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Rbd. Sk.
Transport 5642 70

JO.*  Regestum Diplomaticum .................................. 1000 55
11. Samling af Diplomer.................................. 24 55
12.*  Samling af gamle Love 2den Deel . 500 55
13. Magister Drejers Syinbolæ...................... 350 55
14. Tegninger til Dr. Kriiyers Afhandling . . 45 15
15. Undersøgelse af Vegetationen ved det Ind-

dæmmede i Odsherred ...... 100
16.*  Selskabets Jubelfest....................................... 758 55
17. Magister Beckers Skrift: Udtog af Danske

Gesandters Beretninger.................................. 250
18.*  De besselske Soltavler.................................. 500 n
19.*  Knudsens Bidrag til Danmarks Topographie

i Middelalderen............................................. 100 55
20.*  Subskription paa 40 Expl. af 2det Bind af

Saxo, samt Kobberne til dette Skrift. 360
21. Justilsraad Molbechs Glossarium .... 100
22.*  En Beskrivelse af Island, udgivet af det

islandske littéraire Selskab............................. 500
23. Udgivelsen af nogle Documenter, der ved-

rörc Christian den 2dcns Historie, ved
Dr. Kalkar; indtil....................................... 200 55

24. Selskabets Folier i Banken............................ 32 55
25. Gratificationer............................................. 50 55
26. Brænde, Lys og forskjelligc andre Udgifter. 250
27. Til Disposition i 1843 ....... 395

I Alt 11,156 70
Heraf skulle de med * betegnede Udgifter

efter Selskabets Beslutning, udredes af det dispo-
nible Fond, tilsammen............................................. 4,718 n

6,438 70

Det bemærkes at adskillige af de ovenanførte Udgiftsposter ere grun
dede paa ældre Beslutninger, og at rimeligviis ikke faa ei ville blive 
udbetalte i Aar, eller udredes med et mindre Belob.

Hans Majestæt behagede allernaadigst at meddele Selskabet Ind
holdet af et Brev til Höistsamme fra Orientalisten N. L. Westcrgaard, 

blot Selskabets indenlandske og nogle udenlandske Medlemmer erholde Skrifterne 
gratis, men at de ogsaa afsendes til en Mængde udenlandske Selskaber, med 
hvilke vort Selskab staacr i Bytte-Forbindelse, og at Forfatterne erholde 50 Frie- 
exemplarer af deres Afhandlinger, dcels at Selskabet fra hiine udenlandske Sam
fund modtager Skrifter af meget betydelig Værdie, der skjænkes de herværende 
Bibliotheker og saaledes komme Videnskabernes Dyrkere til Nytte.
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der med offentlig Understøttelse bereiser Indien og Persien. Brevet var 
dateret: Bombay den 1ste October 1842.

Hr. Westergaard, hvis Opmærksomhed under Reisen i Sær
deleshed er henvendt paa Alt, hvad der kan sætte ham istand til efter 
hans Tilbagekomst at benytte og bearbeide den Skat af vigtige oldiranske 
(Zend- og Pehlvi-) og buddhistiske Monumenter, som vore Bibliotheker 
eicj og som fölgelig ivrig efterforsker, hvad der staaer i Forbindelse 
med den gamle zoroastriske Religion og Buddhismen, ankom til Bombay 
i November 1841 efter fire Maanedcrs Overreise men forblev blot til 
Slutningen af December i Bombay, da det var hans Hensigt at tilbringe 
den næste Regntid der. Fra Udgangen af December til Midten af Juli 
1842 bereiste han de Strækninger af Indien, hvor mabratliskc og guze- 
rathiske Folkeslag boe, og besogte de Steder, hvor Parser opholde sig. 
De i Indien, nu for største Delen i Bombay, boende Parser udgjöre en 
ikke talrig, men riig Klasse, hos hvilken dog Sandsen for lærde Studier 
af deres Oldtidsminder er ganske forsvunden. Deres anseeteste Præster 
benytte kun de gamle Religionsskrifter i guzeralhiske Oversættelser, der 
atter ere gjorte efter nypersiske og aldeles ucorrecte. Dog er det 
lykkedes W. at overkomme nøgle faa ældre Stykker, som hidtil ere 
ubekjendte i Europa, foruden de vigtigste guzerathiske Skrifter over 
den parsiske Religion.

