificifiia) saa bemærkes, at man ved dette Ord forstaaer ikke blot 
egentlige Vaser, men alle Beholdningsredskaber, Lösöre og Huusgcraad, 
(Utcnsilia) af brændt Leer, en Materie, som intet Folk, hverken ældre 
eller nyere, saaledes som Hellenerne, har forstaaet enten at forarbejde ved 
Brænding til den Grad af Fiinhcd, Lethed og Udholdenhed, eller at smykke 
med saa varige Figurgrupper af mangfoldig Fane.
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til det græske Italien og at betegne med det underlige Navn Magna 
Græcia. *)

Nærværende ziirlige Copie er en toôret Vase (iïxtîioç dicoTOv) 
omtrent af 2 Fods Ilöide og af det Slags som man pleier at kalde 
Hydriæ (Vandkrukker); dens Original, som tilhorer Prindsen af Canino’s 
(den nu afdöde Luden Bonapartes) Familie, skal være i det mindste 
dobbelt saa stor. — Den er bedækket fra överst til nederst med en 
stor Mængde Figurer ordnede i 6 större Rækker, (tre paa hver Side) 
foruden Halsens og Fodens Figurer og de mindre Rader af architectonsk- 
symmetriske Arabesker og Blomstcrzirater, der adskille hine större Ræk
ker. — Ogsaa den kegleformede, forholdsmæssig meget lille, Fod er 
omgivet med en Række af 5 mandlige nögne Figurer tilhest og ridende 
efter hverandre, dog saaledes at de tvende ere adskilte fra de tre andre 
ved 2 ioniske Söiler.

Vasen har ved fürste Öickast ingen bestemt Forside, uden for 
saavidt Ilaandfangenc og de under disse anbragte Architecturzirater ad
skille Figurrækkerne, men dens hele sortfirniserede Overflade er paa 
begge Sider af Haandfangene lige rigt bedækket med en Mangfoldighed 
af Figurer hvis Hovedfarve er rod, men med Anvendelse af adskillige 
andre Farver, især paa Attributerne som Skjolde, Hjelme, Sværd, og 
paa Beklædningen. — Disse underordnede Farver ere især Hvidt, Guld, 
Violet og Sort. — Baadc Legemernes anatomiske Antydninger og Be
klædningens Folder ere her, som sædvanligt, angivne med sorte Contur- 
linicr.

Halsens Figurgrupper bestaae i fire Fiirspand (to paa hver Side), 
den förste med tvende mandlige Figurer paa Vognen ; af disse holder den 
ene, som er yngre og nogen, Tommen, den anden, ældre og skægget, 
er ifört hvide Vaaben, Hjelm, Skjold og Harnisk, og förer sin lange 
Lantse i höirc Ilaand ; over Figurerne sees to Stjerner, og over Hestene 
henflyver en Fugl (en Örn?); Terrainet er her, som overalt paa denne

♦) Om den store Mængde af græske Terracotta-Vaser som fandtes, siden Aaret 
1820, ved Voici, kan eftersces, foruden Gerhard's Rapporto intorno i Vasi 
Volccnti, Roma 1831, som er et vigtigt Skrivt over denne Gjenstand, 
Brandsteds Brief Description of thirty-two ancient greek painted Vases 
London 1832, og de senere Aars Bulletins udgivne af Instituto di corre- 
spondenza Archeologica i Rom.



Vase, antydet med hvide Punkter. Disse have, under dette fürste 
Fiirspand, en Bevægelse opad, hvorved det synes tilsigtet at dette Fiir- 
spand skal tænkes opstigende, hvilket end mere bestyrkes derved, at 
en qvindelig ungdommelig og beklædt Figur med to Fakler, og atter over 
denne Figur en Stjerne, sees at ile irem foran Hestene. — Under disse, 
samt under den nys nævnte fakkelbærende Figur, sees 4 Delphiner at 
boltre sig i Vandet, der blot er antydet med hvide Punkter.

Denne Gruppe synes at tyde hen paa antike Forestillinger om 
den personificerede Morgenstjerne (a&viiQ (foùçèpôçoç) som bebuder 
Solens Komme og opstiger foran Heliosvogncn fra Havets Skjod. Men 
hermed stemmer ingenlunde hverken Udseende eller Beklædning af de 
tvende Personer paa den, Phosphoros folgende Vogn; og det vil, af 
Vasens Beskaffenhed i det Hele, som man siden skal antyde, blive ind
lysende, hvorfor man hverken i denne Gruppe eller mange af de folgende 
Forestillinger kan söge nogen bestemt mythisk (religiös) Betydning.

Derpaa folger et andet Fiirspand med to beklædte qvindelige 
Figurer paa Vognen.

Det tredie Fiirspand styres af en ung skæglos Figur, hvis Ho
ved er omgivet af en tofarvet Glorie (hvid og violet); over Hestene 
svæver en qvindelig Seicrsgeuius, som med begge Hænder fremholder 
en Krands. Under Hestene, paa det med Punkter antydede Terrain ereI 
lire smaa Blomster. Enhver skjönner, at denne Gruppe synes at tilsvare 
antike Forestillinger om Helios (Solen), som, fra sin höie Bane paa 
Firmamentet, opvarmer Jorden og frcmlokker dens Blomster. Imidlertid 
har, som man snart indseer, dette Fiirspand og dets Styrer lige saa lidt 
som de tvende foregaaende, nogen særegen Betydning eller mythisk For
bindelse med det Øvrige.

Paa den fjerde, ligeledes af 4 vælige Heste fremdragne Vogn 
ere tvende Figurer, den ene qvindelig, den anden mandlig men yngre. 
Denne sidstes Hoved er omgivet af en Glorie; de holde Begge Tommer 
i Hænderne, som ofte paa græske malede Vaser, og over Hestene hen
flyver en stor qvindelig beklædt Figur (Scicrsgenius), som fremholder i 
venstre Ilaand en Laurbær- eller Oliegreen (som enten er Soirens eller 
Fredens Symbol).

Disse cre Forestillingerne paa Vasens Ilals.
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Af de sex störrc Figurrækker, soin bedække Vasens Bredesider 
eller convexe Overflade (xoiÁía), har den forste Række 8 menneskelige 
(eller Gude-) Figurer og 5 Heste, nemlig, fra Venstre til Höire, a) en 
hccl beklædt qvindelig Figur med den hieratiske Stav (oxqTttQor) i höire 
llaand. Hun er vendt imod og synes at tale med Zeus, som sidder 
i en Lænestol der staacr paa en særegen Forhöining. Guden har sine 
sædvanlige Attributer: Orne paa Scepter og Stol og Tordenkilen ved 
Siden. Paa Zcusstolens Ryg læner sig c) en Herakles som Yngling, 
staaende, med Köllen (xoqvvj¡) i venstre Haand. Dcrpaa folger atter 
en fiirspændt Vogn med d og c, to Figurer, den ene mandlig og med 
en tofarvet Glorie om Hovedet, staaende paa Vognen og holdende med 
begge Hænder Tommen hvormed han styrer de vælige Heste; den anden 
qvindelig, med viid Beklædning; hun holder en antændt Fakkel i höire 
llaand og fatter med venstre Haand om den fortil fremstaaende Halv- 
cirkclböile (arri>£) paa Vognen som hun just vil bestige; (skal denne 
Gruppe atter betyde Helios og Selene? eller hvilke Andre af Lysguder
ne?). f) En staaende, mandlig, paa et let Skjerf nær, nogen Figur, 
som holder en Krands i höire Haand og synes med venstre Haand at 
tilbyde en stor, trcbægcrct, hvidmalet Blomst til g) Poseidon, som, paa 
sædvanlig Maade, sidder paa en hieratisk, præstelig Stol (ôiepçoç oxÅa- 
àiaç) og holder Treforken i venstre Haand. Under Poseidon, paa et 
særeget lidet lavere Terrain, som er antydet med hvide Punkter, sees 
en omvendt (paa Siden liggende) eenöret Vase af det Slags som man 
sædvanligen kalder Skjenkevaser (oivo/ócti). Endelig har denne Række 
endnu h) cn qvindelig beklædt Figur som galoperer frem paa en vælig 
Hest og holder med begge liænder sit, i cn Halvcirkel over Hovedet 
flagrende Gevandt. Hun sidder med begge Been samlede paa höire 
Side af Hesten (som f. Ex. Faustina i Costüme af en Dea Lucífera paa 
Antoninus Pius’ Medaglions *) hvis Tömme hun holder i venstre llaand.

Man behöver ikke her at gjennemgaae flere af denne Vases 
talrige Forestillinger, for fuldkommen at indsec disses Beskaffenhed. 
Det bemærkes her endnu kun i Forbigaacnde, at den convexe Overflades 
to sidste Figur- Rader, paa Vasens modsatte Side, have ikkun Amazon- 
grupper, forestillende disse mvthiske Skjoldmöers Kamp med hellenske

See liuonarotti Medagl. ant. Ill, 1.
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licite — en Gjenstand som utallige Gange forekommer efter ældre hellenske, 
især attiske Monumenter; som var f. Ex. malet af 4/icon i Theseustemplet; 
udfort i Elfenbeen og Guld paa Skjoldet af den staaende Pallascoloss af 
Phidias i Parthenon (see Pausanias 1 Bogs 17 Cap. § 2); udfört i 
Marmor paa den indre Frise af Apollonstemplet i Bassæ i Arkadien, 
hvilket Iktinos byggede kort efter Aar 428 för vor Tidsregning (Pau
sanias 8de Bogs 41de Cap. § 5) og siden, efter hine classise Værker, 
paa mangfoldige Sarkofager, Vaser o. s. v.

Ligesaa vist som det er, at alle her nævnede Figurer ere i an
tik Costiime, saa at en saadan Zeus, en saadan Herakles, en saadan Po
seidon o. s. v. lelteligen lader sig paavise paa antik-hellenske Monumen
ter fra en classisk Tidsalder og af velbekjendt Oprindelse, lige saa vist 
er det paa den anden Side, at IIvo som i disse Figurer vilde söge en 
mythisk (religiös) eller historisk Forbindelse, vilde arbeide aldeles for- 
gjæves, tabe sig i ubegrundede, fantastiske Drømmerier, og dog til Slut
ning, hvis han var fornuftig, nodes til at udraabe: oleum & opcram 
perdidi.

Grunden hertil er, at disse talrige Figurer henmalcdcs paa nær
værende anseelige Keramion uden nogensomlielst logisk Forbindelse eller 
anden Totalidec, end den, at pryde det Sted paa hvilket de hensattes; 
med eet Ord: fordi den hele skjönne Vase blot er dccorativ og forfær- 
diget alene i denne Hensigt.

Af dette Slags Vaser gives der ikke faa i de forskjellige Mu
seer, i det britiske Museum i London, i den kongelige franske Samling 
i Louvre i Paris, i Museo Burbonieo i Neapel o. s. v. ; de fleste af dem 
henstaac uforklarede, fordi Udgiverne af Vaseværker (Tischbein, Hamil
ton, Millin, A. de la Borde, Millingen, Gerhard o. A.) ikke kunde faac 
Noget ud af Figurernes Totalitet. Dette Slags Vaser ere sædvanligviis 
af anseelig Störreise, efterdi deres forsle Bestemmelse var, i mange Til
fælde, ganske som nu, at staae paa et Bord, et Skab eller andet Möbel 
og pryde Stedet hvor de stode. De cre alle, uden Undtagelse, profane 
Keramia: ikke bestemte til hicratisk Brug ved Tcmpcltjenesten eller til 
Soningsudgydninger (Libationcr), ikke til Veddekampspræmicr («■/>/«) i 
de offentlige Lege og nationale Ridderspil; de ere som oftest af cn se
nere, yngre Tegneskole, sædvanligen senere end den Lysippiskc Stiil i 
Konsten, hvis Særkjendc var en aldeles tro Naturefterligning forbunden 
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med Bestræbelse efter det Ziirlige, meget forskjcllig baade fra den ældre 
(archaiske) Tegneskoles Strenghed, og fra den grandiose Opfatning som 
Phidias især begrundede og som Winkelmann har benævnet den höie 
Stiil, foidi Phidias og hans Skole först hyldede idealiseret Skjönhed 
(ikke nogensomhelst traditionel eller religiös Fordring) som det höieste 
Formaal for Konsten.

Tegning og Udförelse paa nærværende Vase er nok ziirlig, 
tækkelig, endog temmelig correct, men der yttrer sig ikke i disse Grup
per nogen Tendens til det idealt Skjönne eller Grandiose ; alle Figurer, 
Guder, Heroer og Mennesker, see, saa at sige, ligedanne ud; de ere 
slcthen Copier af det Forhaandenværende; med en Bestræbelse efter en 
vis Elcgans, men uden det Höie og Storartede. En anden Omstændig
hed, som ligeledes vidner om denne Vases forholdsmæssig unge Alder, 
er den, at alle Kjönsdclenc paa de mandlige Figurer slet ikke crc anty
dede; denne bizarc Udeladelse vil man neppe finde paa noget græsk 
Keramion som er ældre end det tredie Aarhundrcdc för vor Tidsregning. 
Det synes virkelig som om dette Pedanteri smagte af vor egen Tids flaue 
Ærbarhed eller uanstændige Anstændighed, af hvad de Franske kalde 
une fausse pudeur, at bedække Kjönsdelene paa nögne Figurer i Kün
sten med et Baand, et Blad eller deslige.

Disse store, brillante og meget spraglede Brændtlecrsvaser ere 
da og, for det Meste, fra den saakaldtc Alexandrinske (Ptolemæiske) Tid 
det er: fra den gamle, ægte hellenske Religions Forfalds-Periode, da en 
Art Syncretismus af de forskjellige Guddomme og deres Dyrkelse var 
indtraadt, hvilken egentlig foraarsagedes derved, at man ikke ret troede 
paa Nogen af dem. Exempter al en anden Art, men som udsprang af 
samme ormstukne Rod, vare hine, saakaldtc religiöse, Pragtoptog i Alexan
drien i Ægypten under Ptolemæos Philadelphos og hans Efterfölgere, 
hvorom vi f. Ex. have den mærkværdige Beretning i Athcnæos’ vidtløf
tige Compilation (Dcipnosophistæ, i 5te Bogs 27de og folgende Capitler).

Denne Sammenjasken, saa at sige, af forskjellige Guddommes 
hellige Symboler og Redskaber, Apollinske, Minervalske, Bakchiske, Po- 
seidonske o. s. v. imellem hverandre uden andet, end blot pompöst eller 
decorativt Sammenhæng, stred aldeles imod en, i Hellenernes Religion 
virkelig troende, orthodox Tidsalders Fölclscr; og dette gjelder ogsaa 
om denne Piafases brillante og brogede Vrimmel af Guder, Heroer,
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Mennesker og Heste imellem hinanden. Deslige letfærdig Skjemt kunde 
ikke existerc i liiin gamle og gode Tid, som Aristophanes saa ofte an- 
priser, med vittig, bitter Ilaan og Spot over sin egen, og som Pindars 
Hymner og Æschylos Chorsangc bære Præget af. Derfor er ogsaa en 
gammel hicralisk Vase, det er: et saadant hellensk Keramion som enten 
virkelig var til Brug ved OlTcrtjenesten, eller var bestemt til Priis ved 
de offentlige Lege, hvilke alle stode i Forbindelse med en bestemt Cul
tus *), det meest Modsatte man kan tænke sig, baade i Stiil og Betyd
ning, af disse brogede Decorationsvaser. For at gjöre denne Forskjcl 
end mere indlysende foreviste Geh. Lcgationsraad Brandsted nöiagtige 
Tegninger af tvende saadanne ældre hicratiske Vaser og forklarede kor- 
teligen deres Forestillinger.

Lector Scharling indsendte en Afhandling over adskillige af ham 
i Urinen fundne Stoffer. Afhandlingen var ledsaget med folgende Brev:

Undertegnede tillader sig herved at tilstille det Kongelige Viden
skabernes Selskab en Afhandling, som han önskede maatte findes værdig 
til at optages i dets Skrifter. — Ved de Undersögelser jeg i sin Tid 
anstillede over Blærestene, blev min Opmærksomhed tillige i höi Grad 
henvendt paa Urinen, som endskjöndt kun et Excrement, med Rette altid 
har tildraget sig Chemikernes og Physiologernes Opmærksomhed ; da dets 
Undersögelse er saa skikket til, i en vis Retning til at kaste Lys over 
Ernæringsprocessen i det dyriske Legeme. Det Bifald, som i forskjclligc 
Lande blev mit Arbeide over Blærestenene tildeel, var mig en Op
muntring til, at forsoge hvorvidt jeg kunde give et lidet Bidrag til Uri
nens saa forviklede Chemie. Allerede i Sommeren 1840 meddeelte jeg 
i de skandinaviske Naturforskeres physisk-chemiske Section, .nogle fore
løbige Forsög over Urinen. Af disse Meddelelser, som findes i de skan
dinaviske Naturforskeres Forhandlinger for 1840, og derfra cre optagne 
i liere af de tydske chemiske Journaler, vil jeg kun bringe i Erindring, 
at det dengang var lykkedes mig at fremstille det harpixagtigc Legeme

♦) For Exempel: med Zeus-Hercdyrkelscn i Olympia; med Poseidons Cul
tus paa Isthmen; med Apollonsdyikelson i Delphi; med Pallas-Athe
nes Cultus i Athen, o. s. v.
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af Urinen, som Berzelius i sin Tid forst har omtalt, men om hvilket 
han dog yttrede Tvivl hvorvidt det kunde ansees, som en almindelig 
Bestanddeel af Urinen eller muligen var eicndommeligt for den af ham 
undersögte Urin; endvidere havde jeg ved at behandle Urinen med Sal
petersyre, erholdt et flygtigt, olieagtigt Legeme, en flygtig, krystalliser- 
bar Syre og en ejendommelig Harpix, foruden nogle Farvestoffer. Ved 
de Undersögelser, som jeg nu vil tillade mig at meddele, er jeg kom
met til folgende Resultater. Den Berzeliuske Harpix af Urinen er i reen 
Tilstand formodentlig et Ilte af et hypothelisk, sammensat Radical, som 
jeg kar kaldt Omichmyl. Behandles dette Omichmylilte med Kongevand 
dannes det omtalte, flygtige olieagtige Legeme, som jeg har kaldt Nitro- 
Chloromichmyl ; heraf udskilles ved passende Behandling med Æsk &c. 
ct andet Stof, som jeg har kaldt Chloromichmyl, hvilket ved Ophcdning 
giver Saltsyre og den ovennævnte ciendommelige Harpix, Chloromich- 
mylharpix. Omvendt kan man af denne Harpix ved Destillation med 
Kongevand fremstille Nitro-Chloromichmyl, af hvilket man ved Kogning 
med Vand kan danne den omtalte, flygtige og krystalliseerbare Syre, 
som jeg har kaldt Chloromichmylsyre. Ved at betragte Sammensætnin- 

> gen af Chloromichmylsyren blev jeg bragt paa den Tanke, at der af
Benzonsyre kunde fremstilles en lignende chlorholdig Syre, og Forsöget 
bekræftede Rigtigheden af denne Tanke. Men da der herved dannes et 
Vendepunkt i den höist besværlige Række af Arbeidcr, jeg hidtil har 
foretaget med Urin, saa har jeg antaget det for passende nu at meddele 
de Resultater, jeg i een Retning har erholdt; og det saameget mere, 
som jeg har Grund til at formode at Arbcidet vil forgrene sig ud til 
mange Sider. — Ved en almindelig Betragtning over den store Mængde 
Undersögelser, der ere foretagne i den samme Tid over forskjellige 
Plante- og Dyrstoffer, er jeg nemlig fort til den Tanke, at Natu
ren , som altid viser en stor Forkjærlighed for enkelte bestemte 
Forbindelser, formodentlig i mange Planter, om ikke i alle danner et 
fælles Radical for Benzoyl, Cinnamyl, Spiroyl og Salicyl, som under 
forskjellige Omstændigheder uddannes paa flere Maader, saaledes f. Ex. 

f i de varme Lande især til Benzoyl- og Cinnamyl-Forbindelser ; i de
koldere Lande til Spiroyl- og Salicyl-Forbindelser; og endelig i det dy
riske Liv til Omichmyl-Forbindelscr.
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Det magnetiske Observatorium.

Fra Begyndelsen af denne Maaned er der i Observatoriet blevet an- 
stillet regelmæssige daglige Iagttagelser af Declinationen til de 7 Tids
punkter Kl. 5, 8, il Formid. og Kl. 2, 5, 8, 11 Eftermiddag, i den 
Hensigt at bestemme Störreisen af og Loven for den daglige Variation. 
Det var nemlig allerede af tidligere Iagttagelser bekjendt, at Declinations- 
naalens Stand var underkastet en daglig Forandring, og Ilansteen havde, 
ved at sammenstille de ældre herhenhörende Observationer, udledet, at 
den mindste vestlige Declination indtraadte omtrent mellem 7 og 8 om 
Morgenen, hvorpaa Naalen bevægede sig mod Vest, indtil den mellem 
1 og 2 om Eftermiddagen opnaaede sin storste vestlige Stand, at 
den derefter alter rykkede mod Ôst indtil om Aftenen omtrent Kl. 9, 
da den stod stille eller endog gik noget mod Vest, men om Natten atter 
bevægede sig mod Ôst, saa at den om Morgenen var noget ostligere 
end om Aftenen. Fremdeles havde han fundet, at Fo.skjcllcn mellem 
den störste og mindste Stand var störst ved Sommer-, mindst ved Vin
ter-solhverv, störrc i Nærheden af Polerne end ved Æqvator. Imidler
tid maatle disse Resultater dog kun betragtes som den forste Tilnær
melse til Sandheden, idet de Observationer, hvorpaa de stöttede sig, 
deels vare temmelig faa i Antal, deels anstillede med Instrumenter, der 
ikke tillode nogen synderlig Skarphed.

Dette er derimod i höi Grad Tilfældet med det Gaussiskc Ap
parat, hvorved man uden Vanskelighe I kan bestemme Declinationsnaalens 
Stand med en Noiagtighcd af nogle faa Secundcr; og, ligesom det der
for fortrinlig egner sig til Variationsobservationer i Almindelighed, saalc- 
des har man ogsaa allerede paa flere Steder, hvor magnetiske Observa
torier cre indrettede, ordnet Iagttagelserne med det saaledes, at de kunde 
tjene til Bestemmelsen af den daglige Variation. Det er ogsaa iöinefal- 
dende, at, selv uden Hensyn til den Interesse, Problemets Losning i og 
for sig kan have, denne Art af Iagttagelser maae höre til de forste, 
hvorpaa man ved et fast Observatorium henvender sin Opmærksomhed, 
idet Kjcndskab til Loven for den daglige Variation er aldeles nödvendig, 



naar man af nogle enkelte daglige Iagttagelser vil udlede den til hele 
Dögnet svarende Middelværdie.

Den sikkrcste Fremgangsmaade herved er nu vistnok at anstille 
Iagttagelser med korte Mellemrum f. Ex. fra Time til Time hele Dög
net igjennem; men, da hertil udfordres flere Kræfter, end Observatoriet 
kan byde over, saa maatte man indskrænke sig til at fordele et mindre 
Antal Iagttagelser, saavidt muligt ligelig, over hele Dögnet og af de saa- 
ledes erholdte Observationsdata beregne det Övrige, under Forudsætning 
af Phænomenets periodiske Natur. Den folgende Tabel indeholder nu 
Resultaterne af de Iagttagelser, der efter denne Plan ere anstillede i 
Februarmaaned. Declinationsnaalens Stand er bor udtrykt i Scaladele, 
hvoraf hver betyder 21"592. Vil man altsaa finde den Forandring, 
der er foregaaet fra et Tidspunkt til et andet, saa multiplicerer 
man blot Forskjellen mellem de to tilsvarende Tal i Tabellen med 
denne Störreise; önsker man tillige at vide den til de enkelte Momenter 
svarende absolute Declination, saa multiplicerer man Tallene i Tabellen 
med 21"592 og trækker det udkomne Product fra 17°25'4"6, eller' 
den Declination (d), der svarer til Scaladelcn (n) findes efter Formlen 

d = 17°25z4"6 — 21zz592 n,
saa at altsaa voxende Tal i Tabellen betegne aftagende Declination og 
omvendt.
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15,86
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54,47

<53,37 82,24 
13,78 34,78 48,02 
17,68 26,57 38,25 

19,90'17,13 
40,53 23,33 42,05 
41,35 34,94 39,54 
44,04 43,61 48,78

45,76
45,40
24,11
22,00
82,61
49,57
92,50

54,42
41.52
30,31
38.53
47,29
67,87
39,52

46,37
49,94
37,88
36,93
15,71
40,81
35,34

48,28
36,22
16,87
35,70
20,60
59,62
92,82

68,65
17,00
39,09
41,37
49,27
46,30
14,51

50,24
50, H
37,99
31,61
16,88
30,31
35,82

46,08
44,71
39,11
33,29
39,79
45,49
51,22

Den forste Columne indeholder Middeltallct af samtlige Iagtta
gelser, der ere anstillede til det vedföiede Klokkeslet. Sammenligner 
man nu disse Middeltal med de Observationer, der ere anstillede til 
samme Klokkeslet paa hver enkelt Dag, saa finder man ofte betydelige 
Forskjeller, der kunne stige næsten til £ Grad, og hidrörc fra særegne 
Aarsager, som forstyrre den regelmæssige daglige Gang. For altsaa at 
vise Hyppigheden og Styrken af disse Perturbationer til de forskjcllige 



Tidspunkter af Dögnet, er den anden Columne tilföiet, der indeholder 
hvad man kunde kalde Middelusikkcrheden, beregnet paa den sædvanlige 
Maade. Betegner nemlig a1a2a3... Forskjellen mellem Middeltallet 
og den Iagttagelse, der er anstillct den lstc, den 2den, den 3die o. s. v. 
og m er Antallet af Observationerne, saa er

A~ v —V—
Da endvidere disse Perturbationer paa Grund af deres betyde

lige Störrelsc i Sammenligning med den, der hidrörcr fra den daglige 
Variation, ofte yttre deres Indflydelse i Middcltallet af en heel Maancds 
Iagttagelser, saa vil det være hensigtsmæssigst, at udelukke de Dögn, paa 
hvilke saadanne have fundet Sted, fra de Middeltal, hvorved den regel
mæssige daglige Variation skal bestemmes; og disse Dages Iagttagelser 
findes derfor anförtc i de folgende Columncr, tilligemed 2, der heller 
ikke ere medtagne, fordi paa dem enkelte Observationer mangle. Middel
tallene for de övrige Dage findes i den sidste Columne, hvis Angivelser 
lade sig fremstille ved folgende Formel, i hvilken d er den til Klokke
slettet t svarende Stand
d = 44,05 — 8,199 sin (15° t + 68°35) + 1,532 sin (30°t+163°17z) 

— 1,806 sin (45° t -f- 27°30z).
Beregner man heraf Tidspunkterne for den störste og mindste vestlige 
Declination saa finder man, at den fürste, som er 17°13'6ZZ7, indtræfler 
Kl. lh47z Eftermid., den sidste, som er 17°5Z47ZZ9, derimod Kl. 0h56z 
Formid. Forskjellen mellem begge eller den störste daglige Variation 
er 7Z19ZZ eller omtrent ¿ Grad. Sluttelig maa bemærkes, at de Herrer, 
der af Interesse for Sagen have deeltagct i disse Observationer, ere 
Diir. Har strand, O. W. de Fine Skibsted, G. Tuxcn, Premierlieutnanter 
af Söetaten, Hr. Assessor pharm. Bech, og Diir. C. Petersen og IV. 
Holten., polytcchniskc Candidatcr.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1842.

