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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.


