Oversigt
over

det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs
F o r li a n cl 1 i n g e r
«g

dets Medlem m e r s A r b e i d e r
fra 31 Mai 1833 til 31 Mai 1834.

Af
Etatsraad og Professor H. C. Örsted,
Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Siden sidste Beretning aflagcles har Selskabet at beklage Tabet af
dets Æresmedlem:

Ils. Excellence Cay Frederik Greve af Revent lau, Ridder
af Elephanten, Storkors af Dannebrogen, Geh. Conferentsraad, Landdrost og Gouverneur i Hertugdømmet Lauenburg.
Ligeledes har det lidt et smerteligt Tab, ved at see sig berövet de
tvende virksomme og höifortjente ordentlige Medlemmer:
Professor og Dr. Theol. Jens Moller, Ridder af Dannebrogen,
Biskop og Dr. Theol. Fredrik Plum, Commander af Dannebrogen, Biskop over Fyens Stift o. s. v.
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Til indenlandske Medlenlmer ere optagne for den historiske Classe:
Professor Clausen.
Professor David.
Professor JMad vig.
For den mathemathiske Classe:
Professor Olujsen.
Capitain v. Bendz, Ridder af Dannebrogen.
Til udenlandske Medlemmer:
Professor Hansen, Forstander for det Seeberger astronomiske
Observatorium ved Gotha.