-------»4-^50 O-i <-------

Af

Conferentsraad og Professor JHT. <7» tírsleil^ 
Commandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Mr. 3.
■ ■ - i i i i ■. il., ====;=l i 

Mödet den 40e Marts.

Professor Sc/muw forelæste Selskabet en af Botanikeren Hr. Liebmann 
meddeelt Skildring af det mejicanske tierra frias Vegetation fra Omeg
nen af Tuzullan ved Begyndelsen af Regntiden.

Fra Santa Maria de Tlepacojo, som ligger 20 Leguas Syd for 
Popantla i det mejicanske tierra caliente, behöver man blot at reise 8 
Leguas i Vest op til Byen Tuzullan for al passere gjennem det saa- 
kaldte tierra templada og henQytte sig til den Region-, som Mejicanerne 
tillægge Navnet tierra fria. Naturforskeren kan ikke letteligen nogetsteds 
i kortere Tid blive Vidne til störrc Forskielligheder end de, han moder 
paa denne faa Timer varende Reise. Skiöndt St. Maria ligger 8 til 
900 Fod over Havet og derfor er hæv,et over Regionen for Mosquitos 
og de (ivrige plagende Insekter, saa er dog Varmen om Dagen fra 
25—30° IL, og Vegetationen fremtræder med Tropcnalurens hele Fylde. 
— Derfra stiger man op ad Cordillère Rieden giennem den lempererfe 
Region ; den smukke træagtige Bregne Cyalhea mexicana viser, al man 

3
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ikke længer er i det hede Bælte; herlige Ege med giindsende immer- 
grönne Blade danne Skovene, mange mindre Planter minde Botanikeren 
om nærbcslægtede europæiske Former, Bygninger opförte af Steen eller 
Planker træde istedctfor de lette Bambushytter. Stiger man hoierf, saa 
træffer man Liquidambar styraciilua, den fürste Forkynder af tierra Iría; 
Planteformcrne blive nu med hvert Skridt mere lige vore nordiske, 
skiöndt ogsaa en Mængde eiendommelige Planter vise sig. Paa de om
givende Ilöider kneise de prægtige mcjicanske Naaletræcr, og Skrænterne 
prydes af blomstrende Arbutus- og Vacciniums-Artcr, störrc og skiön- 
nere end vore, og af Rhexier med blodrödc Kroner. Alnus jorullensis, 
som meget ligner vor graae El, danner Hegn og ledsager den Reisende 
op paa Højsletten. Iler forandrer Naturens Physiognomie sig pludseligt 
og man troer sig hensat i en mellemeuropæisk Egn. Luftens Klarhed 
er af löst af Nordens mörke skyopfyldtc Himmel ; Taagcr hvile over 
Sletten og regntruende Skyer trække den hele Dag op og ned ad Bierg- 
siderne. Medens i den hede Region de tætte, af Slyngplanter giennem- 
vævede, Skove indtage det störstc Areal, og den af Indianerne dyrkede 
Jord indskrænker sig til smaac Pletter, hvor man efter at have afbrændt»
Skoven, saaer saameget Mais og Bonner som man netop bchöver, samt 
til smaac Pisanghavcr omkring Hytterne; saa seer man derimod i Höi- 
slctten, hvorhen man vender Öiet, kun veldyrkede Marker, hvor den 
Iysgrönne Mais staacr i den frodigste Væxt med de violetblomstrende 
Bonner i Bunden af Ageren; dog forekommer her ogsaa Byg og Havre. 
— Paa de omhyggeligen opförte Steengierdcr voxer Maguai Planten, 
Agave americana, Ilöilandcts Viinplante; ogsaa levende Gierdcr af Mes- 
pilus pubesccns og flere Buske benyttes. En slet Sort Æbletræe og et 
Slags Kirsebærtræe, Prunus Capuli, hvis Frugt dog ei kan sammenlignes 
med vore, og frodigt blomstrende Rosenhækker forekomme omkring de 
solide i sydspansk Stiil opförte Steenbygninger eller lunere Bielkehuse; 
en Art Piil af smuk Pyramideform plantes ved Kirkerne og give Byerne 
i Afstand et imposant Udseende. Abricoser og Ferskener groe som Blom
metræer i vore Bönderhaver. En vigtig Næringsplante er Sechium edule 
af Græskarfamilien, en frodig Plante der i Aarets Löb leverer en gandske 1
forbausende Masse Frugt; den snoer sig hen over Alt hvad der staacr 
den nær, ofte overdækker den aldeles Bygningerne og hænger ned paa 
den modsatte Side af Taget. Den vil udentvivl kunne taalc vort Klima
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og blive cn Velgierning for den fattige Landmand paa Grund af den 
store Mængde Föde, den leverer uden nogcnsomhelst Pleie. Jordbunden 
paa denne Höislctte bestaaer af en let, lysguul, sandblandet Leer, som, 
naar ei længere Türke indtræffer, er i höi Grad frugtbar; delte Leerlag 
hviler paa cn lös hvidguul Sandstecn. — Ilöislcttcn sönderrives af dybe 
Barrancas, og i Bunden af hver af disse ilyder cn Bæk eller Flod; her 
seer man at Syenit, Granit og Lcerskifer ligge under hiine Jordlag. 
Over Ilöislettcn hæver sig en, 2000 Fod höi Biergkam, Tcpcyccuapa, 
hvis överste Deel bestaaer af Kalk. Middeltemperaturen i dette Höiland 
paa 20^° N. Br. var i Mai Maancd 13° R. og hermed var Jordtempe
raturen overccnsstemmcnde.

Skovvegetationen, som er aldeles forsvunden paa Ilöislcttcn, dan
nes paa Höiderne af Slægterne l’inus, Quercus og Alnus. Af den fürste 
Slægt kan man i Nærheden af Tuzullan samle 9 Arter, deriblandt 2 nye, 
hvoraf Forfatteren kalder den ene Pinus muricata, fremdeles P. Montc- 
zumæ, Tcocote og den af C. Ehrenberg for faa Aar siden bekiendtgiortc 
Pinus Ayacahuite, hvis Stamme naacr til cn Ilöide af 120 Fod og hvis 
Kogler have den forbausende Længde af 15—16 Tommer; Forf. trocr 
at denne Art vil udholde vort Klima, da der paa dens Voxcstcd i Vin- 
termaanederne hyppigt falder Snec og Klimatct næsten bestandigt er raat 
og fugtigt; det er maaskee den harpixrigestc af alle Arter, Koglerne 
dryppe af en klar, vellugtende Terpentin. — Blandet med Naaletræerne 
forekomme 5 Arter af Eg. Ligesom i Naaleskovenc i Almindelighed 
findes her kun faa Væxtcr, deriblandt en Afart af den i Europa saa 
almindelige Bregne Ptcris aquilina; Enebærbuskens Plads indtages af 
Myrica jalapensis. Helianthemum glomeratum er baade Skov- og Iledc- 
plante og træder istedetfor vore Lyng- eller Blaabærbuskc ; mellem disse 
Buske voxer frodigt Fragaria mexicana, der har cn skuffende Lighed 
med vor Jordbærplantc; desuden adskillige andre europæiske Former. 
Som Snyltevæxt paa Naaletræerne forekommer et Slags Mistelteen, Vi- 
scum vaginatum. En Mængde af vore almindelige europæiske Ukruds- 
planter, deriblandt Nelden, Urtica urens, have fulgt Menneskene paa 
deres Vandring op til dette Höiland. Den Jord, som formedelst Ufrugt
barhed ligger ubenyttet, er bevoxet med lavt Krat af Eg, El, Myrica 
jalapensis, Helianthemum glomeratum og Pteris aquilina, og da der for
uden disse findes yderst faa Planter, saa faae disse Egne Charactcrcn af 
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vore Hedebakker. — 1 disse Heder findes den store Kanin, som paa 
delte Strög afgiver Höilandets eneste Vildt; ogsaa paa Fugle er her en 
stor Fattigdom. Stiger man fra disse Heder ned i Barankerne, saa træf
fer man en langt frodigere Plantevæxt, men Vandene i Bunden af disse 
Klöftcr have kun faa Planter (hvoriblandt den europæiske Lcmna gibba), 
og slet ingen Alger.

Hinderne som hæve sig over Höislettcn have, i det Hele taget, 
en meget eensformig Vegetation; dog fremtræder ogsaa her i Klöflerne 
en rigere Plantevæxt end paa Skrænterne ; mellem Sycnitblokkc en blod
rod Pitcarnia, Cercus flagelliformis, Pentstcmon fruticosum, en ny udmær
ket Ziirplanle af Gesneriaceernes Familie med mörkeröde 2—3 Tommer 
lange rörformige Kroner, der danne ensidede Risper, to smukke Agave 
Arter, to nye Arter af Stachys med store höiröde Kroner, Fuchsia ar
bórea og tiere.

Mödet den 18dc Marts.

Selskabet var samlet i II. M. Kongens eget Palais og under Allerhöist- 
sammes Forsæde. Udkast til Selskabets Budget forelagdes og forhand
ledes.

1 Lobet af indeværende Vinter har Selskabet modtaget folgende 

Skrifter:
Dove über die nichtperiodischen Aenderungen der Tempcraturvertheilung.

2 Th. 1841.
Wicbeking Mémoire sur une nouvelle et très-avantageuse construction des 

chemins en fer.
-------- Proposition pour un congrès scientifique composé d’ingénieurs 

et architectes Européens.
— — Übersicht der Länge und Kosten der merkwürdigsten Schiflarts 

Canäle in Frankreich und England.
Det Belgiske Instituts 3die Classes Priisopgaver.



33

Nouveaux Mémoires de l’acad. de sciences et belles-lettres de Bruxelles. 
T. 13 & 14.

Mémoires couronnés de l’acad. de Bruxelles. Tome 14, 2me partie, 
Tome 15, première partie.

Bulletin de l’acad. de Bruxelles. Tome 7, ire & 2mc partie, Tome 8, 
lrc partie, og 2 Fasciklcr af 2me partie.

Annuaire de l’acad. de Bruxelles. 1841.
Des moyens de soustraire l’exploitation des mines de houille aux chances 

d’explosion, receuil de mém. et de raports. à Bruxelles 1840. 8. 
Quetelet Résumé des observations sur la Meteorologie, faites à l’observa

toire royal de Bruxelles en 1840. (Uddrag af Mém. de l’acad. T. 14.) 
Pardessus Collection de lois maritimes. T. 4 & 5.
Mémoires de la Société géologique de France. T. 4. 1ère Partie. 
Bulletin de la Société géologique. T. 11, No. 23—29. T. 12, No. 1—27. 
Mauduit Réponse à M. Raoul Rochette. (2 Expi.)
Karl Kreil Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. 

Ister Jahrg. Prag, 1841. 4to.
Handlingen der jaarlijksche Vergadcring van de Maatschcpij der Nieder- 

landschen Letterkunde te Leiden. II. 1—7. 1834—40. 4.
Francesco Zantcdcschi Della Elettrotipia. Venezia, 1841. 4.
11 politechnico, repertorio. No. 19—20. Milano, 1841.
Transactions of the zoological Society of London. Vol. 2. part. 4 & 5. 4to. 
Proceedings of the zoological Society. 1840. Jan.—Sept.
Reports of the Council and Auditors &c. read at the annual general 

meeting 29 Apr. 1841. 8. 2 Expl.
Report of the Council to the special general meeting 20 Mai 1841. 8. 
Report of the Museum comilee. 8 Jul. 1841.
Mémoires de l’académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. 

6èmc Serie. Sciences naturelles Tom. 3, 5me & 6mc livraison, 
Tom. 4, 1ère—6me livr. — Sciences mathém. et physiques 
Tom. 2, 5me & 6me livr. Sciences politiques &c. Tom. 4, 
6me livr. Tom. 5, Ire—4me livr.

Mémoires présentés à l’acad. impériale de St. Pétersbourg par divers 
Savans. Tom. 4, 3rne & 4mc Livr.

Receuil des actes de la séance publique de l’acad. impériale de St. 
Pétersbourg, tenue le 29 Decbr. 1839.
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Rcceuil des Actes &c. 29 Dccbr. 1810.
Annuaire magnétique et météorologique du corps des ingénieurs de mines, 

année 1838 & 1839. Petersb. 1840—1841.
Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. 1840. No. 

1—4. 1841. No. 1.
Transactions of the American philosophical Society, held at Philadelphia. 

Vol. VI, Part il. Vol. vu, Part. II and III.
Proceedings of the American phil. «fcc. Society. No. 6—11 & 13—18. 
Atti della reale accademia della scicnze, sezionc della Socictà reale Bor

bónica. Vol. ill—IV.
Jos. Genc Synopsis reptilium Sardiniae indigenorum.
— — Dcscrizionc di un nuovo falcone di Sardegna.
— — Description de quelques espèces de la collection zoologiquc

de Turin.
Macedonia Mclloni Relazione intorno al Dagherrolipo, letta alla R. Acca

demia delle scienzc. 1839.
— — Esperienzc sull’ azion chimica dello spettro solare, e loro

relativamente alla dagherrotipia.
Fan der Jloevcn en de Friese Tijdschrift voor natuurlijke gcschiedenis en 

Physiologie. Tom. 8. Stk. 4.
Jaques Grâberg de Ilemsiie Observations authentiques sur la peste de 

levant et sur la vertu spécifique de l’huile d’olive contre cette 
effrayante maladie, rédigées pour la seconde réunion scientifique 
italienne séant à Turin en Septbr. 1810.

Jomará Notation hypsométrique ou nouvelle manière de noter les altitudes. 
Gustav Crusell Ueber den Galvanismus als chemisches Heilmittel gegen 

örtliche Krankheiten. Mit einem Schreiben von M. Markus, 
Leibarzte Ihrer Maj. der Kaiserin von Russland. Petersb. 1841. 
(2 Expl.)

IP. Gesenius Ueber die Ilimjaritische Sprache und Schrift. Aus der 
allg. Litt. Zeil. Juli 1811 besonders abgedruckt.
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Det magnetiske Observatorium.

Iagttagelserne til Bestemmelsen af den daglige Variation i Dcclinationcn 
cre i denne Maaned bievne fortsatte efter samme Plan, som i forrige, 
og de i den cfterfölgcnde Tabel indeholdte Resultater ere ligeledes ord
nede paa samme Maadc, som i den foregaacnde Meddelelse. For af 
Tabellens Tal, der betegne Scaladele, at udlede den tilsvarende absolute 
Declination, anvendes Formlen

d = 17°25'4"6 — 2L"592 n,
hvor (d) er den Declination, der svarer til Scaladclen (n).

Perturbationerne have i denne Maaned været sjeldnere end i

jr £ 
r* *
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5 a. m. 50,28 5,50 32,45 56,50 62,41 50,03 19,77 53,80 44,17 15,23 54,09 47,39 50,13
8 — 50,13 2,88 42,36 46,60 19.38 51,90 52,32 54,12 52,96 51,66 52.20 11,1 1 51.68 50,08

11 — 35,14 3,82 27,82 35,70 31,29 38,80 35,66 39,90 25,76 36,60 36,26 32,30 31.21 36,07
2 p. m. 28,69 4,15 26,17 26,32 22,07 — 33,97 27,13 19,56 28,00 26,25 29,96 29,75 29,57
5 — 40,33 7,26 36,12 28,62 10,02 46,58 63,22 39,50 26,80 — 41,30 60,24 39,22 39,41
8 — 48,09 7,47 40,71 47,81 63,75 41,20 47,84 11,08 40,60 44,79 65,92 40,59 68,22 17,41

11 — 50,9G 9,26 41,09 85,24 51,57 53,42 50,32 69,87 37,31 45,30 53,81 49,50 49,98 49,46

forrige; imidlertid viser den anden Columne, at Fordelingen af dem i 
Dögnct har været den samme, idet de nemlig have viist sig sjeldnere 
og svagere til de 3 Tidspunkter 8 og 11 Form, og 2 Efterm. end til 
de øvrige. Tallene i den sidste Columne lade sig udtrykke ved folgende 
Formel

saa finder man folgende: 
17°14'35"0

7 16,5
7 49,7
6 28,1.

1'25'
10'48'
14'30'
18'41'

Den daglige Periode

d = 43,77 — 8,876 sin (15° t + 58° 41') — 5,075 sin (30° t + 41°24') 
— 1,195 sin (45° t -f- 72°55')

hvor d er den til Klokkcslettet t svarende Stand, udtrykt i Scaladele. 
Beregner man heraf Vendepunkterne,

29,16
49,47
47,93 
51,71 

har altsaa i denne Maaned 2 Maxima, nem
lig det sædvanlige mellem 1 og 2 om Eftermiddagen og et mindre Kl. 2;| 
om Morgenen, og 2 Minima, et om Aftenen omtrent Kl. 11, et andet 
om Morgenen mellem 6 og 7. Den største daglige Variation bliver 
herefter 8' 6" 9, derimod er Forskjellen mellem Eftermiddagsmaximum 
og Aftenminimum 7' 18" 3 ligesom i forrige Maaned. — De Herrer, 
der have deeltaget i disse Observationer, cre de samme, som bleve nævnte 
i den foregaacnde Meddelelse.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Ar beider
i Aaret 1842.

Af

Conferentsraad og Professor ». C*,
Commandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

2Wr.

Mödet den l9te April.

Kröyer forelagde en Afhandling over endeel nye nordiske Arter af 
Amphipodemes Orden, henhörende deels til allerede bekjendte Slangier, 
decís til ti nye af Forf. opstillede generiske Grupper; og ledsagede denne 
Afhandling med nogle indledende Bemærkninger over Forholdet mellem 
det dyriske Liv i Polar- og Tropehavene. Det er disse Bemærkninger, 
man har indskrænket sig til at meddele, da Forf. paa et andet Sled agter 
at give en forelöbig Oversigt over de nye Slægter og Arter.

“Den som en gyldig Lov i den zoologiske Geografi antagne Sæt
ning, at Afvexlingen i Dyrenes Former og Organisationsmaadc er i et 
bestandigt tiltagende Forhold fra Polerne til Ækvator, eller med andre 
Ord, at Antallet al Arter og Slægter stiger, alt eftersom man fra de 
koldere Zoner nærmer sig Tropeegnene: denne Sætning kunde let, især naar 
den omvendes, lede til at udkaste et alt for ugunstigt Billede af det dyriske 
Liv, saaledes som Naturen har udpræget det i det huje Norden. Da et 
kort Ophold paa Spitsbergen og et længere i det nordligste Norge har

4



forskaffet mig nogen Kundskab om Former og Forhold i de boreale 
Egne, en Kundskab, som ved de aarlige zoologiske Sendinger fra Grönland 
stadigen udvides ; — og da paa den anden Side Hans Majestæts Yndest 
for Naturvidenskaberne for ikke længe siden har sat mig istand til al 
besöge nogle Tropelande: kan jeg anstille en Sammenligning mellem 
begge Zoner, ene stöttende mig paa egne Erfaringer. Ved denne Sammen
ligning omslödes vel ikke den ovenanförte Lov, men Forskjællen mellem 
de vidtadskilte Egnes Dyreverden (Talen er her blot om Havets Beboere) 
viser sig imidlertid for mine Oine under et langt mere mildnet Lys end 
det, hvori jeg tidligere betragtede den.

Lader man först Formforskjælligheden upaaagtet, og betragter blot 
den med Liv begavede Masse eller Individantallet, da skulde jeg næsten troe, 
at Overvægten er paa Nordens Side. Enhver kjender de ældre Erfarin
ger, som höre herhid: at Stimerne af adskillige Fiskearter., t. Ex. Torsk, 
Lax, Sild o. s. v. saa at sige ere uudtömmclige i det nordlige Hav; 
at Dyreverdenens mest kolossale Frembringelser, de egentlige Hvaler, 
for en stor Deel nære sig af meget smaa Bloddyr og Krustaceer, hvilket 
forudsætser uberegnelige Skarer af disse o. s. v. I Havet udenfor Spits
bergen traf jeg en lille Kruslace af omtrent 2 Liniers Længde i saa for- 
bausende Mængde, at man ved Hjælp af en Sigte eller et lignende Red
skab vilde kunne have öst hele Tonder fulde af dette Dyr. I Belsund, 
en lille Bugt af næppe | Miil i | |, som ligger paa Vestsiden af Spits
bergen under mere end 77° n. Br., altsaa ikke tretten Bredegrader fra 
Nordpolen, fandtes en Rigdom af Dyr, som jeg intet andet Sted har scet 
overtruffen eller blot opnaaet. Havbunden var uden Overdrivelse bedækket 
med forskjællige Arter Ascidier og Konkylier, de sidste enten med deres 
oprindelige Beboere eller i disses Sted indtagne af Eremitkræbs; hos 
Sælhunde og Fisk, som man havde Lejlighed til et aabne, fandtes Maven 
aldeles fyldt med Krustaceer; det Samme var Tilfælde med de utallige, 
paa Havfladen hvilende Söfugle. Og imidlertid vaie Forholdene saaledes, 
at man kunde have Grund til at antage dem for meget ugunstige for 
dyrisk Liv. Thi, for ikke at tale om, at Lufttemperaturen her paa
Aarets bedste Tid og under en bestandig Dag (vi opholdt os her de 
sidste Dage i Juli) kun var et Par Grader over Frysepunktet; saa inde- 
sluttedes denne lille Bugt paa de to Sider af uhyre, lige ned til Havet 
naaendc, lisbræer, fra hvilke ideligen store lismasser styrtede i Soen, 
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og altsaa bidroge til at forringe dennes Temperatur. Dybden af Havet 
i denne Bugt var ikke saa betydelig, at den syntes at kunne yde nogen 
stor Beskyttelse for de sig her opholdende Dyr, da den kun udgjorde 
ti til tyve Favne. Og dette uagtet mödte man en Rigdom af levende Skab
ninger, som Ingen let uden egen Anskuelse gjör sig en tydelig Fore
stilling om. Jeg vil endnu tillade mig at anföre et Par Exempler fra Grön
land paa det dyriske Livs Fylde i disse Egne. Paa et til det Konge
lige Museum nedsendt Glas med en lille, ikke een Tomme lang Amfipod, 
har Ncdscndcren skrevet: “med denne Krustace var Godthaabsbugten 
formeligen opfyldt den Ilte Juli 1811, saa at man flere Steder ikke 
kunde see gjennem Vandet.” — De smaa Dyr, der ere Fiskerne bekjendte 
under Navnet Tanglopper, og som ligeledes henhöre til Amiipodernc, ere 
ved Grönland saa talrige, at de i een Nat kunne fortære den störste 
Sælhund, saa blot Skelettet bliver tilbage. Kaptajn Holböll skriver om 
disse: “jeg liar, ved paa 75 Favnes Dybde at udlægge en Ravn og et 
Stykke af et Hajhoved i en Kurv, i to Timer erholdt over sex Potter 
af disse smaa Dyr, uagtet Kurven var aaben, og efterlod en bred Stribe 
af Dyr, lig en Bisværm, som forlode den under Ophalingen.” Mange 
lignende Exempler kunde anföres, men allerede disse synes tilstrækkeligt 
at vise, at Nordens Kulde idetmindste ikke i denne Retning er til Hinder 
for et frodigt Liv. Om nogle af Nordens Havdyr, saavel Blöddyr som 
Krustaceer, har jeg Erfaring for, at de, naar f. Ex. Ebben efterlader 
dem i et lille Vandhul, og de under indfaldende Frost indesluttes i en 
Ismasse, dog igjen vende tilbage til Liv, saasnart Floden atter tilforer 
dem Vand.

