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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.
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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- 