Den physiske Classe.
Professor og Ridder Reinhardt meddeelte Selskabet Efterret
ning om en ved Rennortalik i Julianehaabs District fanget Ulkeart,
som er blevet indsendt til det kongelige naturhistoriske Museum
og opstillet i sammes grønlandske Samling. Denne Art findes ikke
anfört i Cuviers Fortegnelse af Ulkeslægtens Arter i 4de Deel af
hans Histoire naturelle des poissons, og synes at være endnu
ubeskreven; den er i det mindste en for den grønlandske Fauna
nye Form, som bringer Antallet af denne Slægts Arter i hiint nord
vestlige Hav til 4. Denne Art, som har faaet den systematiske Be
nævnelse Cottus uncinatus, frembyder en ny Afvigelse i det for
Ulkeslægten antagne Tandforhold, som skal sammensættes af Kiævetænder og Tænder paa Plovskiærbenet (os Forneris}. De tvende
grønlandske Arter: Cottus groenlandicus Cuv. og Cottus scorpicides
Fahr, tilligemed de europæiske Arter Cottus scorpius, C. quadricornis, C. Bubalis og C. Gobio vise dette Forhold, hvori
mod den af Professoren tidligere beskrevne Cottus tricuspis Mus.
Reg. eller Fabricii Cottus Gobio ikke har Tænder paa Forner
men blot i Kiæverne. Den nye Art, Cottus uncinatus, har derimod
tillige Tænder baade paa Forner og paa det forreste Stykke af Ga
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nebenene. Det er et i Pattedyrenes, og selv i Reptiliernes Klasse
sieldent Tilfælde, at en Forandring i Tandforholdet ikke tillige
medförer betydelige Forandringer i Arternes generiske Form. Hos
Fiskene derimod, hvis Tænders eensidige Virkningsmaade let kan
erstattes, findes flere Exempler paa denne Foranderlighed i Tand
formen, forbunden med Stabilitet i den övrige generiske Form, og
der vil neppe findes nogen tilstrækkelig Grund til at danne 3 Slæg
ter for de tre grönlandske Arter, Cottus scorpioides, Coitus tricuspis og Cottus uncinatus. Forresten frembyder denne sidste
ogsaa andre Kiendetegn, hvorved den let kan adskilles fra de
övrige Arter i Grönland. Öjnene staae endnu nærmere til hinan
den end hos Cottus scorpioides Fabr.\ ved et Exemplar af fire
Tommers Længde er Pandebenets Brede mellem Öjnene kun en
halv Linie. Piggene i Randen af Giællelaagets forreste Plade (JPræoperculum) ere kun tvende, af hvilke den i överste Hiörne böier sig
krogformigt op ad, og er ved Roden besat med en liden fremstaaende Spids, og endelig har den af alle grönlandske Arter det rin
geste Antal af Straaler i Ryg- og Gadborfinnerne, nemlig i forste
Rygfinne 8, i anden Rygfinne 13 og i Gadborfinnen 11 Straaler.
Hidindtil var saa godt som ingen udgravne Levninger af
Hornqvægets vilde Stamme {Bos taurus ferus Cuv.^ ligesaa lidt
som af Uroxen (Pukkeloxen, Bos Urus Cuv.) i Dannemark kom
met til de Kyndiges Undersögelse, imedens de ikke sieldent fore
kommende og undersøgte Horn og Cranier af Elsdyret tilstrække
ligt vidne om at dette hyppigen forekom i ældre Tider levende
saavel paa de danske Öer som paa Fastlandet. Der kan ikke være
nogen Tvivl om at begge de nævnte Oxearter have til samme Tid
ligeledes levet i Dannemark. Det vilde være meget önskeligt at
man ved Torvemosernes Bearbeidelse vilde skjænke disse Mindes
mærker om vort Lands tidligere Tilstand en större Opmærksomhed
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end hidindtil er skeet, og at de kunde komme ’videnskaben til
Gode, ved at opbevares og benyttes i naturhistoriske Samlinger.
Prof. Reinhardt har meddeelt Selskabet, at han har havt Leilighed til at undersöge et stort Stykke af en Hovedskal af Jden vilde
Oxe, som er blevet opgravet af en Torvemose, beliggende i Miil
fra Tröstrup By i Odense Herred og Amt, og indsendt i Efteraaret 1833 til det kongelige Museum. Ved denne Hovedskal, som
blev foreviist i Selskabets Mode, fattes der kun det forreste Partie
af Pandebenet og af Grundbenet, tilligemed samtlige Ansigtsbeen,
hvorimod de paa Pandebenet sidiende Stæler (Hornenes Beenkiærner) ere fuldkommen vedligeholdte. Dette Cranium blev sammen
lignet med et usædvanligt stort Tyrehoved af den tamme R.ace,
som findes i Veterinairskolens Samling.
Pandens Form, dens
Længde og Fladhed, og Stælernes Stilling og Retning vare fuldkom
ment lige ved de sammenlignede Cranier. I Folge de maalte Di
mensioner af enkelte Partier af det udgravne Cranium, maae det i
sin Fuldstændighed have havi en Længde af 29 Tommer, maalt fra
det höieste eller midterste Punkt af Nakkekammen til forreste Rand af
Mellemkiævebenet, hvorimod dette Maal ved Craniet af den tamme
Tyr kun er 20 Tommer langt. Afstanden imellem Stælernes Rod
maalt ovenpaa Nakkekammen er hos den vilde 6 Tommer og 3
Linier, hos den tamme 4 Tommer 5 Linier, maalt fortil er denne
Afstand 10 Tommer og 6 Linier hos den forste, og 7 Tommer 9f
Linie hos den sidste. Omfanget af Stælernes Rod.er hos den vilde
Oxe 13 Tommer 2 Linier; hos den tamme 9 Tommer 4| Linie.
Længden af Stælerne er, maalt efter den concave Side , 17 Tom
mer 9 Linier, efter den convexe 24 Tommer og 4 Linier hos
. den vilde Oxe; derimod er hos den tamme det hele Horn, maalt
'efter den concave Side kun 10 Tommer 3 Linier og maalt
efter den convexe 12 Tommer 4 Linier.
Heraf sees at den
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vilde Oxe har paa sit noget större Hoved haaret forholdsviis dob
belt saa mægtige Horn. Det maa endnu bemærkes at dens Stæler
ere stærkt böiede, hvorfor ogsaa Afstanden mellem deres Spidser
(21" 9"') er mindre end man efter deres Længde skulde formode.
Senere har Museet ved velvillig Medvirkning af Dr. Hubertz
i Aarhuus erholdt et Pandebeen af samme Oxeart med fuldstændige
Stæler, som er fundet i Ulvemosen paa Stamgodset Rosenholtn.
Denne Torvemose skal ligge omtrent 25 Alen over Havets Over
flade, og være paa den nordlige og nordvestlige Side omgivet af.
skovbevoxne Höie, og forst i Mands Minde gjort tilgjængelig ved
anbragte Afledsgrölter. Craniet blev fundet lieelt nede paa Bunden
af Torvemosen i en Dybde af 3 Alen under Jordens Overflade.
Nogle Aar tidligere blev i samme Mose men 4 Alen dybere truffet
et 3 Fod langt Iliortehorn, og en pad sin Rod endnu staaende Træ
stub (af Finderne holdt for Bog) paa hvilket man tydeligt kunde see
Oxehug. Craniet blev fundet ganske heelt og i Sammenhæng, men ved
Udgravningen blev detsönderbrudtogkunPandebenetgjemt ; de øvrige
Been er forkomne med Undtagelse af Næsebenene, et Stykke af Overkjæven og nogle andre, som bleve siden reddede. Pandebenet er
omtrent af samme Dimensioner [som ved det först omtalte Cra
nium. Stælerne ere af samme Længde, men lidt tyndere, og min
dre böiede, saa at Afstanden imellem deres Spidser er 29 Tommer.
Et Decennium er henrunden siden Lilliolritien er bleven
opfunden og indlemmet i Chirurgien som en nyttig og vigtig Ope
ration. Grundet paa den ved nye Undersøgelser og Forsög stadfæ
stede Erfaring, at mani igjennem Urinroret kan bringe et lige Ri r
ind i Blæren, bestod denne Operationsmethode hidindtil deri, at
man ved gjentagne Boringer sögte at bringe en Blæresteen til hint
Gruuseller smaa Fragmenter. Efter dette Princip vedblev man i den
senere Tid at bearbeide denne vigtige Gienstand, skjöndt de Fleestes Ib -
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stræbelser blot havde til Öiemeed at gjore deaf Leroy ogCiviale dertil
opfundne og anvendte Instrumenter mere indgribende og mere virk
somme. De Vanskeligheder, man havde at overvinde ved Udførelsen
af denne Operationsmethode, lode tyd eligen föle, at den endnu
ei havde opnaaet den Fuldkommenhed, hvortil man hidtil havde
stræbt at bringe den. Paa mange Maader sögte man at forbedre
den, og iblandt de mange dertil opfundne Instrumenter ere unægteligen nogle meget sindrigt udtænkte og sammensatte, men kun
faa befundne at være anvendelige eller nyttige. Ledet ved sine
Undersøgelser over Blærestenens Structur eller Dannelse og ved
flere practiske Iagtagelser over denne Sygdom, stræbte Profes
sor JacoLion at udtænke en simplere og sikkrere Methcde til
at bortskaffe en Blæresteen end den hidtil brugte. Ilan valgte
et andet Princip end det, hvorpaa Lithotritien hidindtil var
bygget, og forandrede de Instrumenter, hvormed den udfortes.
Istedetfor ved gjentagne Boringer sögte han ved et med fornoden
Kraft anvendt Tryk strax at sonderbryde Stenen ; og denne Knusning gjentoges saalænge til Stenen var bragt til saa smaa Brudstyk
ker, at de ved Blærens egen Kraft kunde drives ud igjennem Urin
roret. Istedetfor de mere sammensatte Boringsinstrumenter, der
ere lige og derfor vanskelige at indbringe, udforte han Stenens
Knusning ved et Instrument af en meget simpel Construction, der
ved at have en Böining der svarer til Urinrorets Löb, med Lethed
lader sig indbringe.
Vi have i vor Oversigt for Aarene 1828-29 og for 1830-31
allerede omtalt hans Fremgangsmaade samt nogle Erfaringer, som
dermed ere gjorte.
Da Personer der lide af Blærestene, hos os ei saa ofte fore
komme og Prof. J. derfor ei kunde finde Leilighed nok til at
udvide sine Erfaringer om denne Methodes Anvendelse, fore