Betragtes de nordiske Havdyr fra et andet Synspunkt, næmlig med 
Hensyn til Størrelsen; da kan just heller ikke Sammenligningen mellem 
den kolde og varme Zone heri siges, ganske at være imod den fürste. 
Det er saa langt fra, at den Sammenkrympning, Menneskeslægtens hyper- 
boreiske Forgrening synes at have undergaaet, og som ligeledes tildeels 
viser sig i Polarvegetationen, ogsaa udstrækker sig over Havets Orga
nismer: at jeg endog mener, det idetmindste i mange Tilfælde kan godt- 
gjörcs, at de Slægtsformer, den kolde Zone har tilfælleds med den tem
pererede eller varmere, i den förste naae en betydeligere Störreise end 
i den sidste. Jeg skal ikke opholde mig ved de amfibiske Pattedyr eller 
Hvalerne eller Fiskene, skjöndt disse kunne afgive flere meget oplysende 
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Exempter; fordi de næmlig tillige ere meget vel bekjendte. Derimod 
henter jeg et Par Exempler fra Krustaceerne. I en tidligere Af
handling om de nordiske Hippolyter har jeg bemærket, at denne Slægt 
i Polarzonen naaer en betydeligere Størrelse end i de sydligere 
Have. Dette gjælder ogsaa om Skegten Crangon. Endvidere om Ca- 
prella. Og, for ikke at forbigaac de Dyr, der ere Gjenstand for nær
værende Afhandling, maa det endnu tillades mig at anföre, at Amfipod- 
ordenen opnaaer sin störste Masseudvikling i Polarhavet; adskillige af 
de nordiske Arter cre saa kæmpemæssige, sammenlignede med Trope
havenes Arter, at de forholde sig til disse omtrent som Elefanten til et 
eller andet af Nordens mindre Landpattedyr. Heller ikke savnes Ex
empler i Blöddyrklasscn: saaledes har jeg ingensteds sect saa gigantiske 
Ascidier som paa Spitsbergen. Der kunde endvidere anföres flere Erfa
ringer for, at naar de samme Arter ere fælleds for Spitsbergen, Grön
land og den norske Kyst, de da paa det förste af disse Steder synes at 
fremtræde störst, i det sydlige grønlandske Hav allerede ere mindre, 
og fremdeles aftage i Störreise paa den norske Kyst alt som man rykker 
mere sydligt.

Det er almindeligt antaget, og vistnok* i det Hele taget med 
Ret, at de dyriske Farvers Skjönhed og Mangfoldighed staae i direkte 
Forhold til Sollysets Kraft, og at derfor Tropeegnenes Dyr prange med 
rôde, blaa og grönne Farver, medens Polarzonen maa lade sig nöje med 
hvide og sorte. Imidlertid synes denne Lov i ringere Grad at gjælde 
Havdyrene, og man maa ikke troc, at det boreale Hav, dets lange Vin
ternat uagtet, ganske savner Farvepragt. Blandt flere Exempler herpaa, 
vil jeg blot anföre det, som forekommer mig mærkeligst. Een af de 
ovenomtalte Ascidieai 1er, af Störreise som Ferskener eller Oranger, 
kappedes med disse skjönne Frugter ikke blot i elegant Form men 
ogsaa i levende Farver, og fremstillede mellem lisbræer en næsten 
skuffende Efterligning af disse en sydligere Zones Frembringelser. 
Dette har været mig saa meget mere paafaldende, som alle de Ascidier, 
jeg i Tropehavet har truffet, vare hvide, graae eller sortagtige. Det er 
dog ikke ene med Hensyn til denne Bloddyrslægt, at Polarzonen kan 
udholde en Sammenligning med Tropehavet. Der synes virkeligen at 
gives hele Regioner af det sidste, som slet ikke svare til den Forestilling, 
man a priori danner sig derom. Vilde man for Exempcl sammenstille 
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i et Billede alle de zoologiske Gjenstande, som Havet ved Callao, omtrent 
12° syd for Linien, ydede mig, og sammenholde delte med Udbyttet, 
samlet i den lille Bugt Belsund i kortere Tid, skulde man maaskee være til
bøjelig til at tiikjende det sidste Sted Fortrinnet baade i siirlige Former og i 
levende Farver. Saalidet opfyldte det peruanske Hav paa det angivne 
Sted de Forvei tningcr, Zoologen plejer at gjöre sig om et Tropehav.

Gaacr man nu endeligen over til Antallet af Slægter og Arter, 
saa skulde jeg mene, at ovenanførte Regel, hvorvel den i Almindelighed 
kan ansees for paalidelig, dog er saa langt fra at kunne gjennemföres 
i det Enkelte, at endog store naturlige Afdelinger al en eller anden Dyre
klasse derfra gjöre paafaldende Undtagelser; og nærværende Afhandling 
leverer et Bidrag til al bevise dette med Hensyn til Amfipodernes Orden. 
I et tidligere Arbejde over Grönlands Amfipoder har jeg gjort opmærksom 
paa, at disse udgjorde omtrent en Fjerdcdeel af alle de, paa den Tid Arbej
det udkom, bekjendte Amfipoder. Under den Forudsætning, at de øvrige 
Haves Amfipoder vare ligesaa vel bekjendte som det grønlandske Havs, 
kunde man allerede heraf slutte, at denne Orden ikke, hvad Antallet 
angaaer, kunde være indbefattet under den oftere omtalte zoologisk
geografiske Lov. Alen, da det ikke vel er muligt at anstille nogen Sam
menligning mellem den Nøjagtighed, hvormed de forskjællige Have erø 
undersøgte, vilde del altid være tilladt, at tvivle paa en saadan Slutnings 
Gyldighed. Det vil altsaa ikke være overflødigt, at understötte den med 
yderligere Argumenter, og jeg troer, at være i Besiddelse af saadanne. 
Först kan jeg næmlig fremhæve den direkte Erfaring, jeg har bavl Lej
lighed til at erhverve mig, ved at besøge Tropehavet saavel paa Ost
som Vestkysten af Sydamerika. Blandt de talrige Krustaceer, som her 
findes, har jeg af Amfipodernes Orden forholdsviis kun truffet faa Arter, 
af ringe Størrelse og med temmeligt sparsomt Individtal. Og da min 
Opmærksomhed var henvendt paa disse smaa Dyr, og jeg var vant til 
at söge dem, tor jeg maaskee vove at tillægge denne Erfaring nogen 
Vægt, skjöndt jeg meget vel indseer, at jeg, ifølge mit korte Ophold, 
maa være saare langt fra at have udtomt, hvad der virkeligen forekommer 
af denne Orden. Lstedetfor at man i vore nordlige Have under enhver 
Steen ved Stranden finder i hundredeviis Gammarus Locusta eller Or 
chcstia liloralis og andre Amfipoder, traf man der under lignende For
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hold ganske andre Krustacccr, næmlig Krabber, især henhorende til 
Slægterne Porcellana, Grapsus o. s. v.

Den anden Grund, hvorpaa jeg slotter min Mening om Amíi- 
podernes Overvægt ved Nærmclsen mod Polarhavet, er det store Anta! 
nye nordiske Former af denne Orden, jeg i det korte Mellemrum, siden 
mit Arbeide over Grönlands Amfipodcr, har lært at kjende, og som kun 
for cn Deel ere beskrevne i den fremlagde Afhandling. Jeg har næmlig 
for Öjeblikket indskrænket mig til Amfipoderncs ene Afdeling, de saakaldte 
Gammarina; og af denne endnu blot bearbejdet en Deel af det for 
Haanden værende Forraad. Naar hermed bringes i Forbindelse, at man 
fra samtlige Verdens Have ikke kjender 120 Arter af Amlipodordenen, 
og at de allerede tidligere som grönlandskc beskrevne Arter, udgjorde 
omtrent en Fjerdedecl af Antallet: saa synes det at blive tydeligt, hvor afgjort 
cn Overvægt det nordiske Hav ved nærværende Tilvand erholder over de 
sydligere llave. Den Omstændighed, at de talrige nordiske Arter ikke 
med Föje kunne henföres til nogle faa Slægter, men udvikle en Rigdom 
af Formforskjællighcder, hvis fysiologiske Betydning er stor nok, til at 
fordre Oprettelsen af cn Mængde nye generiske Grupper: denne Om
stændighed forekommer mig ogsaa at give et ikke uvægtigt Argument 
for, at de koldere Huve kunne betragtes som Amfpoderncs rette og egent
lige Hjem."

Professor Schouw forelæste Udtog af et Brev fra Botanikeren 
Liebmann.

Delte Brev, der er skrevet i Mirador i Novbr. f. A., giver i Sær
deleshed Beretning om cn Reise li! den verdensberømte, 17000 Fod höje 
Pico di Orizaba, som Liebmann bar foretaget i Forening med den bel
giske Naturforsker Ghicsbreclit. I 14 Dage opholdt de dem i cn Hytte 
la Vacqucria del Jacal paa 10000 Fods Höide over Havet, den höieste 
Menneskebolig paa Amerikas östlige Cordilleros; herfra gjorde de Ex- 
cursioner, decís op til Bjergets evige Sneeregion, deels ned i de dybe 
bratte Fjeldklöfter.
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Mödet den 15de April.

Professor Forchhammer meddeelte Selskabet en Række af (.Ju— 
dersögclser over Islandske og Færoiske Mincralier, ledsagede af nogle 
almindelige Betragtninger over disse Öers chemisk-geognostiske Forhold.

lian gjorde opmærksom paa, at det hele islandske vulkanske 
System udmærker sig derved, at Kulsyreudviklingen, som ved de (leste 
andre vulkanske Systemer spiller en saa stor Rolle, er overordentlig 
stærk tilbagetrængt. Vel forekommer der enkelte saakaldte Ölkilder, 
d. V. s. Kilder med kulsyreholdigt Vand; men disse fore i Alminde
lighed kun lidet Vand, og Vandet er heller, ikke meget rigt paa 
Kulsyre. Store Strækninger af det vulkanske Terrain synes at være al
deles blottet for en Kulsyreudvikling og Kalkstalaktiter i deres mangfol
dige Former synes at mangle aldeles paa denne Oe. Henvende vi paa 
den anden Side vort Blik paa Bjcrgdannclserne selv, saavel paa Is
land, som paa Færoerne, vise alle Undcrsögelser ingen rcen neptunisk 
Dannelse med Undtagelse af enkelte Leerlag, der ledsage Kullene 
paa Færoerne og Surturbranden paa Island, og de plutoniske og vul
kanske Bjergmasser udmærke dem ved en overordenlig stor Masse af 
Kalksilicater i de meest forskjelligc Former. Forf. er derfor tilböielig 
til at antage, at den i tidligere Jordperioder dannede kulsure Kalk 
ved de plutoniske og vulkanske Virkninger er, ved Sammensmeltning 
med Sand, Leer og Jernilte, forvandlet til hine Silicater, og at i det 
islandske vulkanske System paa de allerfleste Steder kun ældre pluto
niske Masser omsmeltes, hvorved naturligviis ingen Kulsyre kan frem
komme.

Næst efter den overveiende Mængde af Kalk i disse Systemers 
Feldspatharter, fortjener det sikkert i höi Grad Opmærksomhed, at Kali 
altid er stærkt tilbagetrængt i Forhold til Natron, og man bliver fristet 
til at antage, at ældre granitagtige og gneusagtige Masser ikke have leveret 
Materiale til disse Öers Sammensætning ; men at Alkalierne i dem skylder 
Havvandet deres Oprindelse. Den allerførste Metamorphose, som Bjerg
masserne i det omtalte Terrain altsaa maatte antages at have lidt, vilde 
være en Omsmeltning af neptuniske Kalk- Leer- Sand- og Jcrniltc-Lag, 
der ere gjennemtrængte af Havvand. Hvor stor en Rolle Havvandet 
endnu i delte Ôieblik spiller ved enkelte vulkanske Udbrud paa Island, 
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seer man af de Kogsaltmasser, som Hekla har sublimeret. Det er alli
gevel umuligt, at construcre denne fürste store Metamorphose, fordi vi 
paa intet Sted i dette System kjende uforstyrrede neptuniske Bjergarter.

Det rige Materiale, som Forfatteren har kunnet benytte til sit 
Arbeidc, skyldes de Reiser, som Regjcringcn har foranstaltet, og er blevcu 
sammenbragt af Dhrr. Lector Stcenstrup, Candidatcrne Schythe og Hall- 
grimsen, hvortil endnu kommer Udbyttet af en tidligere af Forfatteren, 
ligeledes paa Rcgjeringens Foranstaltning, foretaget Reise paa Færoerne.

Forf. har i et i Videnskabernes Selskabs Skrifter indrykket Ar- 
beide, givet en geognostisk Skildring af Færoerne, og gjort opmærksom 
paa den store Rolle, som en Porphyr (Doleritporphyr) spiller i de 
schichtede plutoniske Udviklinger paa delte Ocsystem. De store Tvilling
krystaller, der ere udskilte i denne Porphyr, bleve dengang ikke under
kastet nogen nöiere Undersögelsc; Forf. har nu optaget denne Under
søgelse paany, og derved overbeviist sig om, at de Krystaller, der cha- 
racteriscrc denne Porphyr, ere Labrador. Vægtfylden fandtes i 2 For- 
sög 2,6773 rg 2,699. Sammensætningen er efter 2 Analyser, udforte 
med kulsuurt Natron:

Kiseljord 52,23. 52,82.
Leerjord 29,94. 30,12.
Kalk 12,94. 12,12.
Jerntveilte 1,78. 1,67.
Magnesia 0,19. —

Natron med Spor af Kali i en Analyse med Flussyre 4, 511%. 
Middellaltet af disse Analyser er:

101,55

Kiseljord 52,52
Leerjord 30,03
Magnesia 0,19
Kalk 12,58
Natron 4,51
Ierntveilte 1,72

Vægltilvæxten hidrörer decís derfra, at Jerntveille ikke findes 
som saadant, men som Forilte i Blandingen.

Iltmængden i de stærke Baser, Lecrjorden og Kiseljorden for
holder sig som 4,68 : 14,03 : 27,28, som 1:3:6.



45

En Sammenligning med Abichs Analyse af Labrador fra Ætna
Overensstemmelsen imellem disse to Mineralien

Kiseljord 53,18. 27,77 Ilt.
Leerjord 26,16. 12,38 —
Jerntveilte 1,60. 0,49 —
Manganforilte 0,89. 0,19 —
Kalk 9,19. 2,66 —
Magnesia 1,74. 0.67 —
Kali 0,22. 0,03 —
Natron 4,10. 1,03 —

Tab ved Glödning 0,42.
Cand. Hallgrimsen har sendt en Tnfmassc fra Selfjall strax 

ved Lamba, nedenfor Kaldadal paa Ilusafell, hvor den er bedækket af
mægtige Dolerilströmme. I denne mörkebrune Tufmasse, som forvi trer 
til en graaguul Lecrart, forekomme meget smukke og til alle Sider ud-r 
krystalliserede Augitcr, og desuden hvide Feldspathkrystallcr, ligeledes 
krystalliserede til alle Sider og med en stor Mængde meget kjendelige 
og bestellbare Flader. Krystallernes Störreise nærmer sig undertiden 
til I Tomme. Vægtfylden blev bestemt til 2,7006 og allerede denne 
Vægtfylde maatte gjöre det sandsynligt, at dette smukke Mineral var det 
samme som det Monticelli efter Hans Majestæt Kongen har opkaldt 
Christianit og som G. Iiosc kalder Anorlhit. 2 Analyser, udförte med 
kulsuurt Natron, gav folgende Resultat:

Kiselsyre 17,67. 47,59.
Leerjord ' 33,05. 32,00.
Jerntveilte 2,21. 1,81.
Kalk 17,61. 16,46.
Magnesia 1,30. —
Natron — —
Kali — —

bestemt i en Analyse med Flussyre. 
Middeltallet af disse Analyser er:

Kiselsyre 47,63.
Leerjord 32,52.
Jerntveilte 2,01.
Kalk 17,05.
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Magnesia 1,30.
Natron 1,09.
Kali 0,29.

lltmængdernc i dc stærke Baser: Kalk, Magnesia, Natron og 
Kali forholder sig til Iltmængdcn i Leerjord og Jerntveilte og til Ilten 
i Kisclsvren, som 6,06 : 15,81 : 24,74, hvilket vel ikke stemmer fuld
komment med et Forhold af 1 : 3 : 4, men dog nænner sig saaineget 
dertil, at man neppe er berettiget til at antage en anden Sammensætning
end den angivne. Abigs Analyse af Christianit giver folgende Forhold:

Kiseljord 44,38. 23,36 Ilt.
Leerjord 33,84. 15,80 —
Jerntveilte 0,33. 0,10 —
Kalk 18,07. 4,80 —
Talk 1,56. 0,59 —
Kali med Spor af Natron 0.88. 0,14 —

Delte Minerals Krystaludvikling stemmer ret godt med dc af
G. Rose for Anorthiten angivne. Fladerne P. M. T. 1. q. y. e. n fore-

komme. Jeg fandt P: M. ved Rcllectionsgoniometrct = 95° 12.

og T: M. = 116° 28' 
men Fladerne speilc ikke saa stærkt, at man kunde betragte disse Maal- 
ninger som fuldkomment nöiaglige. Tvillinger, hvis Sammcnsætningsllade 
er M, forekomme meget hyppigt og Fladerne P og P' danne da indsprin
gende Vinkler med hinanden. Det bliver derfor i höiestc Grad sand
synligt, at den islandske Christianit ikke er forskjellig fra den vesuvi- 
anske og at Overvægten af Kiseljord og Kalk imod Leerjorden hidrörer 
fra indblandede Augitpartiklcr.

Lector Steenstrup har ¡folge sine geognostiske Undcrsogclser paa 
Island, opstillet 3 Formationer, 1) den ældre schichtede Trap overeensslem- 
mende med Færoernes Trap, der indbefatter Labradorporphyren, 2) Klöft- 
lavaen og 3) dc nyere Vulkaners Productor. Klöftlavaen forekommer ved 
Ilavncfjord med meget skarpt udskildte Bestanddele der tildecis crc kry
stalliserede i Iluulhcdcrnc, disse ere, Augit, undertiden meget bestemt 
krystalliseret, Titanjern og en fcldspathagtig Bestanddccl der udgjör den 
störste Deel af Massen og som forekommer krystalliseret i glimmer- 
agtige Tavler hvis Dimensioner ere ubestembare, men hvis skjeve Form 
synes at sætte det udenfor al Tvivl at de ere tetartoprismatiske. Vægt-
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fylden af dette Mineral fandtes ved 3° C liig 2,7296, Analysen gav 
folgende Resultat;

Kiseljord 61,35 61,22
Leerjord 23,32 21,64
Jernlveilte 2,39 2,10
Kalk 8,88 8,82
Magnesia 0,36
Natron med Spor af Kali 2,56, beregnet efter del soin mang

lede i 100.
Desuden blev det ved en Analyse med Flussyre afgjort at begge 

Alkalierne vare tilstede, men deres Qvantitct blev ikke med tilstrækkelig 
Nöiagtighed bestemt. I 2den Analyse forholder Iltmængden i de stærke 
Baser sig til Lccrjordens og Kiseljordcns Ilt som 3,25:11,51:31,80 
eller som 1:3:9, det vil sige denne Feldspalhs almindelige Formel er 
den samme som Oligoclasens (Natron Spodumenj, men derved forskjcllig, 
at Kalken i delte Tilfælde udgjör den storstc Deel af de stærke Baser, 
jeg kalder derfor denne Feldspatbart Kalko lig o cías og den Bjergart, der 
danner Ilavncfjords Klöfllava og bestaaer af Kalkoligoclas, Augit og 
Titanjern, bor betegnes med et særegent Navn, da den efter Lector 
Stecnstrups Iagttagelse spiller en stor Rolle paa Island.

Uuiversiletsmuseet havde i afdöde Etalsraad Bad« Bestyrelsestid 
modtaget 2 Kasser med Mineralier, hvis Indpakningspapir beviste at de 
vare fra Island. Stykkerne have kugelförmige Afsondringer med con
centrisk straaløt Brud, de forekomme ikke krystalliserede og den krystal
linske Structur som de vise paa enkelte Steder tillader ikke at be
stemme Krystalformen. Farven er guulagtig graa, paa Overfladen af 
mange Stykker bruunlig, dets Vægtfylde er 2,508. I Iluulhcder fore
komme Quarts, Mesotyp,' Desmin, Hculandit. 'Middeltallet af 5 Ana
lyser giver:

Kiseljord 74,222
Leerjord 13,203
Jerntveiltc 2,196
Magnesia 0,994
Natron 5,801
Kali 1,076
Vand 2,990
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Utmængden i Vandet, de stærke Baser (Magnesia, Natron, Kali) i 
Leerjorden og Kiseljorden forholder sig som 2,658, 2,051:6,166: 
28,559 hvilket sandsynligviis kan udtrykkes saaledes: 1: 1 : 3 : 18 hvor
ved Jernet er antaget at være tilfældigviis indblandet, og Vandet at være 
omtrent A Procent for höit omgivet, hvilket er meget sandsynligt i et 
saa poröst Legeme som dette.

Baulabjerget bestaaer af en graaeaglig hviid porös Stcenart der 
undertiden har soileformige Afsondringer som Basalten. Middeltallet af 
3 Analyser giver folgende Resultat:

Kiscljord 74,381
Lcerjord 13,778
Jerntveilte 1,938
Manganilte 0,189
Kalk 0,855
Magnesia 0,586
Kali 2,628
Natron 3,572
Vand 2,085
Chlor 0,127

Heraf folger altsaa at Baulabjergets Steenmasse er den samme 
som det tidligere omtalte Mineral, et Hydrat af en Feldspathart der hidtil 
var ubekjendt, hvori Bcstanddelcnes Iltmængde forholde sig som 1:3: 18, 
men der, som senere skal vises, ogsaa forekommer vandfrit paa Island.

Jeg vil kalde dette Mineral efter dets vigtigste Findested Baulit 
og Lector Steenstrup har iagttaget al det spiller en vigtig Rolle i Islands 
Klöftlavaformation. Det er denne Dannelse som flere Reisende have 
ansect for Trachyt, men som ¡folge de anförte Analyserer meget for- 
skjellig derfra. Analyserne vise at det er et Product af vandige Ud
brud. og det vil snart blive godtgjort at de nyere Vulkaner tildeels have om
smeltet denne Masse og givet Anledning til nye Productcrs Dannelse.

Vulkanen Viti, der horer med til Krabblasystemet, har i ældre 
Tider udkastet en hvid kornet Substants, der bestaaer af 3 Mincralicr, 
nemlig Amphibol i meget lange sorte Naale, et hvidt Mineral der udgjör 
sikkert 9/w Dele af det Hele, og enkelte Quartskrystallcr. Den hele 
Stcenmasse, Amphibol, Quarts og det hvide Mineral, blev underkastet 
en Analyse, hvorved folgende Bestanddele erholdtes:
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Kiseljord 31,320 = 75,065%
Leerjord 4,217 = 10,179
Jerntveilte 1,977= 4,714
Kalk 0,715= 1,785
Magnesia 0,192 = 0,160

92,203
og Natron som Tab 7,797

Sammenligner man denne Analyse med Baulitens, saa bliver det 
klart, at det er det samme Mineral, hvori Vandet mangler, og nogen 
Leerjord er erstattet ved Jerntveilte.

Saltsyre udtrækker det jernholdende Mineral, og efter el Mid
deltal af 2 Analyser, der forresten afvige meget betydelig fra hinanden,
bestaacr det i Saltsyre oplöselige sorte Mineral af

Kiseljord 29,14
Leerjord 9,21
Jerntveilte 50,55
Manganiltc 0,33
Kalk 4,01
Magnesia 3,33
Kali 1,28
Natron 3,65

* 101,50.
Forfatteren slutter af den store Afvigelse især i Jernmængden i 

de 2 Analyser, at der foruden Hornblende, endnu forekommer enten 
Jernglands, eller Magnetjernstccn flint indsprængt i Mineralet.

Det med Saltsyre og kulsurt Natron udtrukne Mineral, blev be
nyttet til en Bestemmelse af Vægtfylden, der gav 2,624 ved 23° C. 
Middeltallet af 4 Analyser, deels med Saltsyre deels med kulsuurt Na
tron af det med Flussyre udtrukne Mineral, gav:

Kiscljord 78,32 41,69 Ilt.
Leerjord 12,64 5,90 -
Jerntveilte 1,57 0,48 -
Kalk 1,29 0,36 -
Magnesia 0,96 0,37 -
Kali 2,35 0,40 -
Natron 3,59

100,72
0,91 -
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Iltmængden i de stærke Baser er 2,01; i Leerjorden 5,90; i Ki
seljorden 41,69, hvilke giver et Forhold af 1:3:20. Det er alligevel 
sandsynligt, at Forholdet er 1 : 3 : 18, og at en ringe Mængde Quarts 
der forekommer ogsaa udskilt i Krystaller blander sig med det egentlige 
Mineral. Dette bliver endnu mere sandsynligt ved Analysen af de andre 
hertil hörende Mineralien Jökulsaaen bringer fra den indre meget lidet 
kjendte Deel af Landet et Mineral som er hvidt, men indeholder smaa 
Tærninger af Svovelkiis indblandet, som om Jernet, der i det forrige 
Tilfælde var indgaact i Amphibolens Sammensætning her havde forenet 
sig med Svovl. Ved Slcmning kunde den störste Deel af Svovlkisen
udskilles, og da erholdt Forfatteren folgende Bestanddele

Kiseljord 76,65 41,38 Ilt.
Lcerjord 11,57 5,40 -
Kalk 0,05 0,01 -
Magnesia 0,20 0,08 -
Kali 3,26 0,55 -
Natron 3,73 0,96 -
Jerntveilte 0,63

99,09

Iltmængden i de stærke Baser, er 1,60; i Leerjorden 5,40 og 
i Kiseljordcn 41,38. Forholdet er altsaa som 1: 3 : 21.

1 den bekjendte Obsidian fra Hrafntinnahruggr forekommer der 
undertiden kugelförmige udskilte Masser, med concentrisk straalet Brud 
aabenbart et Product af Krystallisationen, dannet der hvor Massen er 
langsomt afkjölet. Vægtfylden fandtes ved 10° C. 2,389 og en dob
belt Analyse med kulsuurt Natron og Flussyre gav folgende Sammen
sætning:

Kiseljord 74,83% 38,87 Ilt
Lcerjord 13,49 6,30 -
Jerntveilte 4,40 1,35 -
Kalk 1,98 0,56 -
Magnesia 0,17 0,07 -
Natron 5,56 1,42 -
og Kali

100,13
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lltmængden i de stærke Baser, Leerjorden og Kiseljorden for
holder sig soin 2,05 : 6,30 : 38,87, altsaa som 1:3: 19.