Med meget Held har W. undersøgt de indiske saakaldte 
Huletempler, der fornemmelig findes i Præsidentskabet Bombay. Han 
henfører disse til to ganske adskilte Klasser; den forste tilhorer den 
simplcstc og ældre Form af Buddhismen, som her synes at have havt 
sit Hovedsæde og til hvis Personificationer af Guddommen alle Sculpturer 
indskrænke sig, den anden tilhorer Çivaismen, der fortrængte Buddhismen 
og fremstiller i stor Afvexling af Sculpturer den mere udviklede brah
manske Religions, især Çacta-Sectens Pantheon. De forste buddhistiske 
Huletempler, der findes paa endeel forskjellige Steder, f. Ex. ved Mahar 
60 Mile Syd for Bombay, og paa Öen Salsette crc et Slags Hule- eller 
Bjergklostrc, alle anlagte omtrent efter samme Plan, kun forskjellige ved 
Omfang og større eller mindre Kunst og Smag i Udförelsen. Hver 
har en eller flere aflange og hvælvede Tempelhaller, hvori findes en 
Daghop, (Gjemmesled for buddhistiske hellige Gjenstandc) og undertiden 
Sculpturer af den siddende, sjelden af den staaende Buddha 
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desforuden store, sædvanlig fiirk antede Kamre med Steenbænke langs med 
Væggene, og cl Antal af smaa og noget störrc Celler, som det synes, bestemte 
til Opholdssted for Disciple og ældre Munke. Overalt findes talrige Bröndc 
og Vandbeholdningcr. Mange, for störste Delen korte, Indskrifter, 
aflattede i Palisproget og skrevne med de ældre Charakterer (Hr. W. 
fandt kun en eneste i Sanskrit), omtale de Personer, der for deres 
Saligheds Skyld have ladet disse Udhulinger udfore. De brahmanske 
Ilulctcmpler ere blot bestemte til Templer, Værker af en forbausendc 
Skjönhed og Storhed, saasom de ved Ellora i Nizams Territorium 
(hvor der ogsaa sydligere findes buddhistiske Huletempler) og paa 
Eleplianta, tæt udenfor Bombay. Væggene i dem ere opfyldte med 
Sculpturer, der fremstille Çivas og tildecis Vishnus forskjclligc Skikkelser, 
de tredobbcltc Figurer af Parvati (çivas Historie) og çiva , Scener af dc 
to store episke Digte Ramayana og Mahabharata ; ligeledes findes der 
stedse een eller flere Afbildninger af Linga, det skabende Princips 
Symbol. Begge Arter af Ilulctcmpler ere forresten, skjöndt af forskjcllig 
Alder, ingenlunde saa gamle som man ofte antager. Dc buddhistiske ere 
alle eller for störste Delen yngre end Pryadåsi, der i nogle af lir. W. 
afskrevne og Professor Lassen i Bonn til Oflentliggjorélse tilstillede Indskrifter 
angiver sig som samtidig med Kong Antiochus den Store af Syrien, og 
fölgclig ere de for störste Delen yngre end det andet forchristelige Aar- 
hundrede ; de brahmanske Templer kunne neppe sættes höierc op end 
til det femte eller sjette christeiige Aarhundrede; det var paa den Tid, 
at den Hindusect, til hvilken de höre, samlede Kræfter og kort efter 
optraadte som en heftig Forfølger af Buddhismen.

Foruden disse Ilulctcmpler har Hr. W. undersögt dc Templer 
og Tcmpellevningcr, der tilhore Jainsccten, en Sect, der fremtraadte 
senere som et Forsög paa at lempe Buddhismen til Brahmamismen og 
til hvilken fornemmelig de indflydelsesrige Banyaner i Guzcrath höre. 
Disse Templer findes paa tre isolerede Bjerge paa Halvocn Guzerath, 
Palitána, Gernår og Abu, de to förste i Midten, det sidste paa den 
nordlige Grændse, formedelst dets næsten europæiske Clima stærkt 
besögt af Europæerne i dc hede Sommermaanedcr, et Sted, der i Aar- 
hundreder har været saarc anscct og helligt. Intet af Templerne her 
kan dog gjöre Fordring paa en höierc Ælde end det 10de christclige Aar
hundrede. Nogle, f. Ex. dc to af en riig Banyan Bhimcál paa Abu



byggede, ere meget pragtfulde, af Marmor, bedækkede med Sculpturer 
af en forbausende Skjönhcd.

Hr. Westergaards Plan havde været fra Indien at reise op 
gjennem Afghanistan og de Lande, som ligge under Hindukush, hvor 
der endnu synes at findes Levninger af de ældgamle Bactrier; men da 
de sidste Begivenheder i Afghanistan for lang Tid have spærret Ad
gangen for enhver Europæer, har han besluttet at gaae lilsöes til Persien 
og der fornemmelig at besöge saadanne Steder, hvor endnu ingen 
europæisk Reisende har været, navnlig Kerman og Yazd, samt tillige 
Ruinerne af de gamle Hovcdstæder Persepolis, Susa og Ecbatana, og at 
undersöge Alt, hvad der kan tjene til at oplyse Persiens og Nabo
landenes Historie for Mahomedanernes Invasion.

(Ils. Majestæt Kongen har, foruden at bevilge den Hr. W. for 
to Aar tilstaaede Understöltelse ogsaa for et tredie Aar, tillige ladet 
foranstalte, at han er bleven anbefalet saavel til den engelske som til 
den russiske Legation i Teheran, hvorved hans Reise og Ophold i 
Persien vil blive betydelig lettet og sikkret).

Hans Majestæt behagede allernaadigst at uddele Exemplarer af 
Selskabets Medaille i Anledning af dets Jubilæum. Omkostningerne 
for denne Medaille erklærede Hans Majestæt selv at ville overtage.

Mödet den 24de Marts.

rofessor Forchhammer meddeelte en Undersøgelse øver Topasens 
cheiniske Sammensætning.

Denne Ædelstcen forekommer i Naturen under saa eiendom- 
melige Forhold, at den allerede af den Aarsag fortjener en nærmere 
Undersøgelse. Graniten er dens egentlige Hjem, og her slutter den 
sig især til Glimmeren, hvoraf igjen de fluorrige Varieteter fortriinsviis 
ledsage den, et Forhold, der finder sin fuldkomne Forklaring i den 
store Mængde Fluor, som Topasen indeholder.