lagde han Resultaterne af sine Undersøgelser herover for det franske
Videnskabers Selskab i Paris, der saa at sige er den Domstol, for
hvilken Lithotritien har været stillet.
Academiet overdrog en Commission bestaaende af DHrr,
Boyer, Dupuytren og Lerroy at undersøge denne Operationsmethode, og da den anerkjendte dens Anvendelighed og Nytte, tilstod
Academiet dens Ophavsmand en Belønning af det Monthyanske
Legat *).
Disse Undersøgelser have allerede bevirket en betydelig Re
form i denne Operationsmethode.
Prof. J. har meddeelt Selskabet Resultaterne 'af 3 Operatio
ner, som han i Lobet af dette Aar har foretaget. Hos en af Pa
tienterne behövedes kun een Anvendelse af Instrumentet, for at
faae Stenen knuust; hos den anden vare tvende Applicationer nödvendige; og hos den tredie maatte Instrumentet fem Gange anbrin
ges, inden Stenen tilfulde var knust. Hos ingen af disse Patienter
indfandt sig efter Operationen betænkelige end sige farlige Tilfælde.
Professor Jacobson har ogsaa meddeelt Selskabet nogle Iagtagelser om Hudormen eller Guineaormen {Filaria Medinensis,
Dracunculus &c.) Dette saa mærkværdige Dyr, der i nogle Egne
af Asien og Afrika lever og udvikler sig i flere af det menneske
lige Legems Dele, dog meest i Cellevævet under Huden af Benene
og Fødderne, er en Plage for Beboerne af hine Verdensdele, da
det ofte forvolder smertefulde og farlige Tilfælde.
Prof. J. har havt den her i Norden saa sjældne Ledighed
at behandle en Patient, der leed af denne Orm, og at iagt
tage den hele Cyclus af Tilfælde, som den frembringer. Patienten
en Dreng 13 Aar gi., Mulat, fød i Guinea, fik syv Maaneder øfter) Eu GuIdinedaiEe af 4000 Fr. Værdie.