Da Kiseljordens Iltmængde i disse 3, under meget forskjellige 
Omstændigheder dannede Mineralier, er 19, 20, 21 Gange de stærke 
Basers Iltmængde, og da Betingelserne hvorunder et Overskud af Kisel
syre meget let kunde findes i de analyserede Pröver ere tilstede, saa 
bliver det hiiist sandsynligt at det rigtige Forhold imellem disse 3 Be
standdeles Iltmængde er som 1 : 3 : 18. I alle Tilfælde er det klart, at 
alle 3 Mineralier ere under forskjellige Forhold omsmeltet Baulit og 
Bauliten viser sig ogsaa derved som en med Trachiten analog Dannelse 
at den har sin Obsidian ligesaavel som Trachiten, Obsidianen fra 
Hrafntinnuhruggr er da en i Masse omsmeltet og som Lavaström udbrudt 
Baulit. Krablitcn, en i enkelte Stykker mere cementeret end fuldkorn 
men smeltet Baulit og Jokulsaas Feldspath er Baulit omsmeltet under 
en Udvikling af Svovelbrinte.

I de skjöre udkastede Stene af Viti Vulkanen, forekommer i 
Huulheder Krystaller af dette Mineral, men saa smaa, at de ikke kunne 
maales ; man opdager dog Feldspathens 2 Gjennemgange meget tydeligt 
Man seer af det Anförte at Vitivulkanens udkastede Masser forholde 
sig til Bauliten, som Gabbro forholder sig til Serpentin; ved Om
smeltninger er Vandet uddrevet og Bestanddelene have ordnet sig 
anderledes.

De hidtil omtalte Feldspathdannelser i deres Forbindelse med 
Augit, Hornblende, og Titanjern, lide nu meget interessante Métamor
phoser ved Vandets og Svovlsyrens Indvirkning i Naturen. Svovlsyren 
oplöser det Hele, den danner med Kalken Gips, der udkrystallisercr i 
store Masser overalt hvor denne Indvirkning finder Sted; der udskilles 
derved hvidt, svagt sammenhængende Kiseljordhydrat, som Lector Stcen- 
strup har medbragt fra disse Egne, og paa den hele for disse Indvirk
ninger udsatte Flade, udkrystallisercr det saakaldtc Ilversalt naar Vandet
fordamper, i fine naaleformige Krystaller som ifölge et Middeltal af 5
Analyser bestaae af:

Svovelsyre 35,16°/o 21,05 Ilt
Lccrjord 11,22 5,24 -
Jerntveiltc 1,23 0,37 -

lit ns?)ls uir * ! VJ» M 47,61
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47.61
Jcrnforilte 4,57 1,04 Ilt.
Magnesia 2,19 0,85 -

5ÏJ7
Vand som Tab 45,63 40,56 -

Ifölge denne Analyse er det saaledes dannede Salt en Alunart, 
hvor Magnesia og Jernforilte forholde sig som Kali eller Amoniak i 
det almindelige Alun. Vandmængden har i forskjelligc Analyser været 
noget forskjcllig og afvexler imellem 18 og 24 Atomer, hvilket sandsyn- 
ligviis hidrører fra forskjelligc Omstændigheder under Saltets Krystalli
sation. Hversaltet benyttes af Islænderne som Beitscmiddel til sorte
Farver ,hvortil det er ypperligt skikket.

Den sidste Bcslanddecl, som Svovelsyren udtrækker af Lavaen er 
suurt svovlsuurt Natron, blandet med mecr eller mindre, suurt svovelsuurt 
Kali. Disse Salte ere saa let oplöscligc og have saa ringe Evne til at kry
stallisere, at de intet Sted hvor Svovelsyren indvirker paa Steenmasscrne, 
findes udkryslalliscrede, og Regnvandet skyller dem derfor ud i Havet.

Den ældre Trap paa Færoerne indeholder paa Here Steder 
gedigent Kobber (Naalsöe, Famarasund paa Suderne), det er meget 
sandsynligt, at disse Kobberdele ogsaa forekomme i del islandske Sy
stem, og ved Smeltning ere gaaede over i Klöftlavacn hvor de da se
nere ere bievne angrebne af Svovlet.

Der forekommer to Mineralier, som aabenbart ere Productor af 
denne Indvirkning; del ene deraf, som jeg vil kalde Krisivigit har en 
smaragdgrün Farve og forekommer som et mere eller mindre tykt Lag 
paa flere af Svovelsyre forstyrrede Lavalag i Nærheden af Krisuvig og 
er bragt hertil af Lector Stecnstrup. Dets Sammensætning fandtes: 

Svovlsyre 18,88.
Kobberilte 67,75
Leerjordog) O56 
Jernilte ) 
Vand 12,81

Det nærmer sig i sin Sammensætning meget til Brochantit, mon 

medens Brochantit er sammensat efter Formlen S Cu-f-II2^ S f,Cu’M~

• |5 ***5 * 15 * ***
II» er dette Mineral S Cu 3=7 Cu a jj , forh0](]er sjg altsaa til Bro-
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chantit, som Kobberlasur forholder sig til Kobbermalachit. Da Forholdet 
imellem Svovelsyrens og Kobbcriltets Iltmængde er som 5:6, saa har 
Forf. anstilt flere Forsög hvorved blot Svovelsyre og Kobbcrilte blev be
stemt og i alle disse Forsög viiste der sig et Forhold, imellem 5:6 og 
4 ; 5. Dette basisk svovelsure Kobberhydrat er i Almindelighed ledsaget 
af et sort Ko^bcrmineral, som ved den chemiske Analyse viiste sig at 
bcstaae af Svovcl og Kobber i det Forhold der svarer til Formlen C'u. 
Det er altsaa Kobberindigo sammensat analogt med Kobbertveilte og 
frembragt ved Svovlbrintens Indvirkning paa Kobberilte.

Jöklerne forstyrre ved deres fremadskridende Bevægelse de pla
toniske og vulkanske Dannelser, der forekomme som Underlaget for disse 
lismasser. Den saaledes flintmalede Suhstants, udsat for Atmosphærens 
og Vandets Indvirkning, lider meget væsentlige Forandringer. Dette 
Jökulleer fra Hjalla i Arnasyssel blev underkastet en chemisk Analyse, idet 
det blev slemmet og derpaa udtrukket med overordentlig fortyndet Salt
syre, hvorved der oplöstes Jernforilte, Leerjord og Kalk, der havde været 
tilstede som kulsuur Kalk, hvilket viste sig ved de Glasbobler, der ud
vikledes af Leret ved Syrens Indvirkning. Den saltsure Oplosning blev 
udvasket og Leret digereret med en meget fortyndet Oplosning af kaustisk 
Kali for al oplöse saavel den Kiseljord, der er frigjort ved Digestionen 
med Saltsyre, som den, der allerede tidligere havde været oplöst i Vand, 
og viste sig som Aarer af Kiselsinter i det oprindelige Leer. Den til
bageblivende Masse blev i et Glasror opvarmet ved det kogende Vands 
Varme, medens en Ström af Svovelbi inte blev ledet derover, derpaa ud
trukket med meget foi tyndet Saltsyre, og senere med kulsuurt Natron, 
hvorved folgende Bestanddele bleve udskille:

Kiseljord 50,99%.
Leerjord 7,39.
Jerntveilte 21,21.
Titanilte 0,46.
Magnesia 19,96.

Sammenligne vi dette Resultat med Resultatet af en Analyse af 
Klöftlavaens augitiske Bestanddecl, der var meget omhyggeligen udtrukken 
med Magneten og gav folgende Sammensætning:

Kiseljord 
Leerjord

50,81.
2,43.

5
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Jerntveilte 11,29.
Kalk 19,31.
Titansyre 4,95,
Magnesia 10,99.
Alkali 0,71,

saa seer man, at Augitens hele Kalkbestanddecl er Ideven forvandlet til 
kulsuur Kalk, at dens Magnesia derimod blev i Forbindelse med Kisel
jorden, og dannede Hovedmassen af det nye Mineral. Kalkoligoclasen 
blev ikkun tildecis dccomponeret og i den Substants der blev tilbage efter 
at den augiliske Bestanddeel var udtrukken ved Indvirkning af Svovclbrintc 
og Digestion med Saltsyre, fandtes en betydelig Mængde af Alkalierne.

Forfatteren bar tidligere gjort det meget sandsynligt, at der i 
Dybden under de varme Kilder paa Island dannedes Leer, medens en
deel af Kiseljorden og den hele Mængde Alkali af Feldspalhen oplöstc 
sig i Kilderne; men han troede dengang, at Leret forblev dybt nede i 
Jorden. Dette er alligevel ikke Tilfælde; ved Lector Steenstrups Iagtta
gelser er del godtgjort, at Leret, det andet Product af denne Decompo
sition, fores til Overfladen og det endog saa almindeligt, al Islænderne 
benævner det med et meget betegnende Navn Hverleer.

Hverleret forekommer under to forskjelligc Former, rödt Ilver- 
leer, som indeholder endnu den hele Mængde Jern af K'.oftlavaens au- 
gitiske Bestanddecl, og det hvide Hverleer, hvor denne Jernbestar ddeel 
er udtrukken ved Hjælp af Svovelsyre. Forfatteren forsögte ad den ex
perimentale Vei at lade de samme Dccompositioncr gaae for sig. Han 
ledede Svovclbrintc over rödt Hverleer, der var opvarmet til Vandets 
Kogepunct og digererede det derpaa med en meget fortyndet Saltsyre, 
hvorved det lykkedes ham, at udtrække den hele Jernmængde og at 
udskille derved en Lcerart, der fuldkommen lignede det hvide Hverleer.

Skulle vi altsaa sammenfatte den Indvirkning, som Vandet har 
paa Klöftlavaen, saa er den af en dobbelt og meget forskjellig Art. Den 
forste, hvor Vandet virker i Forening med Atmosphærcn og Joklernes 
mechaniske Kraft, giver Anledning til Dannelsen af kulsuur Kalk, hvortil 
næsten den hele Kalkmængde af disse Mineralier forvandles. Magnesia 
og Jern indgaae Forbindelse med Kiseljord og Vand, der tillige optager 
en Deel Lecrjord. Den anden Indvirkning derimod af Vand under meget 
höie Temperaturer, danner först kiselsuurt Natron og kisclsuurl Kali der 



55

oplöses af Vandet, og meget jernholdigt Leer, der antager en stærk röd 
Farve, idet Jernet iltes. Det röde Leer bliver decomponeret ved Svovel- 
brinte, idet der dannes Svoveljern, som senere oplöses ved Svovelsyre 
tilligemed de stærkere Baser, og der bliver ikkun kiselsuur Leerjordhy- 
drat tilbage, som hyppigen forekommer med reen hvid Farve.

Omendskjöndt den folgende Analyse ikke staaer i nogen umid
delbar Forbindelse med de foregaaende Undersögelser, har Forf. dog op
taget den med i sit Arbeide, da Mineralet horer til den samme Række 
af geognostiske Udviklinger. Ved Qvalböe paa Suderöe, en af Færoerne, 
forekommer der i en meget fast basaltisk Dolorit, et Mineral, som sand- 
synligviis er det meest foranderlige af alle' Mineralproducter. Slaaer 
maa Stenen ¡stykker, saa lindes i Blærehuller, der ere fuldkommen ud
fyldte, et olivcngrönt Mineral med muslet Brud, Glasglands og en Ilaard- 
hed, der staaer noget under Kalkspathens ; det er fuldkomment gjennem- 
sigtigt, og ligner paa Haardheden nær, .enkelte Varieteter af Olivin. 
Efter mindre end 21. Timer, er dette Mineral ganske sort og giver da 
en graa Streg. I enkelte, sjeldne Variéleter har det antaget en blodrod 
Farve, og naar man udglöder Mineralet, antager del slrax den samme 
Farve.

er erstattet ved Magnesia, Det er sandsynligvis den reneste Varietet af 
Mace illochs Chlorophæil, men er sikkert ikke dannet ved en Forandring 
al Olivin, som man har paastaaet.

Mineralets Vægtfylde fandtes 1,809 og to Analyser deraf g*Y
som Resultat:

Kisel jord 32,85. 17,07 Ilt.
Jcrnforiilc 21,56. 4.91 —
Magnesia 3,11. 1,33 —
Vand 12,15. 37,47 —

som svarer til Formlen Fe si 4-iP(>, hvor en Deel af Jerniltet (e/w)

Mödet den 29de April.
Professor Sc/iouw forelæste en Afhandling om de pompeianske Planter,

Da denne Afhandling ikke er bestemt til at optages i Selskabets Skrifter 

5*



og ikke godt egner sig til at leveres i Udtog, forbigases dens Indhold 
i denne Oversigt. <

I Anledning af en af Magister Drejer indsendt Afhandling 
'«Symbolae caricologicac» var opstaael det Spörgsmaal, om latinske Af
handlinger kunne optages i Selskabets Skrifter. Til at droite dette 
Spörgsmaal nedsattes en Committee, bestaaende af Conferentsraad Orsted, 
Professor Schouw, Professor Forchhammer, Justitsraad Molbech og Pro
fessor Madvig, som derover afgave folgende Betænkning:

»Videnskabernes Selskab paalagde i dets Mode d. 15de dennes 
Undertegnede at sammentræde i en Committee for at overvcie og afgive 
Betænkning om, hvorvidt det maatte være tilraadeligt i Samlingen af
Selskabets Skrifter at oplage Afhandlinger skrevne enten paa Latin eller 
paa fremmede nyere Sprog, og vi have herved den Ære at forelægge 
Selskabet vor Formening om denne Gjenstand.

Ved Videnskabernes Selskabs Stiftelse blev det Princip fastsat, 
at dets Skrifter, for at tilhore Nationallileraturcn og bære dens Præg, o^ 
for at medvirke til dens Udvikling, skulde udgives paa Dansk, uagtet 
det af Selskabets oprindelige Medlemmer, der besad den störste literærc 
Anseelse, ja var dets nærmeste Stifter, II. Gram, heldede til den Me
ning, at Skrifterne burde udgives paa Latin. Det dengang opstillede 
Princip har man strængt overholdt. En af de forsle i Selskabet fore
læste Afhandlinger var Tvdskercn Scheidts „om Danmark nogensinde 
har været et Lehn af det tydske Rige" ; den var skreven og læstes i 
Forfatterens Sprog, Tydsk, men blev trykt paa Dansk. I Aaret 1769 
indforles Astronomen Pater Helt og hans Ledsager Sainowicz^ da de kom 
tilbage fra Vardöehuus, (hvor de havde observeret Venus’s Gjcnncmgang) 
under et længere Ophold i Kjobcnhavn i Videnskabernes Selskab, hvor

e baade selv oplæsje Afhandlinger paa Latin og Professor Ilorrebotv
-;t Par Gange læste paa Latin for al forslaacs af dem. Men ikke blot 
Horreboics, ogsaa de Fremmedes Afhandlinger ere i Skrifterne trykte 
paa Dansk (hvorvel Helts tillige særskilt ere udgivne paa Latin) ; og dog 
vil man ikke let kunne tænke sig noget Tilfælde, der mere talte for en
Undtagelse end dette, hvor Forfatterne ikke engang forstodc Dansk og i
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r det Ringeste den ene, Hell, havde en stor Anseelse og behandledes med
megen Opmærksomhed. Senere erc nogle Gange botaniske Afhand
linger forelagte Selskabet, der i Plantebeskrivelserne indeholdt et stærkt 
latinsk Element, saasom af Röttböll 1783, Schousboe 1800, Schumacher 
1829, men ingen saadan Afhandling er dog fuldstændig trykt paa Latin, 
men alle de indledende og almindelige Afsnit paa Dansk; i Schousboe's 
Afhandling ere endog de specielle Beskrivelser og Diagnoser givne baade 
paa Dansk og Latin.

Committcen skjönner nu ikke rettere, end at dette af Selskabet 
hidtil opretholdte Princip fremdeles bör bevares og fölges ukrænket. 
Det er, om man end ikke vil lægge Vægt paa Eenhedcn i Selskabets 
Skrifters Form eller urgere det mindre Hensigtsmæssige i Oplæsningen 
af Afhandlinger i fremmede Sprog (der vilde være en Folge af deres 
skriftlige Redaction deri) ingenlunde uden Betydning og Vigtighed, at 
Nationaliteten ogsaa her hævdes, selv med nogen Opoflrelse fra den en
kelte Forfatters Side. Har end Udgivelsen af Videnskabernes Selskabs 
Skrifter paa Dansk nuomstunder ikke den almindelige Vigtighed for det 
danske Sprog som i Selskabets forste Tider, hör den dog visselig give 
cl væsenligt Bidrag til Sprogets vedvarende Udvikling med Hensyn til 
videnskabelige Gjcnstandes Fremstilling, og en Form af det literære Liv 
og Væsen, hvorved Videnskabsmanden som Forfatter i sit Fag ganske 
allagde Præget af og let tillige indtil en vis Grad Erindringen om sin 
Nationalitet, bor Videnskabernes Selskab ikke med sit Exempel antyde. 
Det er unægteligt, at Optagelsen af Afhandlinger paa Latin forsaavidt 
vilde have mindst imod sig, som derved ikke opstod en Conflict imellem 
det danske og andre levende Sprog, der kunde befrygtes at ville have 
en mere indgribende og omfattende Virkning, ligesom vel heller ikke 
mange Forfattere vilde finde den latinske Form beqvem og fuldkomment 
passende til Æmnet. Men Commiltecn tör ikke fordölge den Formod
ning, at, naar det först var tilladt at lade Afhandlinger trykke i Selska
bets Skrifter paa Latin, for at de kunde læses af Flere, vilde man, efter 
nogle Aars Ilævd paa denne Ret til at læses af Flere, meget let gaae 
over til at forlange at læses af Flere i den letteste og adæquateslc Form, 

► og saaledes vilde Optagelsen af Afhandlinger paa Tydsk og Fransk, om
ikke flere Sprog, fordres. Delle vilde udentvivl snart skee temmelig 
hyppigt; thi Den, der eengang havde brugt den fremmede Form, vikle
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ncppc tillægge senere Arbeider mindre Krav paa en udbredt Kreds af 
Læsere, og andre Medlemmer vilde, ifölge menneskelig Svaghed, (roe 
at burde gjöre 'ikke mindre for Udlandet. Vel synes der for latinske 
Afhandlinger i enkelte Tilfælde at kunne anföres, at visse Grene af 
Naturhistorien have uddannet sig en saadan rcciperet latinsk Terminologie, 
at rene Beskrivelser og diagnostiske Bestemmelser ikke blot paa den for 
de Fleste tilgjængelige Maadc, men ogsaa i sig selv lettest gives paa 
Latin. Men Videnskabernes Selskabs Skrifter indeholde gjennem alle 
Rækker lige indtil nu en Mængde naturhistoriske Afhandlinger af reen 
descriptiv Charactcer affattede paa Dansk (af Fabricius, Chemnitz, Ström, 
Holmskjold, Gunncrus, Müller, O. Fabricius, Briinniche, Reinhardt og 
Kröyer), og hvad navnligen Botaniken angaaer, med Hensyn til hvilken 
delte Punkt især kunde synes at have Vægt, da er der tidligere ved 
Viborg, men især ved Hornemann og senest ved Drejer dannet en dansk 
botanisk Terminologie, der hæver Vanskeligheder af den her antydede 
Art. I ethvert Tilfælde vil herfra ikke kunne hentes nogen Grund for 
at gaae. videre end i de ovenfor omtalte botaniske Afhandlinger, hvor de 
systematiske Beskrivelser og Diagnoser ere affattede paa Latin. Önsket 
om en störrc Kreds af Læsere maa söge sin Opfyldelse ved Oversættelser, 
ved hvilke Selskabets Liberalitet i at tilstaae Afbenyttelsen af Kobbcrpla- 
derne til naturhistoriske Afhandlinger kommer i særdeles Betragtning.

Idet vi saaledes fraraade Optagelsen af Afhandlinger, der ere skrevne 
paa Latin eller nyere fremmede Sprog, i Videnskabernes Selskabs Skrif
ter, maae vi med Hensyn til den Afhandling, der nærmest har fremkaldt 
Spörgsmaalet, overlade det til den til sammes Bedømmelse nedsatte 
Committee at gjöre Selskabet Forslag om den Maade, paa hvilken det, 
om det end tiltræder vor Formening, dog vil kunne Bidrage til 
Afhandlingens Udgivelse, saafremt den ved sin Beskaffenhed vinder 
Bifald og Interesse".

Selskabet billigede denne Betænkning.

■! i it j
Professorerne Zcise og Forchhammer afgave folgende Betænkning 

over Lector Scharlings Afhandling om Urinen.
r Den af Hr. Lector Scharling til det Kgl. Videnskabernes Selskab 

indsendte Afhandling med Titel „Undersøgelser over Urinen," hvorom 



Selskabet har önsket Undertegnedes Betænkning, har, summarisk taget, 
folgende Indhold :

Ved Æther kan af Urin uddrages et eget harpixagtigt Legeme, ved 
hvilket især er at mærke, at det ved Destillation med chlorholdig Sal
petersyre giver Productor, der synes at være cens med dem, der efter 
Forfatterens Iagttagelser faacs ved en lignende Behandling af Urin, skilt 
fra störste Delen af Urinstoffet. Blandt disse Product«- er en Syre, der 
er isomer med Chlorsalicylsyrlingcn. Forfatteren mener, at hiin Syre, 
erholdt ved Urinen, indeholder et sammensat Radical, analogt med det 
i denne Syre. Ilan kalder dette antagne Radical Omichmyl. Det har- 
pixagtigc Legeme troer han at være et Ilte af samme Radical, og han kakler 
derfor Urinharpixet Omichniyliltc; det bor imidlertid mærkes, at det 
endnu ei er afgjort, om dette harpixagtigc Legeme er quælstoffrit.

Hiin Syre, hvilken han kalder Chloromichmylsyre, faaer han i störst 
Mængde ved passende Destillation af den fra Urinstoffet ved Salpetersyre 
skilte Urin. Den analytiske Undersögelse herover blev anstillet deels 
med den vandbundne Syre, deels med dens Sölvoxydsall, tildeels ogsaa 
med Barytsaltet.

Tilligemed denne Syre faaes ved hiin Behandling af Urinresiduet et 
eget olieagtigl Legeme, hvilket Forfatteren, paa Grund af at det, for
mlen Elementerne i Chloromichmylsyren, indeholder Qvælstof, kalder 
Nitrochloromichmyl', det synes at indeholde med samme Mængde Kul
stof dobbelt saa meget Chlor som Chloromichmylsyren, men er iövrigt 
ei fuldstændigt analyseret.

Rystes Nitrochloromichmylet med en Oplosning af kulsurt Natron, 
da optages en Deel Salpetersyre, og der tilbagcbliver en noget lysefe 
Olie end Nitrochloromichmylet. Forfatteren kalder dette Stof Chlo- 
romichmyl.

Inddamper man en viinaandig Oplosning af Chloromichmyl, saa 
udvikles lidt efter lidt Saltsyre, og der udskiller sig eflerhaandcn et 
Stof, som Forfatteren kalder Chloromichmylharpix.

Dette Legeme faaes imidlertid lettest som det tredie Ilovedproduct 
ved den ovenfor omtalte Behandling af Urinresiduet med Salpetersyre. 
Det tilbagebliver i Retorten tilligemed Urinens uorganiske Bestanddele 
som en bruun harpixagtig eller balsamagtig Masse, og maa renses ved 
Oplosning i Kali eller Natron og Fældning formedelst Svovlsyre.



Forfatteren anförer endelig, at han ved at destillere Benzosyre 
med Kongevand har erholdt en Syre, som idetmindste ligner meget 
Chloromichinylsyren. <

Det vil heraf sees, at den af Lector Scharling indsendte Af
handling indeholder en Deel mankelige Facta, hvorover man har Grund 
til at önske fortsatte Undersögelscr. Vi anscc derfor denne Afhandling 
for værdig til at optages i Videnskabernes Selskabs Skrifter, og der 
tilkommer da fölgelig Forfatteren Selskabets Sölvmedaille som et Ag
telsestegn".

Selskabet tiltraadtc Connnittccns Betænkning.

Professorerne Zeise og Forchhammer afgave Betænkning om en 
Afhandling med Motto »Konge og Fædreland", indkommen som Besvarelse 
af Priisspörgsmaalet om Farvning med Kampechetræ.

«Som Svar paa Videnskabernes Selskabs for det Classenske 
Legat udsatte Priisspörgmaal, „hvorledes kan man anvende Kampeche
træ" &c. har Selskabet modtaget en Udarbejdelse med Motto Konge og 
Fædreland. Omendskjöndt denne Bcsvaielse er indkommen efterat den 
fastsatte Tid er udlöben, vilde undertegnede Committee ikke tage det i 
Betænkning at anbefale den, hvis den fyldestgjorde de Fordringer, man 
bór gjöre. Den indsendte Afhandling, som er skrevet paa 2 Folio- 
Sidcr, indeholder ikkun 3 Recepter, der ikke ere væsentlig forskiellige 
fra de hidtil bekjendte Forskrifter til Anvendelse af Blaatræet. Pröver 
af farvet Töi, en Sammenligning af den angivne Farve med de alminde- 
ligen frembragte, en almindelig videnskabelig-practisk Behandling af 
Gjenslanden söger man forgjæves. Under disse Omstændigheder kan 
Committed) ikke anbefale den indsendte Afhandling til Selskabets Op
mærksomhed».

Selskabet fulgte ligeledes denne Committee Betænkning.
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Det magnetiske Observatorium.

Iagttagelserne til Bestemmelsen af den daglige Forandring i Dcclinationen 
cre i April fortsatte efter samme Plan, som i de foregaaende Maancder, 
indtil den 23de inch, da de standsedes for en kort Tid, fordi der skulde 
foretages nogle Forandringer ved Apparatet. Den efterfølgende Tabel, 
der indeholder Resultaterne af disse Observationer, er ordnet lige som de 
tidligere meddeelte; kun maa det bemærkes, at, da Theodolithens Funda
ment i Begyndelsen af Maaneden har forrykket sig lidt, bliver Formlen, for at 
forandre de i Tabellen angivne Scaladele til absolute Declinationer, folgende 

d = 17°25'22"0 — 21"592 n.
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9,73
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13,01

45,23
53.20
31.20
0,30

34,52
41,85
62,74

47,08

35,19
27,70

47,68
49,62

50,02'47,35
58,22 38,24
38,14'19,79
26,30 16,52
33,12 21,06
43,71 56,99
80,88 44,57

57,20
48,18
39,98
16,36
37,74
43,85
97,78

51,39
45,94
3,52

31,16
44,83
57,04

-0,35 35,23 —
42,40 22,08 58,86
29,27 34,60 47,47
21,06 29,71 34,61
52,24'37,70 66,62

— ¡40,62 54,53
62,88 57,53 56,65

59,25
63,24
48,15
4 1,94
44,94
60,13
59,51

50,57
53,27
36,99
27,32
43,53
48,36
54,30

Perturbationerne have i denne Maaned været meget hyppigere 
og stærkere end i den foregaaende. Iagttagelserne den 8de ere udeladte, 
da en Spindelvæv denne Dag havde hindret Naalens fri Bevægelse. 
Tallene i den sidste Columne lade sig fremstille ved folgende Formel: 
d = 46,35 —11,600 sin (15° t -f- 62°54') —4,522sin (30°t + 38°56') 

— 4,257 sin (45° t -f- 45°38')
i hvilken d er den til Klokkeslettct t svarende Stand. Beregner man 
heraf Tidspunkterne, da Maximum og Minimum indtræffe, saa tinder man 
folgende Klokkeslet og dertil svarende Stande.

1'20' 
12'54' 
16'55' 
19'38'

26,30
57,74
50,57
53,47

17°15'54"1
4'35,3
7'10,1
6' 7,5.

Der indtræffer altsaa i denne Maaned, ligesom i den foregaaende 
2 Maxima, et større om Middagen mellem 1 og 2, et mindre om Mor
genen omtrent Kl. 5, og 2 Minima, et om Natten omtrent Kl. 1, og 
et andet om Morgenen, omtrent Kl. 7£. Forskjellen mcllcm Middags- 
maximum og Aftenminimum er 11'18"8, mellem samme og Morgenmini
mum 9'46 "6.

I)a. Hl? Premicrl¡eut. G. Tuxcn, som er bleven udcommandcret, 
maatte ophore i Begyndelsen af denne Maaned, overtoges hans Time af 
Hr. IJurmeister.
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over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger

og
dets Medlemmers Arbeidcr

i A aret 184’2.
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Af

Conferentsraad og Professor JHT. (7. ØrstCfl, 
Commandeur af Daimebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

2Vr. 3.

Modet den 13de Mai.

l’rofcssor Forchhammer forelagde Videnskabernes Selskab en Oversigt 

over de i Aaret 1811 vundne Resultater af hans geognostiske Under
søgelser.

De tidligere Arbeider havde ikke blot sat den vedvarende Hæv
ning af enkelte Dele af Danmark udenfor al Tvivl; men de havde tillige 
for de enkelte Dele af Landet nogenlunde angivet Störreisen af den i 
den nuværende Jordperiode stedfundne Hævning. Ved de i Aaret 1841 
udförte Undersøgelser, er det nöiere Forhold af den ved Hævning ud
tørrede Deel af Landet, især omkring Liimfjorden, bleven fastsat.

Med Hensyn til Sænkningen var ligeledes ved tidligere Under
søgelser godtgjort, at Vestsiden af Landet omtrent fra det Punkt hvor 
Tegn paa Hævningerne ophorer, altsaa omtrent fra Nissumfjorden, indtil 
den sydligste Grændsc af Ilolstecn, havde lidt en Sænkning, der især 
kan gjenkjendes ved Levninger af en meget vidt udstrakt Skov, hvis, 
endnu i den oprindelige Jordbund fæstede Rödder, staae indtil 10 à 12 
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Fod under den daglige Flod. Det i 1840 og 1841 foretagne Havne- 
arbeide ved Husum, bar bragt nye, meget interessante og lærciige 
Kjendsgjerninger for Dagen. Man fandt nemlig derved, under den saa- 
kaldte Walters Marsk, en Torvemose, der var opvoxet over en Birke
skov, livis liggende Stammer udgjorde den dybeste Deel af Mosen, og 
hvis Rödder vare fæstede i Strandsandbunden, der indeholdt Cardium 
edule. Denne gamle Strand hvorpaa Birken voxcde, ligger 13 Fod 
under Vandets Overflade ved almindelig Flodhoide. Paa et Sted fandt 
man, omgivet af Mosen, en lille Høi, opkastet af Sirandsand, i sin 
Form aldeles lignende de almindelige Gravhoic, og ligesom disse inde
holdt den hvid calcineret Flint i uregelmæssige Stykker og en Mængde 
Flintknive. Dette Factum beviser, hvad der allerede tidligere var blevcn 
sandsynligt, at Sænkningen er indtruffet efter at 1.andet har været beboet 
af Mennesker, og da denne Gravhöi er ældre end Marsken, hvorom vi 
allerede hos de romerske Forfattere have Efterretninger, maa Sænk
ningen gaae meget langt tilbage i Tiden og falder sandsynligviis i den 
Periode, da vort Fædreland var beboet af en Folkestamme, der endnu 
ikke kjendle Metallerne.

Ved de fortsatte Undersögelser over Rullcstcensformationens 
store Phænomen, har Forfatteren opdaget et forsteningsforende Partie, 
der indtager den sydlige Deel af Langeland, Öerne Æroe og Als, Kysten 
af Hertugdømmet Slesvig fra Ilcilsinindc, i Nærheden af Christiansfeldt, 
indtil omtrent Mundingen af Flensborgfjord, og i det Indre af Landet 
strækker sig indtil Aarslev, A Miil vestlig for Apcnrade. Den charac- 
teristiske Forstening i denne Formation er Cyprina islándica, som fore
kommer overalt i en stor Mængde, men altid i knuste Exemplarer, hvis 
enkelte Stykker ere saaledes samlede, at man seer at Skallen er sonder
brudt efterat den er nedlagt i Leret og sandsynligviis ved de Revolu
tioner, der have givet Lagene deres Hældning. Den blaagraa Mergel, 
der i den nævnte Deel af Hertugdømmet Slesvig finder en saa udstrakt 
Anvendelse til Muursteensfabrikationen, horer til denne Formation, og 
ved Brønden ved Aarslev, hvori 3 Mennesker mistede Livet ved en 
pludselig Frembrydcn af Kulsyre, har man i en Dybde af 100 Fod 
ikke gjennemgravet denne Dannelse. Formationen hviler paa Rullesteens- 
leer og er bedækket deraf; den horer allsaa til den mellemste Deel af 
den store Rullestecnsforraation.
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Den fortsatte Undersögclse over Forholdet af de forskjellige 
Formationers Rullestene i vor store Rullesteens-Dannelse, har stadfæstet 
det allerede tidligere vundne Resultat, at Vestkysten af Halvöen ud
mærker sig ved en overordentlig stor Mængde af Ovcrgangsformalionens 
Rullestene; men Forfatteren har at tilföie et nyt Partie, hvori Rullestecn 
af den samme Formation ere overveiende ; den dannes af Ôernc Lange
land og Fehmern, og indbefatter sandsynligviis ogsaa de endnu ikke 
med Hensyn dertil undersögte Öer, Laaland og Falster.

En Committee hestaaende af Capitain Bcndz, Professor Ramus 
og Secretaire!) aflagde folgende Beretning over et for længere Tid siden 
af Lieutenant Schumacher foreviist Instrument til at tælle Svingningerne 
af en Stræng:

’Tor nogle Aar siden foreviste Lieutenant v. Schumacher i del 
Kgl. Videnskabernes Selskab el Instrument, hvis Bestemmelse det er al 
tælle Svingningerne af en Stræng. Bcdömmclsen af dette Instrument 
overdroges Undertegnede. Men da Opfinderen meget snart efter Forc- 
viisningen forlod Staden, uden at efterlade os enten Instrumentet eller 
Beskrivelsen, kunde ingen Beretning med Sikkerhed affattes. Man er
farer nu, at han havde hensat Instrumentet hos Instrumentmager Mar
schall, for at være os tilgængeligt; men ved en Misforstaaelse forblev 
dette indtil den seneste Tid os ubekjendt. Da han endnu önsker, at 
der maatte aflægges Selskabet Beretning om hans Opfindelse, udfore vi 
her dette Hverv. Instrumentet er et 3} Fod langt Bord, forsynet med 
Resonantsbund, og bespændt med to Tarmestrænge, en meget tyk af 
3T4ff Lin. Tversnit og en noget tyndere af 1/’¡j Lin. TverSnit. Paa 
hver af Strængene er befæstet en tynd Staalfjedcr, som naar Strængen 
svinger bevæger sig i et paa denne lodret Plan, og paa Enden bærer 
en Tegnestift. Denne sætter ved hvert Nedsving af Strængen en Prik 
paa en med Papir belagt Skive, som ved en Uhrindrctning dreies om 
dens Axe. Naar man har bestemt Tiden, hvori Skiven eengang gaaer 
omkring, kan man altsaa tælle hvormange Sving Strængen i en bestemt 
Tid har gjort. Adskillige Biindretninger, som tjene til Experimenteis 
fuldkomnere og lettere Udförelse, forbigaae vi her.

G*
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Opfinderen har saaledes forsögt paa en ny Maade at udfore 
det Ôiemed, som Sauveur, Chladni, Cagnard-Latour, Savart, Scheibler have 
forsögt paa andre Veie. Da dette Instrument ingenlunde frcmbyder 
större Nöiagtighed end hine Forgængeres Fremgangsmåder, kan Viden
skaben ikke siges at have Trang til en saadan Opfindelse, og man kan 
følgelig ikke tillægge den nogen særdeles Vigtighed; men da det dog 
altid er en Fordeel i den experimentale Kunst, at see den samme Ting 
fremstillet paa flere Maader, og Opfindelsen rober en rosværdig Selv- 
tænksomhed, foreslaae vi at tilstaae ham Selskabets Medaille i Sölv, som 
en Opmuntring.”

Modet den 20dc Mai.

* rofessor Clausen forelæsle et af Etatsraad Estrup meddeelt Bidrag til 
Phöniciernes Handelshistorie, nemlig en Undersøgelse om de makariske 
()er o(j Elisa.

Forfatteren belyste critisk de Tvivl, som i nyere lid og i Sær
deleshed af Lelewel ere opkastede med Hensyn til Sidonernes og Ty l ier
nes Farter og Opdagelser udenfor Hercules’s Stotter og beviste, at Græ
kerne tilskrive Phönicien de tidligste Opdagelser i Vesten og Sagnene 
derom. De tilligemed Sagnene overleverede locale Benævnelser kunne 
derfor med megen Grund antages al være af phönicisk Rod. Saaledes 
vare Makaion og Elisa rimeligviis generelle phæniciske Benævnelser 
paa Oer i det vestlige Ocean ; Grækerne gjengive i deres Sprog disse 
i den virkelige Geographie hjemmehørende Navne ved rjyo'or [Mxxaüíav, 
HhiCiov; og paa disse Navne og dunkle Sagn om de fjerne Vestlandes 
herlige Natur construeredes Mytherne om de Saliges Öer og Heroernes 
Elysium udenfor den bekjendte Verdens Grændser.

Det er bekjendte, at Navnens Hesperien, Ilesperier^ Hesperider 
rykkede efter, altsom den geograpbiske Kundskab rykkede frem mod 
Vesten, og flere vestlige Lande bleve inddragne i deres Kreds. Paa 
samme Maade skrider Navnet Mak arier frem paa Phöniciernes Handels- 
veic fra Osten mod Vesten indtil det fæster sig paa nogle vderste Pune- 
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ter, Öer i Oceanet. Sagnene om vrfioi pccxccocon forer Strabo tilbage 
til pliöniciske Kilder, og Navnet selv har i det Hebraiske en med Hes- 
pericn samstemmende Betydning, idet p"inNO z "lÎDNiO bemærker det 
vderste Vesten. Til samme Kilder henföres det homeriske Sagn om 
Elysium ved Jordens Grændser, der synes at fremkomme hos Ezechiel 
c. 27, 7 under Navn af Öerne Elisa, som et tyrisk Handelstand mod 
Vesten, hvorfra hentedes Purpur og blaae Stoffer. Øerne vesten for 
Afrika vare saa berömte for deres Purpur, at en Gruppe af disse Oer 
kaldtes purpuraría:, og Vaidfarving udmærkede i den Grad de gamle 
Briter, at den gav Folket Navn. Netop i disse samme Egne ligge 
Grækernes og Romernes Makarier, insulæ fortunatæ, Heroernes og Dæ
monernes Öer, Elysium, den elysiske Slette, Eng o.' s. v.

Professor Ramus mcddceltc Selskabet en Afhandling om de 
lineære Differentialligninger med to Variable. Til den fuldstændige Lig
ning af denne Slags mellem x og y af Ordenen n kan antages at svare 
som cl Integral af 1ste Orden en Ligning af Ordenen n—1, ligeledes 
af en fuldstændig lineær Form, og hvis Coefficientcr alle afhænge af en 
lineær Ligning af nte Orden, hvis höire Side er O, og hvis venstre 
Sides Coefficientcr, forskjcllige fra dem i den forelagte Ligning, dannes 
efter en særegen bestemt Lov. Denne Ligning har flere mærkelige Egen
skaber, blandt andet at den ved at undergaae den samme Transformation, 
hvorved den selv er udsprungen af den forelagte, frembringer en ny 
transformeret af nte Orden, hvis höire Side er O, men hvis venstre Side 
indeholder ganske samme Coefficientcr som den forelagte, hvilket afgiver 
el nyt Beviis for Lagranges Theorem. Som Folge heraf kan for n = 2 
den forelagte ved en umiddelbar Substitution reduceres til den tilsvarende 
med samme Coefficicnter og hvis höire Side er O, og for denne sidste 
kan findes cn Substitution, hvorved Formen bliver aldeles uforandret, 
saa at dens to particulære Integraler kunne frembringes ved en simpel 
Lov den ene af den anden, hvilket er analogt med Egenskaberne af 
Rödderne i visse algebraiske Ligninger, og allerede forhen paa cn 
anden Maade funden af Poisson (Journal de I’ccolc polyt. 20me cah. 
Pag. 226—227).



I Anledning af et Forslag fra Propriclair Hofman (Bang) om 
al foranstalte en videnskabelig Undersøgelse over Planlevæxtens Foran
dringer i Anledning af den Inddæmning, der efter H. M.’s Befaling skal 
finde Sted i Odsherred, havde Selskabet udnævnt en Committee be- 
slaacnde af Professorerne Schouw og Forhhammer samt Forslagets For
fatter. Denne Committee afgav folgende Betænkning:

”Det Kongl. Videnskabernes Selskab har forlangt vor Betænk
ning i Anledning af et af Medundertegnede, Hofman Bang, indgivet 
Forslag om at benytte den Leilighed, som Inddæmningen af en Havbugt 
i Odsherred frembyder til al lade anstille Undersøgelser over Betingel
serne for de Planters Udvikling, som vise sig, hvor Ilavgrund forandres 
til tört Land.

Committcens Medlemmer cre enige i, at Inddæmninger, hvorved 
betydelige Strækninger forandres fra Ilav til Land, frembyde en ønskelig 
Leilighed til at erholde Bidrag til Besvarelsen af adskillige interressante 
physiske Spörgsmaal. Ved at undersöge, hvorledes Havvegetationen af- 
löses af Strandvegetationen og denne atter af den egentlige Landvegeta
tion, ved at iagttage, i hvilken Tidsorden de forskjcllige Planter frem- 
træde og hvorledes de udbrede sig, og ved jevnsides dermed at under
søge de Forandringer, der foregaac i Jordbunden, vil man erholde 
Bidrag til Kundskaben om Planternes Forhold til Jordbunden, om deres 
Formcrclsescvnc i et Terrain, der ikke allerede er optaget af andre 
Planter, om de saakaldte Plantcvandringer og flere for Videnskaben vig
tige Gjcnslande. Vi skjönne derfor ikke rettere, end at denne Sag fra 
et reent videnskabeligt Standpunkt fortjener Selskabets Opmærksomhed 
og Understøttelse.

Spörges der, hvorledes Selskabet bedst kunde fremme del ved 
Forslaget tilsigtede Öiemed, da formenes, at Selskabet maatte enten ved 
nærværende Committee eller andre Sagkyndige lade Vegetationen under
söge umiddelbart förend Inddæmningen, saavel i Havet som dels nær
meste Omgivelser og senere, idetmindste eengang aarligen, i en Række 
af Aar, lade dem besöge det inddæmmede Land for at iagttage de 
efterhaanden indtrufne Forandringer; men da derhos et jevnligere Tilsyn 
maa ansecs fornoden! og der, saavidt vides, ikke i den Egn opholder 
sig Nogen, der besidder saa omfattende Kundskaber i Botaniken, som 
disse Undersögelscr kræve, saa formenes, at man desuden maatte enga-
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gere en herværende dygtig Planlekjcnder, som hyppigere, f. Ex. eengang 
i hver af Somtnermaanederne, besögte Stedet idetmindste i nogle Aar. 
Der maatte derhos forfattes en Fortegnelse over de ved enhver Under- 
sögelse forefundne Planter, og til denne maatte slutte sig et Herbarium, 
for deri at nedlægge Planterne selv som Actstykker for det Inddæmmedes 
Plantehistorie, Det forstaaer sig, at Selskabet maatte udrede de til 
Committecns og den nævnte Botanikers Reiser medgaaende Omkostnin
ger, men dertil vilde vel ogsaa Udgifterne for dette Foretagende ind
skrænke sig.”

Selskabet besluttede at Committeen skulde træde i Virksomhed 
og tör anvende indtil 100 Rbd. aarlig til sammes Öiemed.

Conferentsraad Örsted meddeelte, at han nu flere Gange havde 
prövet Varmheden paa Bunden af det artesiske Borhul paa Nyholm, i 
en Dybde af 518 Fod. Ilan benyttede til denne Maalning Ingen af de 
sædvanlige Redskaber, men Glaskugler med ganske korte snævre Ror, 
som ende sig i et omböiet meget flint Haarrör, hvis Munding vender 
ned ad. Naar disse smaa Redskaber cre fulde af Qviksölv ved en 
ringere Varmegrad end den, som hersker i Vandet, saa vil Varmens 
udvidende Kraft, medens de erc nedsænkede i Vandet, uddrive endeel 
af Qviksolvet. Efter at de erc komne op, sætter man dem tillige med 
flere Thermometere i Vand, som af en varmere Atmosphære eflerhaan- 
den og langsomt faacr eh höiere Varmegrad. Qviksolvet udvider sig 
da paa ny, og naacr omsider den Varmegrad, hvorved det er i Begreb 
med at lobe ud af Roret; Thermomcteret angiver denne, og saaledes 
har man da den Varmegrad, hvorfor Kuglerne have været udsatte. I 
nogle Forsøg var en eller anden Kugle beskadiget, men alle de Kugler, 
som havde holdt sig, gave overensstemmende Resultater. Thermomcteret 
som herved brugtes var af Greiner, med Reaumurs Inddeling, hvorpaa 
Femtcdeelsgrader umiddelbart læses, og af hvilke atter Fjerdedele meget 
let skjönncs, ja Tiendedele ret godt opfattes af et övet Öie. Nulpunktet 
laae Grad for höit. Iagttagelsen viste 10,9° R, som efter Afdraget 

gav 10,7 R eller 13,375° C. Da Luftens Middelvarme her 
er 8,1° C, saa er den fundne Varme i 518 Fods Dybde 5,275 C der-
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over, hvilket giver 1° C for hver 98,2 Fods, (omtrent 30,8 Metres) 
Dybde under Havets Middelhöide; hvilket stemmer meget vel med det 
som man har fundet i andre Lande.

Ved Udförelscn af disse Forsög maatte der sorgos for, at Van
det ikke trængte ind igjennem Rorenes Mundinger; thi hvor noget Vand
tryk finder Sted drives Vandet derved ind mellem Qviksölvet og Glassets 
Sidevægge, og gjör Iagttagelsen ubrugbar. Af denne Aarsag sattes der 
over enhver af Kuglerne et foroven lukket, forneden aabent Glasror, 
hvis nederste Deel desuden var viid, men den överste snæver, for at en 
betydelig Sammentrykning ikke skulde bringe Vandet op til Rorenes 
Munding. Ved en om den nederste Deel af hvert Rör viklet Blystrim
mel hindredes de fra at stige i Vandet.

I de sidste Forsög sattes 6 Glaskugler i en aaben Blycylinder, 
som tillige kunde tjene som Lod, naar de firedes ned i Bocrhullct.

For at Kuglerne ikke paa den temmelig lange Vei fra den 
polytechniske Læreanstalt til Nyholm, skulde labe Qviksölv ved tilfældig 
Opvarmning, fortes denne Blvcylinder i en Omgivelse af lis, saavcl 
frem som tilbage.

Man lod Cylinderen med Kuglerne blive A Time paa Bunden 
af Boerhullet, for at komme i en fuldkommen Varmeligcvægt med 
Omgivelsen.

Selskabet modtog:

Martins über die Vegetation der unächten und achten Parasiten, zunächst 
in Brasilien. (Münchner Anzeigen.) 4to.

— Rede über den verstorbenen Dccandolle. (Botanische Zeitung.) 8vo.

Trykt líos Bianco Luno.
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) Iagttagelserne ere kun anstillede til de 
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Oversigt
over det

Kong’elig'e danske Videnskabernes Selskabs
Foiiiandlin^cr

og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1842.

-------------------------------------

Af

Conferentsraad og Professor If» C» Ol'StC(l* 
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

HHr. 6.

Mödet den 3d¡c Juni.

Dr. 11. Bcndz meddeeltc et Par Iagttagelser over Forplantelsen af en 
Cysticercus og af Cocnurus, ledsaget af Afbildninger.

“Den Iver og Flid, som Naturforskerne, fornemlig i den nyere 
Tid, have anvendt paa at efterspore de lavere Dyrs Forplantclsc, har bi
draget meget til at indskrænke Antallet af dem, man paaslod at skulle 
opstaae ved en Selvdannclse. Ingen Dyregruppe har frembudt og frem- 
byder endnu saa store Vanskeligheder for den individuelle Forplantelses 
Forfægtere, som Indvoldsormene. 'De to Hovedpunkter, hvorfra Bevi
serne maatte hentes, er en factisk Efterviisning af disse Dyrs Forplan- 
telsesmaade i den enkelte Organisme, og deres Overforen, eller om man 
vil kalde det, Vandringen fra den ene Organisme til den anden. Hvad 
det Förste angaaer, nemlig Formereisen af Indvoldsormene i en og samme 
Organisme, da er Nødvendigheden af at antage en Selvdannclse betydelig 
bleven indskrænket ved en nöiere Kundskab til disse Dyrs Anatomie, 
fornemlig Efterviisning af deres Kj önsredskaber, udviklede Æg,/endog 
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Unger hos flere. Hvad derimod det Andet bctræflcr, Overförclsen fra 
den ene Organisme til den anden, da ligger det endnu saa godt som 
aldeles i det Dunkle.

Det er med Hensyn til Formcrelscr i samme Organisme, at jeg 
angaaendc et Par Blæreorme tillader mig at henlede Selskabets Opmærk
somhed paa et Par Iagttagelser, saamegct mere som Kjendskaben lil 
disse Ormes Formcrclse er meget ringe.

Af Hr. Professor Haussmann modtog jeg i Hannover en Deel 
Exemplarcr af en lille Cysticercus, som han havde fundet i en hvdropisk 
Talpa europæa. Efter hans Beretning opholdt de sig i det af Vattersot 
stærkt udspændte Cellevæv under Huden, saa at en overordentlig Alængde 
af disse Orme ved et Iludsnit tömtes tilligemed den sygelige Vædske. 
Da disse Orme vare mig paafaldende ved deres forskjellige Störreise og 
Form, underkastede jeg dem en nöierc Undcrsögelse, saamegct mere som 
Budolphi opforer Cysticercus imellem Species dubiæ (Entozoorum Synop
sis p. 181). Paa de störstc Exemplarcr, der omtrent vare to til tre 
Linier lange, bemærkede jeg allerede med det blotte Öie paa Grunden 
af Blæren flere smaa rundagtige Fremragningcr af forskjellig Störrelsc. 
Under Mikroscopet kunde jeg nöierc overbevise mig om disse Freinrag- 
ningers Beskaffenhed, og fandt dem med Hensyn til deres Bygning at 
bestaae af det samme ccllcagtige Væv, som Dyrets Blære, hvorpaa de sad. 
Disse Fremragningcr vare af forskjellig Störrelsc og Form paa ct og 
samme Individ, saaat de mindste kun viste sig som en ganske svag 
hvælvet Flade, hvorimod de störstc vare kugleformige eller ovale og 
hængte ved en indkneben Deel til Dyrets Blære. Imellem disse to Ex
tremer kunde jeg forfölge en Række, hvori de efterhaanden hævede sig 
mere. Det maa bemærkes, at disse Fremragningcr kun fandtes hos de 
Cysticcrci, som vare fuldstændig udviklede, det vil sige, vare forsynede 
med ct fuldkomment Hoved med 4 Sugegruber og en Krands af fine 
Kroge, og Stedet hvor de fandtes var altid paa Bunden af Blæren, altsaa 
den Deel, der var modsat Hovedet. — Iblandt de övrige Individer fandt 
jeg en Deel af forskjellig Störreise og Udvikling. De mindste, neppe (l 
Linier i Gjennemsnit, vare kugleformige eller lidet ovale Blærer, der 
havde den samme ccllcagtige Bygning, som de ovenfor beskrevne Frcm- 
ragningcr, uden noget Spor til Hals og Hoved. De, der vare noget 
större, havde den ene Side lidet tilspidset, og fra disse kunde jeg opstille 
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en Række, hvor den tilspidsede Ende efteihaanden udviklede sig til en 
langagtig, uregelmæssig tverrynket Ilals, paa hvis Ende Hovedet tilsidst 
kom frem. — Det er bekjendt, at hos de fuldvoxne döde Cysticerci er 
Hovedet og Halsen som oftest trukken tilbage i Blæren. Denne Evne 
til at trække Halsen tilbage spores allerede meget tidlig hos det uudvik
lede Dyr, næsten fra den Tid, hvor man finder Spor til Halsens Dannelse.

l’aa Grund af disse Iagttagelser antager jeg at Skuddannelsen 
er i det Mindste en af de Maadcr,' hvorpaa Cysticerci kunne 
forplante sig.

l)e beskrevne Fremragningcr ansccr jeg for saadanne Skud, fordi 
de kun forekomme hos fuldstændig udviklede Dyr, have samme eelle- 
agtige Bygning som Moderdyret, og altid forefindes paa samme Sted af 
dette, nemlig paa Grunden af Blæren.