at han havde forladt sit Hjem Tilfælde af denne Orm. Efter foregaaende Smerter, dannede sig ved den ydre Ankel af den höire '
Fod en Byld, der brod op og hvorved tilligemed Materien nogle
rörformige Stykker, der vare dannede af en temmelig fast Hinde,
fremkom. Da man kunde formode, at det var Stykker af en Hud
orm, gav det Anledning til at efLersoge, om der ei vare flere. Prof.
J. opdagede snart en. paa Vristen af samme Fod. Han gjennemskar
nu Huden, fandt Ormen og uddrog den paa den allerede af de
ældste arabiske Læger angivne Maade, nemlig ved lidt efter lidt at
fremtrække den og snoe den om en liden Træpind.
Denne Fremgansmaade lykkedes fuldkomment og snart havde
han hele Ormen ude.

Ormen er over en Alen lang, cylindrisk, over f Linie i
Gjennemsnit, lige tyk overalt, Enderne kegleformige, noget flad
trykte, Farven melkehvid.
Saaret, hvoraf Ormen uddroges, lægtes i kort Tid. Men no
gen Tid derefter opdagedes atter en Orm i Nærheden af Anklen.
Nu var Forsöget med at udtrække den vanskelig og medforte Smer
ter. Den Ende, man havde fattet, rev af5 og nu paafulgte Be
tændelse, Bollenhed og smertefulde Saar, der udfordrede lang Tid
inden de lægtes.
Prof. J. gjorde herved folgende Iagttagelser. I det Ormen
gik itu, udflöd en melkehvid Vædske, der, betragtet igjennem Microscopet, vrimlede af en utallig Mængde levende smaa Orme. Disse
vare af f Linies Længde. Den forreste Trefjerdedeel af Legemet
var cylindrisk, noget fladtrykt paa Siderne, den forreste Ende coniskj den bagerste Fjerdedeel dannedes af en meget fiin Spids;
Ormen var overalt gjennemsigtig. I den cylindriske Deel kunde
man dog see tydelige Tegn paa Indvolde. De vare meget levende
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bevægede sig lig Vibrioner og rullede sig spiralformigt sammen.
Men i denne Bevægelse deeltog kun den cylindriske Part.
Prof. J. havde disse Dyr 6 Dage levende i Vand. Ilan tog
derpaa den Orm, som han havde uddraget, og fandt ogsaa i denne
Ormeunger af samme Beskaffenhed og Störreise som de forhen om
talte og stadfæstede derved de Iagttagelser, Lichtenstein derom
har gjort.
Da man i flere Arter Filaria (nemlig F. fusca og sanguínea)
har fundet levende Unger, er det sandsynligt, at de ovenomtalte
smaae Orme, skjöndt saa forskjellige fra Hudormen i Formen, dog
ere dens Yngel, hvis Mængde slaaer i et os endnu uforklarligt For
hold til de faa af Moderdyret, der findes hos et enkelt Menneske.
At Ormenes Længde tiltager som Folge af den fremskridende Udvik
ling af deres Yngel, er sandsynligt.
Muligt kunde det ogsaa være, at ved en tiltagende Udvikling
af Ynglen Moderdyret bortdode, Ynglen derimod vedblev at leve
i Moderdyrets tilbageblevne Hud, hvis forste Hinde danner en rörformig Skede eller Balg, der vedblev at være deres Bolig eller
Opholdssted. Delle har rimeligviis givet Anledning til at nogle Na
turforskere og Læger have nægtet Tilværelsen af Hudormen og an
taget, at det man havde udtrukket af slige Saar ei var nogen Orm,
men et pathologisk Product af en foregaaende Inflammation, nemlig
Stykker af Gellevæv, Sener, Nerver eller Blodaarer (deraf ogsaa
Benævnelsen af Tena saniosa^ Tena Medinensis).
Professor Zeise har fremdeles fortsat sine Arbeider over den
Classe af Svovlforbindelser, der allerede i saa mange Maader er
bleven oplyst af ham, og har atter vundet nyt Udbytte. Vel ere
de nye Undersøgelser, hvorom her skal tales, endnu ikke tilende
bragte; men adskillige væsentlige Punkter deraf kunne dog her alB
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lerede meddeles. Man vil erindre sig., at han allerede for lang
Tid havde fundet, at man ved en Oplosning af Kalihydrat i Viinaand, hvortil man sætter Svovelkulstof, erholder en neutral Oplos
ning, som ved passende Inddampning giver et hvidt, saltagtigt, kry
stalliseret Legem, som han gav Navn af Xanthogensurt Kali, og at
man, naar man til en vandig stærk Oplosning heraf sæiter Svovelsyre eller Saltsyre, udskiller et olieagtigt Legem, der i alle Maader forholder sig som dette Salts Syre o : Xanthogensyre.
Grundbestanddelene af det xantogensyrede Kali ere, efter
flere fuldstændige Analyser:
1 Grunddeel Kalium
4
—
Svovel
6
—
Kulstof
10
—
Brint
2
—
Ilt.
Natronsaltet ogBlyiltesaltet (det sidste erholdt af salpetersyret
Blyilte og xanthogensyret Kali) have, efter partielle Analyser, viist
tilsvarende Sammensætning. Det xanthogensyrede Kali, og sand
sy nligviis Xanthogensyresaltene i Almindelighed ere altsaa sammen
satte af Bestanddele, hvoraf kunde dannes 1 Grunddeel Metalilte
(f. E. 1 Kalium 1 Ilt), 2 Grunddele Svovelkulstof (2 Kulstof 4 Svovel)
og 1 Grunddeel Æther (4 Kulstof 10 Brint 1 Ilt).
Meget lærerigt er det, at Xanthogensyren blot ved at forsæt
tes i en Varme mellem 25° til 30° forvandler sig til Viinaand
og Svovelkulstof. Denne chemiske Forandring er ledsaget af en
Varmeudvikling, som fortsættes indtil Forandringen næsten er fuld
endt; og den foregaaer enten Xanthogensyren er i Beröring med
Vand eller ei, og uden at noget andet Stof, og navnlig uden at
nogen Luft derved udskilles.