Disse Skud udvikle sig til Blærer, der omsider lösrive sig fra 
Moderdyret og bestaae som selvstændige unge Individer, hvorpaa efter- 
haanden Halsen og Hovedet uddanner sig.

En saadan Skuddannelse er forsaavidt mig bekjendt, kun iagt
taget af Bremser (“Ucber lebende Würmer in lebenden Menschen” p. 62) 
og antydet ved en enkelt Observation paa Cysticercus af Mus arvalis. 
Han sammenligner den med Aflæggere af Polyper, Koraller. Goezc har 
i sit Værk “Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thie- 
rischcr Körper” anfört liere Iagttagelser over Cysticerci med Hensyn til 
deres Udvikling, og vidste, at den blæreaglige Ende af Dyret dannedes 
forst, og Legemet samt Hovedet senere udviklede sig derfra. Han har 
afbildet en saadan Cysticercus Tab. XIX lig. 4. Men han synes at beide 
til den Mening at Forplantelsen skeer ved Æg. — Det er ikke lykkedes 
dem at opstille en Udviklingsrække af Dyret fra dels Tilstand som Skud 
til det fuldvoxne Dyr.

Til denne Iagttagelse vil jeg knytte en noget lignende paa 
Coenurus cerebralis hos Faarct, der frembringer den saa bekjendte Drcie- 
syge hos delte Dyr. Ormen bestaaer af cn Blære, der indeholder en 
vandagtig Vædske; paa Blærens ydre Ovcrllade er cn Mængde smaa, 
som oftest gruppeviis ordnede Legemer, der have meget tilfælles med 
Bændelormenes Hoved, hver forsynede med cn Krands af Kroge og 
4 Sugegruber. Sammenligner man disse Hoveder, finder man ofte, at 
liere i hver Gruppe staac paa et forskjclligt Udviklingstrin, saa at nogle 



kun yderst lidel rage frem over Blærens Overflade, imedens andre cre 
mere fremvoxne, men dog endnu ikke forsynede med nogen Krands eller 
med Gruber. Ved Blærens Væxt foröges Antallet af Grupperne og disse 
enkelte Hoveder. Saavidt har man hidtil kjendt til Formereisen af disse 
smaa samboende individer. Men foruden denne Formerelsesmaade har 
jeg iagttaget en anden, nemlig ved en dcclviis Afsnörelse af selve Dyrets 
Sæk. Der uddanner sig paa den ydre Overflade af Moderblæren en 
mindre, hvilken söger at sondre sig, saaat den lidt efter lidt kommer 
til at hænge ved en yderst tynd Traad. Del er bekjendt, at i Hjernen 
ofte findes flere saadanne Blæreorme, som ikke sjelden ligge tæt ved 
hinanden. Det synes rimeligt, at de mindre da kunde være saadanne 
unge Blærer, der fuldstændig have adskilt sig fra deres Moderblære. 
Dog vil jeg ikke hermed paastaae, at det altid skeer saaledes, thi ikke 
sjelden finder man enkelte store Blæreorme i Hjernen meget fjernede 
fra hinanden.”

Efter at en Committee var nedsat i Anledning af en Skrivelse 
fra Capitain Krenchel, hvori han tilbod Selskabet sin Tjeneste i videnska
belig Henseende paa den Jordomsejling han agter at foretage, forlangte 
II. M. Kongen en Betænkning fra denne Committee, om hvilke Natur
forskere passende kunde forcslaaes til at besætte de to Pladser paa Ex
peditionen, for hvilke Hans Majestæt betaler. Efleral Commitlcen havde 
opfyldt dette, har det behaget Hans Majestæt at udnævne Bataillonschirurg 
Petit og Cand. philosopbiæ Reinhardt til disse Poster: den forste som 
Botaniker og den anden som Zoolog.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Opere dell'abate Teodoro Monticelli. Vol. 1. Napoli 1841.
Flauti Produzioni relative al programma di tre quislioni geometriche pro

posto da un nostro Profcssore.
— — Prospetto ragionato delle opere componenti un corso di studj 

matematici.
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Bruxelles. 1811. Séance de 3 Juillet 1841.
Journal of the Royal Geographical society of London. Vol X P. 2 & 3 
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Difesa del dottore Ambrogio Fusinieri dei suoi principj di meccanica mo- 
lccolarc; (Annali delle scicnzc del regno Lombardo Veneto. 1811).

Proceedings of the electrical society of London. Part 4.

Miidet den 17d0 Juni.

Etatsraad Reinhardt forelæste et af Dr. Lund indsendt Udtog af 
en Afhandling især over Brasiliens Rovdyr i nuværende og forrige 
Jordperiode.

Denne Familie tilbyder for Palæontologen en særegen Interesse 
paa Grund af Mangfoldigheden af Modilicationer, som Bygningen af dens 
Tandsyslem udfolder, og Bestemtheden af de Ckarakterer, som disse Mo
dilicationer afgive, ei blot til Fastsættelsen af Slægterne, men endog til 
Adskillelsen af den største Deel af Arterne.

Af de fem Grupper, hvori denne Familie deler sig, Bjørnenes, 
Maarenes, Kattenes, Hundenes og Vivcrrernes, cre ikkun de tire forste 
repræsenterede i Brasilien. Forfatteren begynder med Hundegruppen, 
der indtager hele nærværende Afhandling.

Af denne Gruppe var, indtil de nyere Tider, ingen Former be- 
kjcndlc fra Brasilien, idet den ældre classiskc Forfatter Marcgraaf ei om



78

taler noget herhen hörende Dyr. Först efterat Azara havde gjort Natur
forskerne bekjendt med tvende vildtlcvende Arter af Hundeslægten for det 
tilgrændscnde Paraguai, oplystes ved senere Reisende Tilstedeværelsen i 
Brasilien ligeledes af tvende Arter, der da holdtes for overeensstcinmcnde 
med de paraguaiske.

Dette Antal er ved Forfatterens Undersøgelser bleven betydelig 
foröget, saa at han nu seer sig i Stand til at opstille fem Arter af den 
nulevende og syv af den uddöde Skabning, hine indbefattedc i lo, disse 

fire Slægter, ialt fem Slægter med tolv Arter.
Den hele Gruppe deler ban, forsaavidt som angaacr de bra

silianske Arter, i to Undergrupper, hvoraf den ene indbefatter de nor
malere SlægtcT med to Knusetænder bagved Rovtanden saavel i Over
sum Underkjæven, den anden de mere afvigende Slægtsformer, der ved 
Aftagclscn af Antallet af Knusetændernc danne en Overgang til Maar- 
gruppen. Den forsle Undergruppe indbefatter to Slægter: den egentlige 
Ilundcslægt, Cams, charakteriserct ved Tilstedeværelsen af en Tak paa 
den indvendige Side af Rovtanden i Underkjæven, samt af to Knuder 
paa denne Tands bagre Afsats, og Slægten Palaocyon, der adskiller sig 
ved Mangel af den omtalte Tak, og ved Forsvindeisen af den ene af 
Knuderne paa den bagre Afsats.

Ilundcslægten tilbyder en dobbelt Udviklingsrække, eftersom den 
knusende eller skærende Deel af Tandsystemct er meest udviklet. Til 
den fürste af disse Rækker höre alle de nuværende oprindelige Arter i 
Brasilien, der dele sig i to Afdelinger: de mindre Arter, hvis Hjerneskal 
mangler den for Rovdyrene almindelige Issekam, og de stürre, der be
sidde en saadan. Hine kunne efter Pupillens Beskaffenhed fordeles i to 
Underafdelinger: Rævene med linieformig og Chakalcrnc med rund Pupil.

Til den fürste af disse Undderafdelinger horer sandsynligviis 
det fürstbcskrcvne Dvr, hvilket Forfatteren opstiller som en ny Art under 
Navnet Canis brasiliensis, og hvis Forskjellighed fra de tilgrændsendc 
Arter: C. Azaræ, cincreo-argcntcus, cancrivorus, fulvipes, samt St. Hi
laires Guaracha omstændelig afhandles. Af Chakalernes Underafdeling 
beskrives to Arter, Canis fulvicaudus og C. vetulus af hvilke den fürste 
er ny, den anden beskrevet af Prindsen af Neuwied, men forvcxlet med 
den paraguaiske Ræv. Efter en detailleret osteologisk Sammenligning 
imellem disse tre Arter fremstiller Forfatteren de til denne Afdeling
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henhörcnde uddöde Arier, af hvilke to: Canis robustior og protalopcjc 
vise sig tilstrækkelige» forkjellige fra dc nulevende, imedens en tredie 
efterlader nogen Uvished, dcels hvorvidt den er forskjellig fra den nu
levende Art: C. fulvicaudus, dcels hvorvidt dens Levninger ere af samme 
Alder, som de to foregaaendes, hvorfor den ogsaa er anfört uden Nummer 
paa Listen over de fossile Arter.

Den anden Afdeling af Hundeslægtens omnivore Række, indbe
fatter kun een nulevende Art i Brasilien: Guaraen Canis jubatus^ hvis 
Forskelligheder fra den europæiske Ulv saavcl i Lcvcinaade som i Form 
og Beenbygning omstændelig udhæves. Af denne Afdeling cre hidtil 
ingen fossile Arter forekomne.

Af den carnivore Række af Ilundcslæglen besidder Brasilien for 
Tiden ingen vildllevcnde Arter, derimod synes den forsvundne Fauna at have 
eiet een herhenhorende Art af Störreise som Ulven, for hvilken fore- 
slaacs Navnet Canis Igcodcs. Ved denne Lcilighcd indlader Forfatteren 
sig i nærmere Undersøgelser om Oprindelsen af Iluushunden i Amerika, 
hvoraf han uddrager det Resultat, at dc Hunde, som Spanierne forefandt 
ved Erobringen af denne Vcrdcnsdecl, ei nedstamme fra nogen oprinde
lig vild Art i Landet, men fra Individucr, der have været indførte til 
Vestkysten af Amerika fra det ostlige Asien.

Den anden Slægt af den forste Undergruppe, Palaocyon, til
horer udelukkende Føl verdenen. Ai dc tvende Arter hvorpaa den er 
grundet, er den ene, P. troglodytes (Canis troglodytes i dc foregaaende 
Oversigter), af Störrclsc og Proportioner som den europæiske Ulv, den 
anden, P. validus, noget mindre, men stærkere bygget. Dc levede 
begge i Hulerne, og ere Hovedophavene til Indbringelsen af Knok
lerne i samme.

Slægten Palæocyon danner Overgangen til den folgende Slægt: 
Spcothos, hvormed den anden Undergruppe begynder, hvor Antallet af 
Knusetænderne synker ned under det for den egentlige Hundeslægt nor
male Tal. Alle dc Modificationcr i Tandsystemet, der optraadte hos 
Palæocyon, gjentage sig hos Spcothos, hvilken endnu forer cl Skridt vi
dere i den carnivore Retning ved Forsvindeisen af den bagerste Knusetand 
i Underkjæven. Ogsaa denne Slægt forekommer blot i fossil Tilstand 
og hidtil ikkun med ccn Art, S. pacivorus, af Störrclsc som en Ræv 
men af langt stærkere Bygning, med kortere Exlremileler og Hale, og 
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især udmærket ved en overordentlig kraftig Tandbygning. Den levede, 
som Arterne af den foregaaende Slægt, i Hulerne, hvor den indslæbte 
mindre Dyr, som Harer, Culiaer, men fremfor alt Pacaer, der synes at 
have dannet dens Hovednæring.

Den anden Slægt af denne Underafdeling, Icticyon, forekommer
i levende Tilstand i een Art: I. vcnaticus, men med saa faa Individuel*, 
at den synes sin Undergang nær. Delte Dyr er af Stdrrelsc som Næse- 
björnen, af undersætsig, björneagtig Bygning og af Farve som Honning« 
jærven (Huro s Galictis barbara). Det trækker om i Smaaflokke i Sko
vene af det indre Höiland, og jager som Hundene. Dets hele indre 
Bygning viser, at det horer til Kundegruppen, og navnligen knytter sig 
umiddelbar til den foregaaende Slægt Spcothos, hvis Tandsystem det 
gjentager med ny tilkommende Modificationer, der fore det endnu videre 
frem i den carnivore Retning ved Forsvindclsen af den bagre Knusetand 
ogsaa i Ovcrkjæven, saa at delte Dyr, hvad Antallet af Tænderne an- 
gaaer, vilde efter Cuvier’s System höre til Maargruppen.

Mclketandsyslcmct af delte Dyr tilbyder den Eiendommelighed, 
at Rovtanden i Ovcrkjæven mangler den indre Afsats. Da delle For
hold iblandt de nulevende Rovdyrsslægter hidtil ikkun var bekjendt hos ¿
Gueparden (Cynailurus Wagl.), havde Forfatteren henfört en fossil Tand, 
der tilbod denne Cbarakteer, til et Dyr af denne Slægt, men det viste 
sig nu, at denne Tand hidrörer fra en Art af den nye Slægt Jcticyon. 
Den fossile Art (I. major) er noget störrc end den nulevende, og ud
viser forovrigt specifike Forskjelligheder.

Med Slægten Icticyon synes imidlertid endnu ikke Rækken af 
Overgangsslægterne, der fore fra Hundeslægten til den carnivore Afdeling 
af Maargruppcn, at være sluttet. Nogle fossile Tænder antyde nemlig 
Tilstedeværelsen i hine Tider af en til Icticyon nærgrændsende Dyreform, 
der ved Mangelen af indre Afsats paa Rovtanden i Ovcrkjæven, ei blot 
i Melketandsperioden som Icticyon, men selv i det blivende Tandsystem, 
tilknytter sig som det yderste Led af denne Overgangsrække i den car-

* nivore Retning. Forfatteren foreslaaer for denne Slægt Navnet Abathmodon.
Ilvad de .almindelige Resultater angaaer, da ere de tidligere op- m

stillede störstedclcn hieven bekræftede ved de i nærværende Afhandling 
indeholdte mere detaillercde Undersøgelser, navnligen hvad angaaer den 
ældre Faunas slörre Rigdom saavel paa Slægts- som paa Arisformer, 
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saavelsom den constante Forskjcllighed imellem begge Perioders Arter. 
Derimod bar den Analogie, som Forfatteren i sine forste Meddelelser 
troede at bemærke imellem enkelte Former af Brasiliens uddiide Dyre- 
skabning og nulevende Former af den gamle Verden, tabt nogle af sine 
Stotter, idet Slægten Cynailurus gaaer ud, og i dens Sted træder den 
amerikanske Form Icticyon, ligesom Slægten Speothos viser en langt 
væsentligere Tilnærmelse til denne nævnte nye amerikanske Slægt, end 
til det Dyr fra Indien (Canis primævus Ilodgs), hvormed det hidtil sam
menlignedes. Som Repræsentanter for Brasiliens fordum gcrontogæiske 
Former blive nu kun tilbage Antilopen og Hesten.

Skjöndt Afhandlingen selv indskrænker sig til ikkun een af Rov
dyrfamiliens Grupper, Hundegruppen, har Forfatteren dog vcdföict en 
Fortegnelse paa Arterne af hele Familien, der indeholder Resultaterne af 
de seneste Undcrsögelser. Det sees af denne, at Antallet er foröget for 
den nuværende Fauna med een Art (Canis fulvicaudus), for den uddöde 
Fauna med een Slægt og fire Arter. Iblandt de övrige Familier har 
Gnavernes modtaget en Tilvæxt af een nulevende Art (Mus grypus} og 
een uddöd, horende til Hareslægten, större end den her nulevende Art 
(Lepus protolagos). Denne sidste bliver af særdeles Interesse derved, 
at nu ogsaa Ilareslægtcn træder ind under de samme Forhold som Ca- 
pivaren, Pacacn og Cutiaen, idet den tilbyder for den nærværende Pe
riode ikkun een Art, for den forsvundne Periode derimod to, hvoraf den 
ene er paafaldende overcensstcmmende med den nulevende Art, medens 
den anden afviger ved en betydeligere Storrclse. Blandt de fossile Arter, 
hvis Anatomic og Forhold til de nulevende har modtaget væsentlige Op
lysninger, höre fornemmelig folgende tre: 1) den fossile Hest, der har 
viist sig ei blot specifisk forskjellig fra de nulevende Arter, men endog 
i den Grad, at den muligen vil komme til at danne en egen Slægt, der 
nærmer sig noget til de drövtyggende Dyr (Tanken ledes her uvilkaar- 
ligcn til den af Molina for Chili angivne klovede Hest), uden dog at 
stemme med den i senere Tider opstillede Slægt Hippotherium ; 2) den 
fossile Tapir, der i Dannelsen af Cranict frembyder betydelige Forskel
ligheder fra den nulevende Art; og endelig 3), det Dyr, der hidtil har 
staaetpaa Listen under Navnet Ursus brasiliensis, hvilket efter senere 
tilkomne Materialicr viser sig forskjellig fra den egentlige Bjôrneslægt, 
og grændsendc nærmere til den nulevende brasilianske Repræsentant for 
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denne Slægt, Næsebjôrnen. Forfatteren forcslaacr for delte Overgangs
dyr indtil videre Navnet Nasua ursina, skjöndt lian ci tvivler om, at 
del ved et fuldstændigere Bckjendtskab vil vise sig tilstrækkelig afvigende 
fra denne sidstnævnte Slægt til at danne en egen.

Etatsraad Reinhardt mcddecllc Bemærkninger over tvende for den 
grönlandske Fauna nye Fiskearter.

“Den ene af disse, Liparis glutinosas (Pal.), af hvilken fore
vistes et Specimen og et fuldstændigt Skelet, er omtrent for 100 Aar 
siden opdaget af den utrættelige Steller ved den östlige Kyst af Kamt
schatka. Han udkastede en fuldstændig Beskrivelse og en kort Anatomie 
af den i sin Dagbog 1711. Dagbogen tilligemed et vindtörret Exemplar 
af Fisken indsendtes til det keiserlige Videnskabernes Academie i Peters
borg, hvorfra begge Dele efter liere Aars Forlob mcddccltcs den be- 
rürnte Pallas, som gav Fisken Navn af Cycloptcrus gelatinosos, og leve
rede i del 7de Hefte af Specilcgia zoológica Aar 1769 den Stellcrske 
Beskrivelse og Anatomie, med nogle Tilföielser om Skelettet, hvortil det 
vindtörrede Exemplar blev anvendt. Tillige giver han en Afbildning 
af Fisken efter dette Exemplar, men som er aldeles vildledende. Fra 
Specilegiis gik Arten over i Systemerne og blev naturligvis optaget i 
Pallas Fauna rossoasiatica (1831), men uden ringcslc Forandring i Be
skrivelsen. Denne Art har siden Stellers Död, saa vidt jeg vced, ikke været 
fundet eller omtalt efter Autopsie af nogen Zoolog. Statsraad Brandt i 
Petersborg liar underrettet mig om, at den ikke er forekommet i de Sen
dinger, som det keiserlige Videnskabernes Academie bar ei holdt i de 
sidste to Decennier fra Kamtschatka, og at den ikke findes i Acadc- 
miets Samling.

Nogle faa Forfattere nævner vel hypothetisk denne Art; saaledes 
mener Fabricáis at den store grönlandske Art, Museets Liparis tuni- 
catus vel kunde være den stellcrske, men dertil er aldeles ingen Grund. 
Naar Rennet erklærer den paa Bcechy's Boise ved Öen St. Lorenzo fundne, 
af Collie anmeldte Liparis for at være Liparis glulinosus, saa synes 



kun Localiteten at have bragt ham paa denne Mening, thi i den korte 
Angivelse af Collie ligger intet som berettiger til en saadan Mening. 
Det fortjener at bemærkes, at Collie har samme urigtige Anskuelse om 
den forreste eller nederste noget forlængede Deel af Brystfinnen hos Li- 
paris, som Yarrel har, at den nemlig er den med Brystfinnerne forenede 
og i en Flugt sig strækkende Bugfinne, en Opfattelse, som det fürste 
bedste Skelet af cn Liparis tilbageviser. Museet har Tid efter anden 
erholdt 1 Exemplarcr af denne Fisk fra Grönland, men dc fürste i cn 
saa slet Tilstand, at dc ikke kunde erkjendes. De nedsendtes fra Omanak, 
Jacobshavn og Julianehaab, hvoraf folger, at Arten er udbredt fra den 
nordligste til den sydligste Deel af det grønlandske Hav, men det er cn 
Grønlænderne ubekjendt Fisk, som tyder hen paa, at den kun tilfældig— 
viis findes herimod Stranden, men at den, som Steller angiver, opholder 
sig langt fra Stranden og ud paa Dybet.

Den grønlandske Fisk viser de væsentlige Kiendctegn, som 
Pallas har optaget i Artsmærket for L. Gelalinosus, især er den nære 
Beliggenhed af Gadboret ved Bugfinnerne særdeles paafaldende. Selv i 
Delenes numeriske Forhold stemme Individúenle meget overccns. Saa- 
ledes angiver

Memb. branch. i Pin. dorf. i 1». A. i Pin. Pert Hvin 1ernes
Antal.

Pallas Slraalcrne i 7 over 50 45 omtr. 30 61
ved Museets Skelet 6 51: 16 32 60.

Den anden Art hcnhürcr til Slægten Stomias, som Cuvier har 
dannet af tvende Fiskearter fra Nizzabugtcn, hvilke Rizzo ufuldstændigen 
har beskrevet. Man skulde ligesaalidt have ventet at trælle cn Art af 
denne Slægtsform i det grønlandske Hav, som af Microstomus og Para- 
lepit, om hvilke der ved cn anden Ledighed er viist, al dc have hver 
en Art i dette Hav, skiöndt de ligesom hiin tilhürc Middelhavet, og ere 
hidindtil ikke trufne udenfor samme langs med det atlantiske llavs og 
Nordsücns Kyster, hvilket dog vel snarere maa tilskrives Tilfældet, end 
virkelig Mangel. Den grünlandskc Fisk besidder dc Slæglskicndelegn, 
som Cuvier tillægger Slomias, et kort stumpt Hoved, horizontale Mellcm- 
kiævcbccn besatte med stærke büiede Tænder fortil; Giællclaagcne cre 
smaa, tynde Blade; Legemet meget langstrakt og sammentrykket; Hovedet 
den hüieste og tykkeste Deel; Bugfmnernc erc stillede meget langt til
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bage mod Halen; Rygfinnen lige overfor Gadborfinncn og tæt ved 
Halefinnen. Der findes ingen Tænder paa Tungen bos den grön- 
landske Art.

Om denne er en nye Art, kan for Tiden med Nöiagtighed ikke 
bestemmes, da de til Raade staaende Beskrivelser ere for ufuldstændige. 
Den har en lang Trevl hængende ned fra Gula, og kan altsaa ikke höre 
til den forste Art eller Stomias Boa; derimod har Middelhavets Stomias 
barbatus en lignende Hudtrevl hængende ned fra Underkiæven Det er 
imidlertid sandsynligt, at den er forskjellig fra denne, og den har indtil 
videre faaet Navn af Stomias ferox. Den har en sort Farve, som paa 
Siderne er hævet ved flere Rader af svage sölvglindsende Skyepletter; 
langs ned ad Bugfladen har den fire Rader stærkt sölvglindsendePunkter.

Museet har erholdt maadelige Excmplarer af denne Fisk fra 
Fiskenæsset, og et fortrinlig godt fra Omciiak. Det har en Totallængde 
af 7" 8"'. Fra Snuden til Gadboret er en Længe af 6" 3'"; Hovedet 
indeholdes omtrent 10 Gange i Totallængden.

Antallet af Straalerne i
Menib. bronch. • Pin. Peet. P. vent. P. dorf. Pin. Anal,

.12 næsten lige lange 5 5 22 21.
*1

Selskabet modtog:
Travaux de la commission pour fixer les mesures A* les poids de l’em

pire de Russie, rédigés par A. Th. Kupfer. Pctersbourg 1811. 
Vol. 1—2. 4 to.

Abhandlungen der mathematisch-physicalischcn Classe der Königlichen 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 3 Band 2 Abth.
München 1841.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlichen 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 3 Band 2 Abth.
ibid. 1811. *1

Gelehrte Anzeigen der Baycrschcn Academie. Bd. 12 & 13.
Annuaire de l’académie royale des sciences & helles lettres de Bruxelles.

Année 8. Bruxelles 1812.

’I
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Bulletins de l’académie royale des sciences et belles lettres de Bru
xelles. Année 1811. (Vol. Vlll Nr. 9—12.)

Quételet. Annuaire de l’observatoire royale de Bruxelles pour l’année 1842. 
Bruxelles 1811.

— — Instructions pour l'observation des phénomènes périodiques 
(Extrait de Tome IX Nr. 1 des Bulletins).

► — — Nouveau catalogue des principales apparitions d’étoiles fdantes.
(Extrait du Tome XV des mémoires).

------------------- <

* I

Trykt bos Bianco Luno.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1842.

-------o «-<20 0-3®------

, Ar

Conferentsraad og Professor JKf. F.
Commandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Ær. <7, Ä og 9.

Modet den 7de October.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Schiödte Genera og Species af Danmarks Eleutherata. 1ste Bind med 
25 Kobbertavler.

Commentationes Societatis Scientiarum Goettingensis. Tom. 8.
Archives du Museum d’histoire naturelle. Tom. I og Tom. II. Livr. 1 & 2. 
Kupfer Annuaire Magnétique et Météorologique. 1842.
Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tom. I. Helsingfors. 1842. 
Frankenheim System der Krystalle. 1842.
Transactions of the Linnean Society. Vol. XVIII. Part. 2. Vol. XIX. 

Part. 1.
Proceedings of the Linnean Society. 1840. 1841.
Reich Lehrbuch der practischen Heilkunde. B. I. lste Lief.
Milne-Edwards Observations sur les Ascidies composés des côtes de la 

Manche. Paris 1841.
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Transactions of the Zoological Society of London. Vol. III. Part. I. 
Proceedings, Reports of the councel and List of the fellows of the Zoo 

logical Society of London. Part. IX. 1841.

Mödet den 21de October.

Justitsraad Molbcch forelæste et Fragment af Selskabets Historie, som 

senere er udkommet i Trykken.

Mödet den 4dc November.

Justilsraad Ufolbech forelæsle Bemærkninger over Skildringen af Ger- 

manernes Landboforfatning hos Tacitus, oplyst ved nyere agrariske For
hold i Tydskland og Skandinavien.

I dette Bidrag, som er bestemt til at udgiöre Begyndelsen af 
en Afhandling over den germanisk-skandinaviske Statsforfatning og Stats
ret i Oldtiden og Middelalderen, har Forf. sögt at oplyse de Træk til 
Skildringen af den germaniske Forfatning og Nationalitet, som findes i 
den ældste Kilde, der kan antages at give noget sikkert, til dette Öie- 
med brugeligt Stof: Tacitus’ berømte Skrift: Germania. I det han anta
ger, at den historiske Udvikling af et Folks Organisme og Statsdannelse 
maa begynde fra de forste Elementer til Folkets selskabelige Forbindelse, 
og saaledes fra Folkets jordbrugende Leveskik, og den heraf betingede 
Occupation og Besiddelse af Jord og Land: troer han, at endskiöndt 
Krig og Krigssyssel var de gamle germanisk-skandinaviske Folkefærds 
egentlige normale Tilstand og Tilværelse, er det dog i Fredslivet og i 
de fredelige Eiendoms- og Familieforhold, at de tidligste og simpelste 
Grundtræk af communale Samfund, og derved Grundvolden for en varig 
social Cullur, maae söges, ogsaa hos de gamle Skandinaver og Germaner.
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Disse Grundtræk har allerede Tacitus tydeligt nok tegnet; og man for- 
staacr hans Udtryk og Beskrivelser langt bedre end ellers, naar man brin
ger dem i Sammenligning med analoge Forhold i det gamle Norden. 
Hans Skildring af Germanerne, i deres Levemaade, Næringsbrug og 
Krig s for fatning, har cn mærkelig Liighcd med de ældste Forhold af lig
nende Art hos de gamle Nordboer; især naar man overförer cn Deel 
af det, som i det sidstnævnte Forhold hos Germanerne gicider om 
Landkrig og Udrustning for denne, til Sötog og Skibsrustning hos Skan
dinaverne. Men ogsaa i det, som hos Tacitus (oplyst ved enkelte Steder 
hos Cæsar) berettes om Germanernes Landbrug, Landboforfatning, By
menigheder og Landsbyer (Slæder kiendte de ikke, men vel Samlevnet i 
Byer) oplyses og bekræftes ved sildigere Bygningsskik, Agerbrug, Bymar
kernes Occupation og Besiddelse, og en communal Forbindelse imellem By
menigheder, saaledes som dette fandtes saavcl i Tydskland som i Danmark, 
og tildecis i Svcrrige. Skulde man endog ikke, som nogle Fortolkere dog 
have meent, i et Udtryk hos Tacitus (“secundum dignationem parliuntur”) 
kunne finde det egentlige Jordfællesskab, eller Agrenes Deling efter deres 
Vurdering og Godhed, udtrykt: saa er det dog ligefuldt afgiort, at efter 
Tacitus blev Agerlandet hos Germanerne taget i Besiddelse af hele Byer 
under eet, og i Forhold til Antallet af Dyrkere o. s. v. Saaledes findes 
ogsaa allerede hos den gamle romerske Forfatter Spor til Bymenigheder 
hos de jorddyrkende Germaner; og andre Steder i hans Germania kunne 
ei, uden at giöre aabenbar Vold paa Meningen, forklares anderledes end 
om Menighedens Samlevnet i Byer. Denne Omstændighed forklares selv, 
og oplyses gjensidigen, ved de historisk bekjendte agrariske Forhold 
(Landsbyer, Bymarker, Boel eller enkelte Böndergaardc, Bymenigheder 
og Sogne, m. m.), der forefindes saavel i Danmark, som i Tydskland, 
saavidt historisk Kundskab naacr, naturligviis langt tidligere i Tydsk
land, end hos os; ja hos Franker og Allemanner selv i den for-caro- 
lingiske Tid o. s. v.

Til indenlandske Medlemmer af Selskabets physiske Classe valgtes 
Capitain J. C. Hoffmann,
Dr. pbil. Chr. Pingel,
Lector J. J. S. Stecnstrup

og Observator P. Pedersen;
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tri indenlandske Medlemmer af den historiske Classe:
Etatsraad og Professor G. W. Nitsch i Kiel. 
Lector R. J. F. Henrichsen i Sortie ;

til udenlandske Medlemmer af den physiske Classe:
J. Dumas, Medlem af Jnslitutet i Paris.
Elias Friis, Professor i Upsala.

Professor Hansen i Gotha lod deponere en forseglet Skrivelse 
i Selskabets Kasse.

Den 25de November
höitideligholdt Selskabet sin hundredaarige Jubelfest ved et offentligt 
Mode, hvorom en særskilt Beretning er trykt.

Mödet den IH' December.

Professor Jacobson forelæste en Afhandling om Primordialkraniet.

At Craniet dannes efter samme Typus som Rygraden, og at, 
ved en progressiv Udvikling af dets Elementardele, Benene af den nor
male eller permanente Hjerneskal fremtræde, er almindeligen antaget, 
skjöndt ikke tilfulde beviist. De hurtig paa hverandre folgende Foran
dringer, der i Form, Störreise og gjensidigt Leie af Delene foregaae i 
Hjernen i dens forste Evolutionsperiode, burde have vakt den Formod
ning, at dens Beensyslem ikke kunde deeltage i eller folge med disse 
Métamorphoser.

Efter de Undersøgelser, Prof. Jacobson har foretaget, finder 
dette heller ikke Sted, og den Deel af Skelettet, der tjener Hjernen til 
Grundlag, og hvortil dens Hinder ere fæstede, er fra den tidligste Pe- 
Jiode af Hjernens Dannelse og indtil dens normale Udvikling begynder, 
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af en egen Fonn og Beskaffenhed. Craniel af denne förste Periode 
kalder Prof. Jacobson Primordialcraniel.

Af og ved dette, men ¡særdeleshed udenom samme er det, at 
Hovedets Been, eller det -egentlige, det secundaire eller permanente 
Cranium dannes og udvikles, medens liere Dele af det förste lidt efter 
lidt forsvinde.

» Men kun langsomt forcgaae disse Forandringer, saa at der er
en Periode, hvor Primordial-Craniet findes at være omgivet eller næsten 
indesluttet af de udviklede Been af det secundaire eller permanente.

Da ikke hos alle Dyr disse Forandringer vise sig paa samme 
Maade eller folge samme Orden, saa foreslaaer Prof Jacobson dem, der 
ville overbevise sig om det ovenfor Anförte, blandt de Dyr, der ¡særde
leshed egne sig til disse Undersögelser (Embryonerne af Oxen, Faaret, 
Kaninen, Pindsvinet og Hesten) at vælge et Embryo af Oxen, af 6—8 
Tommers Længde, og med det foretage folgende Præparation.

Efterat Integumentcrne og de övrige blöde Dele af Hovedet 
ere afpræparerede, borttager man Benene i folgende Orden: ossa nasi, 
frontis, parietalia, intcrparietalia, zygomatica, partes squamosæ ossium 

k temporum, maxilla infer., alæ magnæ og processus ptervgoidei oss.
sphenoidei, ossa palatina, maxillaria superiora, ossa unguis, ossa inter- 
maxillaria, Conchæ og os vomeris, da erholder man det for störste 
Delen endnu bruskagtige Primordialcranium,

Det frembyder da Formen af en flad, bagtil fordybet Skaal, der 
fortil ender med cn Frcmstaacnhcd.

Det inddeles med Hensyn til de Dele, det tjener til Grundlag 
for, i den Deel, der horer til Hjernen, Calval-Delen eller det egentlige 
Primordialcranium, og i Ansigts- eller Facial-Delen ; med Hensyn der
imod til dets Construction: i en for begge de anförte Dele fælles Basis 
og i Sidedelene.

Basis beslaaer af en massiv Bruskpyramide, der begynder ved 
Foramen magnum og i lige Linie strækker sig til Enden af Snu
den. Calval-Delen af samme er noget sammentrykket ovenfra nedad 

w og altsaa noget mere bred, end tyk; det Modsatte finder derimod
Sted ved dens Facial-Dcel, der er sammentrykket fra Side til Side og 
derfor flad og höi. Ved den dannes den forhen anförte Frcmstaacnhcd af 
Priinordialcranict.



93

Grændsen imellem Calval- og Facialdelen dannes af den överste 
Rand af en paa hver sin Side af denne Fremstaaenhed fremtrædende, 
hvælvet Deel, hvilke ere de Bruske, der danne Labyrinthen af os ethmoi- 
deum. Dette Been tilligemed os occipitis ere af alle de Been, der 
egentlig höre til Hovedet, de eneste, der fuldstændigen ere præformerede 
som Brusk.

Fra dette bruskagtige os ethmoideum, der ved sin lamina cri- 
brosa bidrager til at danne noget af Primordialcraniets Basis, nemlig 
af dennes forreste Deel, er det, at Sidedelene af samme tage deres 
Begyndelse.

Fra det udvendige og överste Björne af samme udgaaer der 
paa hver sin Side en cylindrisk Proces, der böier sig udad og bagtil, 
og forvandler sig til en flad, halvmaaneformig Bruskplade, hvorved der 
dannes en stor og oval Aabning paa hver sin Side af os ethmoideum.

Den halvmaancformige Brusk, hvis överste eller udvendige Rand 
er fri, hvis nederste eller indvendige derimod ved en Membran, hvori 
alæ parvæ ossis sphenoidea siden udvikles, er fæstet til Sidedelen af 
den Brusk, der, som forhen anfört, danner Basis; — denne halvmaane- 
formige Plade bliver bredere, strækker sig bagtil, deler sig i tvende 
Laminæ, imellem hvilke den vordende pars petrosa udvikler sig. Efterat 
have omgivet denne Deel, smelte disse Laminæ atter sammen, hvorved 
en tykkere Bruskplade dannes, der böier sig opad og indad og forener 
sig med den tilsvarende Deel fra den modsatte Side. Derved fremkom
mer den forhen angivne Form, Primordialcranict har, idet det nemlig 
fortil danner en flad Skaal og ved Foreningen af de sidst omtalte Bruske 
bagtil kommer til at danne en tragtformig Fordybning, i hvis Bund 
Foramen magnum findes.

De Elementardele, der danne Facial-Delcn, er den omtalte flade 
Fortsættelse af den Bruskpyramide, der danner Basis af Craniet, og som 
nu bliver til septum nasi, Sidedelcne (Labyrinthen) af os ethmoi- 
deum og tvende halvcylindriske Bruske, der paa hver sin Side ere 
fæstede langs med den överste Rand af septum eller egentlig udgaae fra 
samme.

Dette Bruskskelet af Primordialcranict findes indenfor de fleste 
af de övrige Been, der siden danne det secundaire eller permanente 
Cranium, og det forefindes endnu nogen Tid, efterat delte er dannet.
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Af de Bruske, hvoraf Primordialcraniet bestaaer, ossilicercs kun 
de, der danne os cthmoideum, corpus anticum et posticum ossis sphe- 
noidei og det hele os occipitis, hos nogle Dyr ogsaa de halvcylindriske 
Canaler, der findes ved den överste Rand af septum nasi. Alle de 
övrige Been dannes udenom Primordialcraniet, og ere ikke præformerede 
som Brusk. Disse ere: ossa interparictalia, parietalia, frontis, prosessus 
pterygoidci, alæ magnæ ossis sphcnoidei og partes squamosæ ossiuur tem
porum. Af Ansigtets Been: ossa zygoraatica, maxillaria superiora, ossa 
nasi, intermaxillaria, ossa unguis, palatina, conchæ inferior: og os vomeris.

Til intet af disse Been afgiver Primordialcraniet nogen af dets 
Ele mentar dele.

De halvmaaneformige Bruskplader, der danne de forreste Side
dele, beholde hos nogle Dyr (Oxen og Hesten) selv en Tidlang efter 
Fodsclen deres oprindelige Form. De ligge da i en egen Fordybning, i 
pars horizontalis ossis frontis, der senere lukker sig, og Bruskpladen 
findes da endnu i nogen Tid indesluttet mellem Beenpladerne af den 
anförle Deel af Pandebenet.

Hos Faaret vedvare de ikke saalænge; hos Svinet forsvinde de 
hos Embryet, inden ossa frontis have naact deres Udvikling.

Endskjöndt den mellemste Deel af Brusken, der danner Pri- 
mordialcraniets Sidedele, ved den hurtige Udvikling af pars petrosa tidlig 
forsvinder, saa kan man dog hos Embryet af Oxen endnu i en senere 
Periode finde Levninger af samme, saa at fra os cthmoideum en tynd, 
mere eller mindre fuldstændig, Bruskplade sees at strække sig hen til 
os occipitis.

Næsehulens Skillevæg (Septum narium) bibeholder for bestandig 
sin bruskagtige Beskaffenhed.

Efterat have fremsat Beskrivelsen af Primordialcraniet i dets 
fuldstændige Udvikling og viist Maaden, hvorpaa det forsvinder, raaa 
Undcrsögelscn foretages i retrograd Retning. Man linder da, at det hos 
Embryer af noget over 1 Tommes Længde er af samme Form og Be
skaffenhed, paa det nær, at Facial-Delen er kort og bred. Brusk
pyramiden, der danner Basis, er solid; ingen Aabning, der commu- 
nicerer med Svælget, findes i samme, og medens der i Rygraden 
tydelig secs Afdelingerne af og Rudimenterne til Hvirvlerne, findes 
intet Spor til nogen af de senere Afdelinger i Basis af Primordialcraniet.



Der hvor Lamina cribrosa ossis ethmoidei begynder, fremtræder 
under en stump Vinkel, den nederste Rand af det korte septum nasi.

Fra det Sted, hvor processus clinoidei postici siden dannes, 
hæver sig noget over Midten af Hjernehulen en paa tvers gaaende 
membranös Væg, hvorved Hjernehulen deles i tvende Afdelinger, hvoraf 
den bageste er störst. Over denne fremstaaende membranöse Væg er 
det, at Fortsættelsen af medulla oblongata danner sin störste Böining. 
Denne Væg forsvinder siden,. og kun noget af dens Sidedele forvandler 
sig til tentorium cerebclli. I den Vinkel, der dannes ved det Sted, den 
er fæstet til Basis, fremkommer og dannes Hypophysis cerebri, men 
imellem den og Hinderne af Svælget linder ingen Forbindelse Sted.

Hos endnu mindre Embryoner synes Sidepladcrne af Primor- 
dialcraniet ikke al forene sig bagtil, saa al Craniet der er aabent. Af 
Facial-Delen er ¡særdeleshed Labyrinthen af os ethmoideum betydelig 
stor og udviklet; den rager paa hver sin Side frem for Oiet, og imellem 
disse Dele findes en stærk Fordybning, som man har anscct for den 
forreste Gjelleaabning, og os ethmoideum er den Frcmstaaenhed, der 
danner det, man antager for den forreste Gjcllebue. Om de tvende andre 
saakaldte Gjeller eller Visceralbuer bür ansees for oprindelige Dele af 
Primordialcraniet eller ikke, er endnu ikke tilfulde oplyst.

Undersøgelsen af Primordialcraniet hos Menneske-Embryoner er 
saare vanskelig, da Bruskene, hvoraf det bestaaer, crc meget tynde og 
næsten gjennemsigtige, saa at de neppe kunne skjclncs fra Membraner.

Dog flere af Elcmcntardelene af samme ere fundne, og man 
kan med tilstrækkelig Grund antage, at Primordialcraniet hos Mcnncske- 
embryet bestaaer af samme Dele og udvikles paa samme Maade, som 
hos de anførte Dyr. Det bar ligeledes Formen af en fladtrykt Skaal 
med en Fordybning bagtil.

1 Basis findes en lignende solid Bruskpyramide, der i lige Lime 
strækker sig fra foramen magnum til Enden af Næsen; Facial-Delen af 
samme er forholdsviis meget kortere, men hoiere, end hos Dyrene.

Os ethmoideum er fuldstændigt dannet af Brusk; fra Randene 
af dets Lamina cribrosa gaaer paa hver sin Side en Bruskplade hen 
over pars orbitaiis ossis frontis og hen til alæ parvæ. Disse ere hos 
det spæde Embryo særdeles lange og strække’ sig huit op imellem os 
rontis og os bregmatis. Brusklamellernc, der omfatte partes petrosæ
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og siden forene sig for at danne os occipitis, ere af samme Beskaffen
hed som hos Dyrene. Ogsaa hos Mennesket beslaaer Primordialcraniet 
af os occipitis, corpus ossis sphcnoidei og os ethmoideum; alle ovrige 
Been af det secundairc Cranium dannes udenom dem.

Som Rudimenter af det forsvundne Primordialcranium findes 
endog efter Födselen deels tynde, mere eller mindre degenererede, Brusk
lameller imellem Hjernen og Beenhinden, nemlig Levninger af de brusk- 
agtige alæ parvæ, og ved den bageste og nederste Vinkel af os breg- 
matis Levninger af Brusklamellen, der tildeels har bedækket pars petrosa. 
Disse Rudimenter have tildcels givet Anledning til denne Undersögelse.

Professor Jacobson har fortsat sine Undcrsögelser i denne Ret
ning i de ovrige Klasser af Hvirveldyrene og fundet, at Fuglene have 
et Primordialcranium, der i flere Henseender er af samme Beskaf
fenhed, som det hos Pattedyrene; at derimod hos hele denne Klasse 
den væsentligste Deel af os ethmoideum, Labyrinthen nemlig og en Deel 
af septum, ikke forandre deres oprindelige Beskaffenhed, men forblive for 
bestandig i deres embryonaire Tilstand, nemlig som Brusk.

Hos Krybdyrene findes indenfor Hjerneskallen Bruskdele, som 
man med Grund kan antage for at være Levninger af et Primordial
cranium. Labyrinthen af os ethmoideum tilligemed septum nasi bibe
holder ligeledes hos hele denne Klasse sin oprindelige eller embryo- 
naire, bruskagtige Beskaffenhed.

Ogsaa hos Fiskene er det Tilfældet paa samme Maade, og 
Bruskdele, der findes saavel indenfor Craniet, som og i Facial-Delen, 
kunne ikke ansees for at höre til noget af Hovedets Been, men maac 
ifölge Analogien være tiloversblevne Dele af Primordialcraniet. Dette 
oplyses især ved Beskaffenheden af disse Bruskdele i Slægten Esox. 
Ilos den sees Bruskplader indenfor Hjerneskallen, og den stærke Brusk
forlængelse, der findes i Facial-Delen, svarer aldeles til septum nasi, 
dens Sidedele til noget af Labyrinthen af os ethmoideum og tjener til 
Fæste for de vasculoso Dele af Lugte-Organet.

Som Resultater af denne Undersögelse fremsætter Professor Ja
cobson Folgende:

1. Hos Mennesket, saavelsom hos de övrige Pattedyr, findes i en 
tidlig Periode af Embryets Udvikling et bruskagtigt Cranium 
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af en eiendommelig Dannelse, soin kan kaldes Primordial- 
Craniet.

II. Nogle af dets Dele forbenes tidlig, andre forblive i den brusk- 
agtige Tilstand nogen Tid efter Födselen. Kun een Deel af 
samme, nemlig septum nasi, beholder for bestandig sin brusk- 
agtige Beskaffenhed.

III. Paa os elhmoideum, corpus (antieum & postieum) ossis spbe- 
noidei og occipitis nær, dannes alle ovrige Been af det sccun- 
daire eller permanente Cranium og af Ansigtet udenom Pri- 
mordialcraniet. Der er altsaa en Epoque, hvor hos Embryet 
Primordialcraniet findes i sin oprindelige Form indenfor det 
permanente.

IV. De ovrige Been, der danne det permanente Cranium, udvikles 
imellem Membraner, uden at være præformeredc af Brusk.

V. Craniet dannes ikke oprindeligen efter samme Grundtypus og 
analogt med Ryghvirvlerne, og Udviklingen af det permanento 
Cranium begynder forst, naar Hjernen næsten har faaet sin 
Normalform.

VI. De ovrige Hvirveldyr, Fuglene, Krybdyrene og Fiskene have 
ligeledes et Primordialcranium, og af samme forbliver for be
standig septum nasi og Labyrinthen af os cthmoidcum i den 
oprindelige bruskagtige eller embryonaire Tilstand.

Desforuden oplyses ved disse Undersögelser:
a. At der ikke finder nogen Forskjel i Structurcn af Brusk, der ossi- 

ficeres, og dem, der stedse forblive i deres oprindelige Tilstand.
b. At de saakaldte överste og forreste Gjcllebuer dannes af Laby

rinthen af os ethmoideum, og ikke af ossa maxillaria superiora.
c. At i Basis af Cranium ikke findes nogen Aabning, hvorigjennem 

Huden af Svælget kunde komme i Forbindelse med Hjernen, og 
at Hypophysis cerebri ikke danner sig paa nogen saadan Maade.

d. Beskaffenheden af og Oprindelsen for flere Deformiteter af Ho
vedet, saasom: Anencephalie, Ilcmicephalie og af Diastaserne 
imellem maxilla superior og septum nasi.

e. Oprindelsen til de mærkelige ossa Wormiana, der findes ved 
pars masloidca, det os sesamoideum, der lindes i Nærheden af
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Spidsen af pars petrosa, de halvlöse Beenplader, der undertiden 
findes paa Indsiden af det sidst nævnte Been, og endelig af det 
problematiske os Lyz, der stundom findes imellem Spidsen af 
pars petrosa og Basilar-Delen af os occipitis.

Etatsraad Koldcrup-Rosenvinge udtraadle efter Önske af Ord- 
bogscommissionen og valgtes i hans Sted Professor og Registrator 
N. M. Petersen.

Selskabet modtog:
Catalogue des Manuscrits de la bibliothèque Royale des dues de Bour

gogne, publié par ordre du Ministre de l’Interieur. Tom. 1 & 
Tom. II. 1ère Partie.

Lector Scharling indsendte en Afhandling om den Mængde af 
Kulstof, som et Menneske udaander i 24 Timer. Til at bedömme samme 
valgtes en Comitée, bestaaende af Professorerne Jacobson, Zeise, Forch
hammer og E schrickt.

Mödet den SS*1' December.

Confcrentsraad Örsted foredrog forste Afdeling af en Undersögelse over 

Lyset med Hensyn paa det Skjönncs Naturlære. Ilan henledede först 
Opmærksomheden paa Lysglæden, som vi fornemmelig blive os bevidste 
ved Overgangen fra et langt Mörke til Lyset; men som vi ogsaa nyde, 
skjöndt med mindre fremtrædende Bevidsthed, under mangfoldige Belys
ningsforhold i Naturen og Kunsten. For at vise denne Fölclses Sam
menhæng med Tingenes Væsen henledede han Opmærksomheden paa 
Lysets Grundlove. Ilvor uenig man end kan være om Lysets Natur, 
vil man dog være enig om, at det er en Virksomhed, hvis Hastighed 
overgaacr alle vore Hverdagsforestillinger om Bevægelse. Men dets Be
vægelse er ikke blot en udvortes, fra Sted til andet; i dets Indvrotes 
afvexler uophørligt tallóse modsatte Virksomheder, saa at der i een 
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Milliondeel af eet Secund endnu foregaaer Millioner saadanne Afvexlinger. 
Hvor Lyset er, der er denne skjulte Virksomhed. Men Lysvirksomheden 
er ikke fuldkomment udelukt fra nogen Deel af Rummet, omendskjöndt 
det paa utallige Punkter er for svagt til at opdages af vort Öie. Der 
gives altsaa intet fuldendt Mörke. Men i samme Grad som de lys
opvækkende Aarsager ophore at virke i nogen Deel af Rummet, ophorer 
ogsaa mere og mere den deri stedfindende indvortes Virksomded. End- 
skjöndt Môrket abstract forestilles som en blot Fraværelse af Lyset, saa 
er dog i Virkeligheden denne Fraværelse ikke en tom uvirksom Tilstand, 
men en indvortes Gaacn-til-IIvile, en indvortes Ilendöen. Lyset er da 
ifölge sin allerinderste Natur et Billede paa Livet, Mörket paa Döden.