Det som herved foregaaer lader sig forestille paa folgende
Maade: Antage vi den til Kaliet bundne Xanthogensyre som vand
frie, men at derimod den udskilte har optaget 1 Grunddeel Vand,
saa have vi:
4 Svovel 6 Kulstof 10 Brint 1 Ilt = vandfrie Xanthogensyre
)
*
4 S. 6 C. 10 H. 1 O.
4 S vov. 6 Kulst. 10 Brint, 1 Ilt-{-2 Brint! Ilt œ vandbunden Xanthogens.
4 S 6 C 10 II 10 + H2 O;
hvilke atter kunne fremstilles som
2 (2 Svovel 1 Kulstof)
(4 Kulstof 12 Brint 2 Ilt), det er:
2 S2 C + 4 C 12 H 2 0.
2 Svovelkulstof, 1 Viinaand.
Opvartningen ved den heromhandlede chemiske Virkning er
da ikke Folgen af en egentlig chemisk Adskillelse, men af en
Omsætning, ligesom ved de Virkninger vi pleie at kalde Gjæringer.
Selv i Forbindelsen med Kali lider Xanthogensyren en lig
nende Adskillelse, naar det fornödne Vand er tilstede. Holder man
i et passende Destillerapparat en med lidet Vand dannet Oplosning
af denne Forbindelse udsat for en Varme mellem 90° og 115° C, saa
overdampes tillige med Vandet, Svovelkulstof og Viinaand, ledsaget
af en ringe Mængde af Svovelbrint. Andre Stoffer opdagedes ikke
i den ovenanförte Vædske, heller ikke fandt nogen Luftudvikling
Sted. Erstatter man under Destillationen efterliaanden Vandtabet.
og fortsætter den indtil der ikkun overdampes Vand, saa bliver der
en rodbrun meget æskig Vædske tilbage, som viser sig riig paa

*) Til Bedste for dem, som ere vante til den paa det latinske Kunstsprog
byggede ognu overalt brugelige Berzeli uske Fremstilling sættes denne under.