Denne Lysets indvortes Natur kommer vel ikke umiddelbart til 
vor Bevidsthed ; men ifölge denne dets Natur virker det overalt som 
Opvækkelsesmiddel ikke blot paa os, men ogsaa paa den hele udvortes 
Natur. Ved dets umaadelige Hastighed, ved dets Evne til at sætte alle 
endog de fjerneste Dele i Verdensrummet i et Samqvem med hverandre, 
og ved at indbefatte os i dette Satnqvem og aabenbare os Yderverdenen 
i et Omfang, som usammenligneligt overgaaer det, der kunde meddeles 
os gjennem de andre Sandser, lader det os fole os som Dceltagere i 
hele Tilværelsen; hvorimod vi destomere fole os udelukkede fra Tilværel
sens Ileelhed, og ligesom enestaaende, jo mere Mölket faaer Overhaand.

Hvad Farverne angaaer, linder Ö. sig i det Hele taget enig 
med det, som Göthe har sagt om deres Virkninger paa vore Fölelser; 
men söger deels at finde Grunden dertil i Farvernes Natur, deels viser 
han, at man af denne kan udlede Mere. Han gjör opmærksom paa,. at 
de meest opvækkende Farver, men som i store omgivende Overflader 
ogsaa virke foruroligende, navnligt Rödt og Orange, frembringes ved de 
slörste, men langsomsle Æthersvingninger; derimod de Farver, som ere 
fjernest fra at opvække saadanne Fölelser, og navnligt Blaat og Violet, 
frembringes ved de mindst udstrakte, men hurtigste Æthersvingninger. 
Det Gule og det Grönne frembringes ved Svingninger, som ligge mellem 
begge Yderlighederne.

Han gjorde dernæst opmærksom derpaa, at de Farver, som 
Malerne kalde varme, Rödt, Orange og Gult, i Sollyset ere ledsagede 
med den stærkeste Varme, og at de, som erklæres for de koldere, Blaat 
og Violet, ogsaa i Sollyset ere ledsagede af mindst Varme.
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Ligeledes gjorde han opmærksom paa, at blandt Sollysets 
Farvestraaler de gule og orange have den störste Lyskraft, og næst 
derefter de grönne og de liveligste rôde, hvorimod de blaa og især de 
violette have mindst Lyskraft. Baade i Svingningshastighed, i Varme 
og i Lyskraft holder da det Grönne Middelveien.

At de Farver ere harmoniske, som udfylde hverandre til hvidt 
Lys, havde Göthe allerede udtalt som en i Naturlovene grundet Sandhed, 
som ogsaa ved de senere Opdagelser finder nye Bekræftelser, hvortil 
den dog ikke trængte.

Endskjöndt det Hvide og Sorte ikke kunne kaldes Farver i 
samme Betydning, som Bödt, Grönt o. s. v., kunne de dog i en vidt- 
löftigere Betydning af Ordet kaldes saa. Det Hvides Virkning og 
Betydning forstaacs let af dets Lysstyrke, dets Frihed for alle egentlige 
Farvemodsætninger og den deraf folgende indre Harmonie. At det Sorte, 
som fremstillende Mörket, maatte være Sorgens og Dödens Farve, be
hover ingen videre Forklaring; derimod fortjener det at bemærkes, at 
Overfladens Glands, hvorved et stærkere Lysindtryk frembringes, for
mindsker det sorgelige Indtryk af det Sorte.

Magister Pedersen blev valgt til Medlem af den meteorologiske 
Comitée.
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Til líele Aaret hen hören de.
1 del forløbne Aar har Selskabet tabt to af sine Medlemmer:
1. Etatsraad Manthey til Falkensteen, et af Selskabets ældste 

Medlemmer, som i en Kække af Aar fornemmelig anvendte sine chemiske 
Indsigter i Landvæsenet.

2. Geheime - Legationsraad Brøndsted, som ofte har mcdtfeelt 
Selskabet Frugterne af de Reiser og Undersøgelser, hvorved han har 
gjort sit Navn berömt.

Ordbogscommissionen
liar i Aaret 1842 holdt 23 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S er 
fremmet. Commissioncns Medlemmer have ved andre uopsættelige Arbcider 
været afdragnc fra at anvende mere Tid paa denne Virksomhed; men 
disse hindrende Omstændigheder cre nu tildeels ryddede af Vcicn. 
Ordbogens Trykning har i nogen Tid været afbrudt; men har med Aaret 
1843 igjen taget sin Begyndelse.

I Slutningen af Aaret 1842 udtraadte Etatsraad Koldcrup- 
Rosenvinge af Commissionen, istedenfor hvem Professor, Registrator ved 
Geheimcarchivet-lV. M. Petersen ifølge Selskabets Valg indtraadte.

Der blev i Særdeleshed arbeidet paa Illuminationen af det i 
forrige Aar færdigt stukne Gcncralkort over Danmark. Tillige eftersaaes 
Pladerne til Generalkortcnc over Nørrejylland og Sjælland, og bleve 
betydeligt forbedrede.

Den meteorologiske Comitee
har i Aarels Löb modtaget Iagttagelser fra Hr. Justitsraad Thorstcnsen 
i Reikevig, Hr. Bataillonschirurg Rudolph paa Jacobshavn i Nordgrønland, 
og Hr. Bloch paa Godthaab i Sydgrönland. Desuden har Hr Thorstcnsen 
ir.eddeelt den försle Aargang af den lagltagelscsrække, han eft er Comiteens 
Opfordring begyndte i Efteraaret 1811 til Bestemmelsen af Barometrets 
daglige Forandring; Observationerne ere anstillede hveranden Time fra 
Kl. 6 om Morgenen indtil Midnat. Endelig har det islandske litterære 
Selskab, hvem Comitccn i Aaret 1841 overlod et Antal Thermomètre til 
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Fordeling mellem Selskabets Medlemmer, tilstillet Comiteen meteorologiske 
Dagboger for den sidste Tredicdeel af 1841 fra 16 forskjellige Steder 
paa Öen; Thermometerobservationerne ere for det Meste anstillede Kl. 9 
Form., paa nogle Steder flere Gange daglig, desuden er angivet Vindens 
Retning, Luftens Udseende, og de forekommende Meteorer. — De timeviis 
foretagne Thermometeriagttagelser paa Nyholm ere bievne fortsatte i Aar, paa 
samme Maade som tidligere. Det samme gjældcr om Iagttagelserne af Havets 
Temperatur, saavcl ved Badehusene som paa Trekroners Batterie. De 
daglige Middeltal af disse sidste, ere fra dette Aars Begyndelse tilligemed 
de Iagttagelser, der anstillcs i botanisk Have, bekjendtgjorte i denne Oversigt 
over Selskabets Forhandlinger. — Det tredie Hefte af Collectanea 
meteorológica^ indeholdende de guinciskc Observationer, er endnu under 
Arbeide. Comiteen havde dusket at kunne udgive det i Aar; men har 
ikke sect sig i Stand dertil, da det af dens Medlemmer, hvem Redactionen 
var overdragen, ved andre Forretninger den störste Deel af Aaret 
hindredes i at beskjæftige sig dermed. Imidlertid er Arbeidet nu 
fremmet saa vidt, at der Intet kan være til Hinder for, at Heftet kan 
udkomme i Lobet af 1813.

Bröndboring.
I de 8 Maaneder af 1842, da Arbejdsdagene vare tilstrækkelig 

lange, er Borningcn bleven forsat fra 503 Fod ll| Tom. til 538 Fod 
8 Tommer, altsaa Borningen fordybet med 35 Fod 8Ô- Tomme.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium, og 
Regestum diplomatics«,

(om hvis Indretning og Formaal er meldt i Selskabets Aarsberetning, 
eller Oversigt fra 31. Mai 1830 til 31. Dec. 1839. Naturvidens!', og 
mathem. Afh. 8. Bd S. Cl—C1I1) har i Aaret 1812 fremmet det 
sidstnævnte historiske Værk saa vidt, at deraf ved Aarcts Slutning 
omtrent 30 Ark vare trykte, og at Værkets 1ste Afdeling i Aaret 1813 
kan ventes færdig.

Censur over de i Aaret 1812 indkomne Priisafhandlinger. 
Pliilosophiske Classe.

Som et Forsög til en Besvarelse af det i Aaret 1841 udsalte 
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Priisspörgsmaal, betræffende Realskoleunderviisningens Virkning og Ind
flydelse, er kun indkommen een Afhandling, affattet i det danske Sprog 
med det Motto: “qvicqvid agis, prudenter agas, eet.;” men Selskabet 
har ikke kunnet tilkjende den Prisen. Forfatteren selv yttrer om den, 
“at han ikke har kunnet anvende den samlede Tid derpaa, som var 
fornoden, for at bringe de fremsatte Ideer i en mere videnskabelig Form,” 
og den philosophiske Classse har ikke heller kunnet finde, at han har 
fyldestgjort Opgaven.

Historiske Classe.
Som Besvarelse af den i Aarct 18-11 udsatte Priisopgave: 

ved Sammenligning af nordiske (skandinaviske) og russiske Kilder at 
oplyse, hvilke Forbindelser og Forhold der fra det 9de Aarhundrede af 
og i Særdeleshed i det Ilte til 13de Aarhundrffde fandt Sted imellem 
de nordiske Lande og det daværende Rusland o. s. v., har Selskabet 
modtaget een Afhandling, affattet i det latinske Sprog og forsynet 
med folgende Motto: “Urpar orj)¡ kvepr engi mapr.” Forfatteren 
har ved dette Forsög viist, at han er ikke ukyndig i det oldnordiske 
Sprog; men hans Bekjendtskab med den nordiske Histories Kildeskrifter 
er udentvivl meget indskrænket, og han synes derhos at være aldeles 
ubekjendt med de nyere Hjælpemidler til Kundskab om de skandinaviske 
Rigers Historie i Middelalderen, som ved dette Æmncs Behandling maae 
ansccs for de vigtigste. Fuldstændigere er vistnok hans Bekjendtskab 
med den russiske Histories Kilder og dertil fornödne Hjælpemidler, 
men han har i alt Fald ikke tilstrækkelig benyttet dem. Han be
klager selv at have savnet Brugen af flere, som det synes, meget 
vigtige Skrifter til den russiske Histories Oplysning, som ere udkomne 
i de sidste Aar, og som Selskabet netop har dusket at see benyttede 
ved den forlangte Undersøgelse. Da Forfatteren altsaa ikke har kunnet 
foretage den Sammenligning imellem skandinaviske og russiske Kilder, 
hvorpaa Selskabet önskede denne Undersögclse grundet, saa er det 
deraf let forklarligt, at*det har kunnet mangle ham paa det fornödne 
Stof til Bearbejdelse. Afhandlingen er derfor ligesaa kort, som dens 
Indhold i videnskabelig^Henseende er utilfredsstillende. Spörgsmaalet 
om, hvorvidt skandinaviske Elementer, som Folge af Forholdene, kunne 
antages at være gaaede over i den russiske Lovgivning og Retsforfatning, 



paa hvilket Punkt Opmærksomheden udtrykkelige!) henledes i Indledningen 
til Opgaven, er af Forfatteren kun löselig berört, og hvad han har om 
Slægtskabsforbindelserne imellem de skandinaviske og russiske Fyrste
huse, hvorom Opgaven forlanger Oplysning, indskrænker sig til nogle 
faa Linier. Selskabet har derfor ikke kunnet tilkjende denne Afhandling 
den udsatte Priisbelönning.

Priisopgaver.
Den mathematiske Classe.

At undersöge Bevægelsen af et mathematisk Pendel, der i et 
modstaaende Medium gjör coniske Svingninger, og sammenligne Resul- 
taterne^med Forsög.

Den physiske Classe.
I det Physiologien vil benytte de chemiske Undcrsögelser over 

det dyriske Legemes Bestanddele, foler han, foruden de Ufuldkomrnen- 
hedcr, som ligge i Chemiens Tilstand paa den givne Tid, endnu andre 
Mangler, som hidrörc derfra at de chemiske Arbcider som oftest ikke 
ere foretagne med Hensyn paa alle de Omstændigheder, som tildrage 
sig Physiologiens Opmærksomhed. Vel kan man vente, at disse Mangler 
for störste Delen ville afhjælpes ved forenet Arbeide af Chcmikere og 
Physiologer, som gjensidigen have Kundskaber i hinandens Fag; men i 
et saa vanskeligt Foretagende vil det dog altid være nyttigt, at den 
Iljelp, Chemien kan yde Physiologien, underkastes en omfattende Over- 
veiclse. Selskabet fremsætter derfor den Opgave:

At vise, af hvad Art de Mangler ere, som findes hos de hidtil
værende chemiske Arbcider, der skulle benyttes i Physiologien, og at 
opstille de Grundsætninger, hvorefter de til Physiologien sigtende che
miske Arbcider skulle ledes.

Den philosophiske Classe.
Da den Aristoteliske Philosophie med Rette prises for at have 

erkjendt den hôiestç Idee, som teleologisk Idee, saa önskes undersögt, 
om og hvorvidt der i Bestemmelsen af del Teleologiske siden ere skele 
Fremskridt, som i metaphysisk Henseende maatle kunne kaldes væ
sentlig nye.
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Den historiske Classe.
Blandt de til det danske Folks og den danske Statsforfatnings 

Historie i ældre Tider henhorende Æmner, som endnu savne en grundig 
videnskabelig Behandling, turde den ældre danske Municipal for fatning paa en 
Tid, da Communalvæsenct har begyndt en ny Periode af sin Udvikling ¡"vort 
Fædreland, fremfor andre fortiene Opmærksomhed. Det er derhos et 
Æmne, hvorover der formodentlig endnu vil kunne findes mange, i flere 
Henseender temmelig fuldstændige Oplysninger, dersom de hidhörende 
Data hieve sögte med fornoden Flid og benyttede med tilbørlig Critik. 
En nigholdig Kilde til Kundskab om denne Gienstand er for ikke længe 
siden giort tilgiængelig for Alle i en fuldstændig Udgave af de os leverede 
gamle danske Sladsretter, og en Mængde Data til dens nærmere Oplys
ning findes adspredte paa forskiellige Steder i trykte Skrifter, især i vore 
Kiobstæds-Beskrivelser, ligesom ogsaa Ledigheden til at opklare Kiöb- 
stadforfatningen hos os ved at sammenligne den med de nærbeslægtede 
Former, hvorunder Municipal væsenet fremtræder hos vore Naboer, bety- 
deligen lettes i den nyere Tid ved flere grundige Undersøgelser i denne 
Retning. Men dersom man vil give en tilfredsstillende Fremstilling af 
vort ældre Municipalvæscn, tör man vist ikke indskrænke sig til Brugen 
af de trykte Kilder og Hjælpemidler alene, men man maa tillige benytte 
saa mange som muligt af de talrige Data, der henligge ubekiendte og 
ubenyttede i vore Ilaandskriftsamlingcr, navnlig i vore hidtil overhovedet 
kun lidet benyttede Kiöbstadsarchivcr. Da disse sidste Kilder ere saa 
vidt adspredte, kan her naturligviis ikke være Tale om Fuldstændighed i 
sammes Brug; men et Materiale, som kan være tilstrækkeligt til, i For
bindelse med de trykte Skrifter at begrunde en videnskabelig Under
søgelse om vort ældre Municipalvæsens almindelige Forhold, vil man ei 
heller behove at söge paa mange forskiellige Steder, naar Valget kun 
falder paa de rigeste Samlinger af den Art. En saadan Undersøgelse 
onsker Videnskabe!nes Selskab, om muligt, at fremkalde ved at gjøre 
delte Æmne til Gienstand for en Priisopgave. Men for ei at give denne 
Opgave alt for vide Grændser og derved muligen afskrække dem, der 
kunde ville forsøge dens Besvarelse, vil Selskabet indskrænke sit For
langende til en Undersøgelse om Kiöbstadcoinmunernes Organisation og 
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deres Medlemmers Retsforhold. Ilvad Selskabet önsker præsteret, er 
altsaa omtent Folgende:

Eftcrat have viist, ved hvilke forskiellige Foranledninger Kiöb- 
stæderne opstodc i Danmark, at oplyse, hvorledes Kiobstædcommu- 
nernes indre Forfatning efterhaanden udviklede sig og fik en i alle 
Enkeltheder bestemt Organisation, hvorledes disse Communers Med
lemmer, som Folge dcels af det Eicndommelige i denne Organisa
tion, deels af de særegne Rettigheder og Forpligtelser, der tillagdes 
dem af Regieringen, fremtraadte som en særskilt Stand; endelig, 
hvorledes denne Rorgcrstand var stillet i sit Forhold saavel til de 
ovrige Stænder som til Regicringen og Staten i Almindelighed. 
Undersögelsen om disse Forhold og de Forandringer, de vare un
derkastede i Tidens Löb, fortsættes indtil Aaret 1660.

For det Thottiske Legat.
(Præmien 100 Rbd. S. M.)

I den senere Tid benytter man som bekjendt meget hyppigen, 
især i Frankrig, en af Kartoffelstivelse og Malt tilberedct Sirup, som 
let gaaer over i Viingjæring. Selskabet forlanger nu en paa Forsög og 
Beregning slottet Sammenligning imellem Tillavningen af Brændeviin af 
Kartoffelstivelse, og den hvortil man benytter Kartoflerne umiddelbart. 
Man önsker, at der især undersöges, hvorvidt de större Omkostninger, 
som Stivelsens Udskillelse foranlediger, hæves ved et större og bedre 
Product, og ved den Lethed hvormed Stivelsen opbevares i Forhold til 
Kartoflerne.

For det Classenske Legat.
1. Man vise hvilke af Landets raa Productor, enten nu disse hid— 

röre umiddelbart fra Landets Jordbund, eller fra dets Dyikning, eller 
fra del omgivende Hav, ere bedst skikkede til derpaa at grunde en 
Fabrication. Man maa herved tage Hensyn paa alle begunstigende Om
stændigheder, som Letheden i at erholde Brændsel, Vandkraft, billigt 
Arbeide o. s. v. Det forstaaer sig, at Stederne, hvor Anlæggene bedst 
kunne skee, og Grundene til deres Valg maa angives. Udviklingen maa 
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gaae ind i et saadant Detail, at der lader sig gjöre Beregning over For
delene. Selskabet önsker, at Forf. især henvende Opmærksomheden paa 
saadanne Fabricationer, som hidtil enten slet ikke eller kun i en ringe 
Udstrækning cre indförte hos os.

Da Selskabet neppe tör vente, at een Mand fyldcstgjörende skal 
kunne behandle Spörgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil det ikke 
nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun de valgte Gjen- 
stande ere afhandlede paa en tilfredsstillende Maade.

Præmien er 100 Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændighe
derne dertil give Anledning, ogsaa tildele mere end een Afhandling 
denne Præmie.

2. Der forlanges en Fremstilling af Bageriets Tilstand i Danmark, 
og en Undersögelse over hvorvidt denne svarer til Nutidens Indsigter og 
Erfaringer, saavel som over de meest hensigtssvarende Midler til vore 
Bageriers Forbedring. Præmien 100 Rbd. S. M.

3. Da brændt Leer er bleven anvendt med Nytte som kunstigt 
Gjödningsmiddel, önsker Selskabet en Undersögelse om den egentlige Aarsag 
til dets gavnlige Indflydelse paa Vegetationen. Præmien 100 Rbd. S. M.

i

Besvarelserne af Spörgsmaalene kunne i Almindelighed være aflat- 
tede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller danske Sprog. 
Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, men med et Motto, 
og ledsages med en forseglet Seddel, der indeholder Forfatterens Navn, 
Stand og Bopæl', og som bærer samme Motto. Selskabets i de danske 
Stater boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen. Belönningen 
for den fyldestgjörendc Besvarelse af et af de fremsatte Spörgsmaal, for 
hvilken ingen Priis er nævnt, er Selskabets Guldmcdaille, af 50 danske 
Ducaters Værdi.

Prii sskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maancd 1811 
til Selskabets Secretair, Confcrcntsraad II. C. Örsted, Professor og Com
mandeur af Dannebrogen samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.

Amphipoder, nordiske, nye Arter af samme. S. 37, flg. Polarhavene, deres rette 
og egentlige Hjem. S. 42.

Bendz, H., Iagttagelse om Forplanlelsen af en Cysticercus og af Cornurus. 74. 
Berzelius, om et Harpixstof i Urinen. S. 23.
Brasilien, Bidrag til dette Lands Palæontologie af Lund. S. 77. flg. 
Brondboring. S. 107.
Bröndsted, P. O., Beskrivelse over en mærkværdig antik Vase, funden ved Voici 

paa den etruriske Kyst. S. 16.
Böger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 32. 70. 76. 84. 88. 97. 
Ebbe og Flod ved de danske Kyster ved Kattegat og Östersöen. S. 9.
Eschricht, D. F., om den under Navn af Dögling, Næbb ehe al (de gamle Nordboers 

Andhvalr, Andarne fia') bekjendte Hvalart. S. 1 — 4.
Estrup, H. F. I., Undersøgelse over de makariske Öer og Elisa, et Bidrag til 

Phoenizicrnes Handelshistorie. S. 66.
Forchhammer, G., Undersögelse over Islandske og Færôiske Mineralien S. 43—55. 

Oversigt over Resultaterne af hans geognostiske Undersøgelser i Danmark 
1841. S. 63- 65.

Galvanoplastik, eller den galvaniske Konst, at overtrække et Metal med et andet. S.5. 
Hansen, Professor i Gotha, indsendt en forseglet Skrivelse til Bevaring hos Sel

skabet S. 90.
Hierneskallens tidligste Oprindelse og sildigere Udviklings-Forhold (Primordial- 

cranict). S. 90 o. flg.
Hoflmann, I. C., Opfindelse af Galvanographien som practisk Konst. S. 5. Hans 

Anviisning til denne Konst forelæses. S. 13. Bedømmelse over Opfin
delsen af Örsted, Jacobson, Zeise. 13—15. Den ham tildeelte kongelige 
Belønning. 15.

Hofmann-B ang, Forslag til en Undersögelse af Planteverdenens Forandringer, 
paa det af Havet Inddæmmede i Odsherred. S. 68.

Ilyperoodon, en Ilvalart, beskreven af engelske og franske Naturforskere, antages 
at være Döglingen, Balæna rostrata. S. 1. 2. 4.

Islands og Færoernes geognostiske Forhold. S. 43. 44. flg. 
Jacobi i Petersborg, opfinder Galvanoplastiken. S. 5. 6.

' Jacobson, L. L., Afhandling om Primordialcraniet. S. 90—97.
. Jubelfest, Selskabets hundredaarige. S. 90.

Kröger, II., Bemærkninger om Forholdet imellem det dyriske Liv i Polar- og 
Tropchavene. S. 37.

Landmaalings-Commissionens Forhandlinger. S. 106.
Latinske og i andre fremmede Sprog forfattede Afhandlinger, Betænkning imod 

deres Optagelse i Selskabets Skrifter. S. 56—58.

k
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Liebmann, F. M, Skildring af Vegetationen i en Deel af Mexiko. S. 29—32. Hans 
Reise til Pico di Orizaba. S. 42.

Lund, P. TF., om Brasiliens Rovdyr i nuværende og forrige fordperiode. S. 77—82. 
Lyset, om dets Virkning paa Menneskets höiere Sands. S. 97 o. f.
Magnetisk Observatorium. S. 25—27. 35. (51.
Medlemmer, nye, optagne i Selskabet. S. 89. 90.
Meteorologisk Committee. S. 99. Dens Forhandlinger. 106—107.
Meteorologiske Iagttagelser i Kjöbenhavn, hvorledes de foretages. S. 10. II. 

For hver Maaned i A. 1842. S. 12. 28. 36. 62. 71. 86. 100-105.
Mexiko, om Væxtriget i dette Land. S. 29—32.
Molbech, C., Bemærkninger over Germanernes Landboforfalning, skildret af 

Tacitus. S. 88. 89.
Ordbogs-Commissioncn, Etatsraad Kolderup-Rosenvinge udtræder af denne, og 

Prof. N. M. Petersen vælges. S. 92. Dens Forhandlinger 106. 
Platinering, galvanisk. S. 7.
Priisopgaver. S. 109—112.
Priisskrifter. S. 107—108.
Ilamus, om de lineare Differentialligninger. S. 67.
Regestum diplomaticum. Commissionens Forhandlinger derom. S. 107.
Eeinhardt, I. C. II., Bemærkninger om to, i den grönlandske Fauna nye 

Fiskearter. S. 82.
Scharling, E. A., Lector, Afhandl, om adskillige i Urinen fundne Stoffer. S. 22. 

Betænkning derover af Zeise og Forchhammer. S. 58. flg.
Schouw, I. F., om de Pompejanske Planter: nævnes S. 57.
Schumacher, Lieutenant, Instrument til at tælle Svingningerne af en Stræng. 

S. 65. Dom derover. 66.
Spitsbergen, dets Rigdom paa Havdyr. S. 38.
Steenstrup, 1. I. S., Lector i Soroe, indsendt et forseglet Brev til Bevaring i 

Selskabets Archiv. S. 15.
Terra cotta (brændt Leer), Kar og Redskaber deraf, som Grækerne til slörste 

Fuldkommenhed forarbeidede. S. 16.
Vaser, antike, Forskiel imellem de hieratiske og blot decorative. S.* 20. 21.
Videnskabernes Selskab, Forsamling hos Hs. M. Kongen. S. 32. Dets Sölvmedaille 

tilkjendl Lector Scharling for en Afhandling. 60. Lieutn. Schumacher 
for et Instrument. 6fîi

Örsted, H. C., beskriver Galvanoplastiken. S. 5—8., undersoger Varmegraden i 
det artesiske Borehul. 69, foredrager forste Afdeling af en Undersøgelse 
om Lyset, med Hensyn paa det Skjonncs Naturlære. 97—99.