Svovelkalium. Det synes at Varmen her har adskilt eller omdan
net Syren paa samme Maade som dette skeer med den frie
vandbundne Syre, og at derpaa Kaliet har adskilt det dannede
Svovelkulstof. Oplöst i vandfrie Viinaand giver det xantogensyrede
Kali ingen saadan Adskillelse, men Viinaanden skilles ved Destil
lationen fra Saltet.
Sætter man til den vandige Oplosning af det xanthogensyrede
Kali en stærk Oplosning af Kali og lidt lædsketKalk, saa udvikler Varmen
deraf Mercaptan (Mercaptumbrinte) tilligemed Viinaand. Mercaptanet
udvikles ogsaa ved at udsætte det xanthogensyrede Kali for den saakaldte
törre Destillation. Herved erholder man, som Forf. allerede tidli
gere havde viist, under Udvikling af Kulsyreluft og Svo vel brinteluft,
en olieagtig Vædske, medens Levningen i Retorten antager forst en
röd, siden en brunsort og efter Glôdningen en kulsort Farve, i
hvilken Tilstand den er en Blanding af Svovelkalium og Kul. Den
saaledes erholdte Vædske kaldte Prof. Zeise dengang forelöbigen
Xanthogenolie. Ilan har nu fundet, at den deels bestaaer af Mer
captan, deels, og egentlig for störste Delen, af et Stof, der hoist sand
synligt enten er den af ham i forrige Aar opdagede Thialolie, el
ler et af de andre, endnu ei fuldstændigt undersogte Stoffer, som
frembringes ved Voxel virkningen mellem Svovelviinsyrens Salte og
de æskige Svovler. Det bemærkes iövrigt at det xanthogensyrede
Kali törret i fortyndet Luft ved Svovelsyre eller Chlorcalcium, og
som i intet Forsög har viist noget Spor af bundet Vand, ikke giver
nogen Vædske ved de lavere Varmegrader, men forst naar det
Heles Adskillelse begynder.
Blander man Saltet som udsættes for den torre Destillation,
med Svovl, saa skeer Adskillelsen ved en lavere Varmegrad, og man
erholder derved en Vædske, der ganske lugter som Thialolien.
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Hvad nu nærmere angaaer Sammensætningsmaaden af Xantogenforbindelserne, saa sees let, at de höre til dem, som indbyde
til at prove forskjellige Hypotheser.
Ordner man til Exempel Elementerne i Kalisaltet saaledes:
(1 Kali umi Ilt-f-1 Kulst. 2Svov.)-f-(6 Kulst. lOBrint 1 Ilt-f“ 1 Kulst 2S vov)
(K O -h C S2) 4- (C4 H1® O + C S2),
og sammenligner dermed den Formel som man nu (ved de nyere
Forsög af Marchant over de vel afvandede Viinsvovelsyresalte) sy
nes berettiget til at give det viinsvovelsyrede Kali, nemlig
(1 Kalium 1 Ilt+ lSvovel3Ilt) (4 Kulst. 10 Brint 1 Ilt-|-1 S vo vel 3 Ilt)
(K O + S O3) + (C4 H10 O + S O3)
og dernæst tager Hensyn til de velbekjendte Forholdsmaader ved
Svovlvinsyresaltene i en forhöiet Temperatur (for sig og under Med
virkning afVand) i Sammenligning med det anförte om det xanthogensyrede Kali: synes der da ikke at være nogen Anledning til at
formode en vis Grund lighed i Sammensætningsmaaden af Xanthogensyresaltene og Svovlvinsyresaltene ? Gav man Formelen for Svovlvinsyresaltet den Skikkelse, som nu foretrækkes af Adskillige, nemlig
Metalilte + (4 Kulstof 10 Brint 1 Ilt + 2 (1 Svov 3 Ilt)
MO + (C4 H’° O + 2 S O3)
og satte den i Overeensstemmelse hermed, for Xanthogensyresaltet :
1 Metalilte -f- (4Kulstof lOBrint 1 Ilt -f- 2(lKulstof 2 Svovel))
M O 4- (C4 H10 O + 2 C S2),
saa forsvandt det maaskee noget Stödende at antage en directe For
bindelse mellem et Ilte og et Svovle.
Men ved dette Slags Betragtninger opstaaer fra en anden Side
de i flere Henseender vigtige Spörgsmaal: er Metallet i de metal
holdige Xantogenforbindelser (og fölgelig de 2 Grunddele Brint i
den udskilte Syre) virkelig i iltet Tilstand? og er Æther virkelig
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en Bestanddeel deraf? — Blandt det der synes Forf. at give Anled
ning til det forste Spörgsmaal, er den, alt i lians ældre Arbeide an
mærkede Omstændighed, at saavel Kobber som Blyeforbindelsen
modstaaer Indvirkning af Svovlsyre, og altsaa forsaavidt vise i et For
hold mere ligt det, som finder Sted ved Haloider end det ved de egent
lige Salte, og dernæst, at der, som bekjendt, ved Virkningen mel
lem en vandig Oplosning af Kali med Svovelkulstof opstaae Forbin
delser, som tale for en foregaaende Afiltning af Kaliet. Med Hen
syn til Spörgsmaalet om Ætheren, som egentlig Bestanddeel, har
Prof. Zeise under sit nyere Årbeide, forsögt en Oplosning af Svovelkulstof i Æther med Kalihydrat, udgaaende nemlig fra den Be
tragtning, at det vilde være en betydelig Understöttelse for Forestil
lingen om Ætherens Tilværelse i Xanthogenforbindelserne, naar
der under hiin Omstændighed dannede sig xanthogensyret Kali.
Der viste sig ved dette Forsög vel Spor af Kalisalt, men saa svage,
at han ikke kunde tage i Betænkning at ansee dem som frembragte ved
Spor af Alcohol iden anvendte Æther. Barythydrat gav endnu svagere
Spor af dannet Xanthogensalt, og dog giver Svovlkulstoffets Oplosning i
Viinaand med dette, i Viinaand saa lidet opløselige, Flydrat meget
rigeligt Xanthogensalt.
Det samme gjelder ogsaa om det i Viin
aand saa godt som uoplöselige Kalkhydrat. — Det kan altsaa neppe
være Kalihydratets forskjellige Oplöselighed i Viinaanden og Æthe
ren, som er til Hinder for Saltets Dannelse, naar man anvender
Æther istedet for Viinaand; muligt var det imidlertid, at den Forskjæl som finder Sted i Opioseligheden af de Forbindelser, som her
skulde frembringes, kunde være af Indflydelse.
For Theorien af den Virkning, hvorved Xanthogenforbindelsen opstaaer, er det naturligviis af fortrinlig Vigtighed at have
Kundskab om , hvorvidt den er at betragte som det eneste Product
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af Vexelvirkningen mellem de sammenbragte Stoffer. Ved sit forste
Arbeide kom Prof. Zeise til det Resultat, at der i det mindste ikke
frembringes noget andet svovel- eller kulstofholdigt Legem, og han
har nu fundet dette bekræftet ved qvantitative Forsög. Foregaaer
der altsaa en Afiltning af Kaliet, saa kan denne ei vel tilskrives en
Indvirkning af Kulstof, saaledes som ved Anvendelsen af en vandig
Kalioplosning, og heller neppe en Indvirkning af Svovel, folgelig
kun af Brint. Men af de ovenfor fremsatte Resultater af Kaliumog Natrum-Foreningens Analyser, seer man let, at der ved deres
Frembringelse enten maa skee Udskilling af Vand fra Alkoholen,
eller en Dannelse af Vand ved 2 Grunddele af dens Brint. I sin
à
Afhandling om Mercaptanet gjorde han opmærksom paa den Lighed,
som finder Sted mellem dette og Viinaanden i Henseende til deres
Elementers Mængdeforhold, og yttrede derfor, at der da muligen
ogsaa kunde være Overeensstemmelse i Sammensætningsmaaden af
disse Stoffer. For Mercaptanet valgte han forelöbigt, blandt flere
antagelige Formler
2 Brint
4 Kulstof 10 Brint 2 Svovel
II2 + C4 II10 S2
som den hvortil en flersidig Betragtning af dets Forhold mest utvun
gent syntes at fore ; og Viinaanden vilde da derefter blive at
fremstille som:
2 Brint + 4 Kulstof 10 Brint 2 Ilt
II2 + C4 H10 O2.
Ved overveiende Grunde for Forestillingen om Metallet i af
iltet Tilstand vilde nu fra en anden Side blive Anledning til hiin
Hypothese ; thi, de til Afiltning fornödne, 2 Grunddele Brint maatte
da vist tænkes tilstedeværende paa en anden Maade end de övrige
10 Grunddele, og da sikkert med langt mere Sandsynlighed efter
hiin Formel, end efter den sædvanlige

./
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4 Kulstof 10 Brint 1 Ilt 4" 2 Brint 1 Ilt
C4 H10 O + H2 O,
efterdi denne vilde medföre den Urimelighed, at Brinten skulde
forlade Ilt for atter at forene sig dermed.
Ilvad angaaer den Forandring i Forestillingen om Sammensætningsmaaden af Xanthogenforbindelserne, som denne Theorie
om Dannelsen vilde medföre, at Kaliumforeningen blev f. Ex.
1 Kalium 4- (4 Kulstof 10 Brint 2 Ilt 4" 2 Kùlstof 4Svovel)
(K 4- (C4 H10 O2 4- 2 C S2)
og fölgelig den udskilte Syre
2 Brint 4* (4 Kulstof 10 Brint 2 Ilt 4* 2 Kulstof 4 Svovel)
(C4 H10 O2 4- 2 C S2),
saa sees uden Vanskelighed, at de i det foregaaende anförte For
hold lade sig forklare omtrent ligesaa vel derefter som efter den
forst fremsatte. Prof. Zeise er iövrigt langt fra at tillægge liine Betragt
ninger angaaende Maaden, hvorpaa Xanthogenforbindelserne kunne
tænkes sammensatte, noget andet Værd, end det der maaskee kan
tilkomme dem med Hensyn til Valget af Forsög og Behandlinger
ved Fortsættelsen af herhenhörende Undersögelser; ja muligen höre
disse Forbindelser endog til den Klasse, der höist sandsynligt endnu
fordrer mange Erfaringer fra forskjellige Sider, inden slige Betragt
ninger kunne fore til ret frugtbringende Resultater.
Prof. Forchhammer har forelagt Selskabet en Undersögelse
over et nyt Mineral fra de ved deres Rigdom paa krystalliserede
Mineralier berömte Gruber ved Arendal.
Dets Charakteristike
Egenskaber ere folgende:
Krystallisationen pyramidal. Den forste Pyramides Polvinkler
er 123° 1 G' 30/z. Der forekomme desforuden 2 spidsere Quadra toctaeder i samme Stilling, begge qvadratiske Prismer, og en 8
sidet Pyramide med ulige Vinkler.
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Det har en Vægtfylde af 3,629 ved 15° C.
Dets Haardhed staaer imellem Apatit og Feldspath} det ridses
endnu let af Kniven.
Dets Glands er imellem Vox- og Diamant-Glands. Dets
Farve bruun, dets Pulver lysebrunt.
Mineralets Bestanddele ere:
19,708 Kiseljord, hvis Ilt er 10,24 = 2 X 5,12 = 6 X 1,707.
5,532 Vand
4,917 = 3 X 1,639.
1,136 Jernforilte .... 0,252 )
2,047 manganholdig Magnesia 0,792 > 1,777.
2,612 Kalk......................... 0,733 J
31,035
68,965 titansuur Zirkonjord.

100.

Den ene Deel af Mineralet har altsaa en Sammensætning,
F \
som kan udtrykkes ved denne Formel Mg > Sj
Ca )

Aq3 o: Kiselsalt

af Jernforilte, Magnesia og Kalk med 3 Grunddele bundet Vand; den
anden Deel er endnu ubestembar, tildeels fordi man ikke tilstrækkelig
nöiagtigen kan adskille Titansyre fra Zirkonjord, tildeels fordi
Analysen har givet et Overskud af flere Procent, og den ikke kunde
gjentages af Mangel paa Mineralet. Prof. Forchhammer har kal
det dette Mineral Örstedin, og gjort opmærksom paa dets mærkvær
dige Isomorphie med Zircon.
Zirconens Vinkel er 123° 19' Örstedinens 123° 16' 30"
men Zircon har en Haardhed = 7,5 Örstedinen = 5,5.
Vægtfylde = 4,505 . . . = 3,629.
C

18
De ere altsaa meget forskjellige Mineralier, og deres chemiske
Bestanddele tillade ikke at anvende Isomorphiens almindelige Love,
thi en Vandforbindelse af kiselsuur Magnesia, Kalk og Jernilte med
titansuur Zirkonjord kan ifölge de hidtil bekjendte Love ikke være
isomorph med vandfri kiselsuur Zirkonjord.
Selskabets Medlem, Naturforskeren Dr. Phil. P. JP. Lund,
har i Breve til Etatsraad Hornemann og Professor Schoutu^ meddeelt nogle Efterretninger om adskillige Iagttagelser, han har an«
stillet paa sin anden brasilianske Reise ; hvilke de, med hans
Tilladelse, have forelagt Selskabet.
Paa Overreisen anstillede Dr. Lund regelmæsige Iagttagelser
med et Sympiezometer (et Luft-Barometer, af en egen Indret
ning, hvorved det bliver skikket til at benyttes ombord). Disse
Iagttagelser vise at Lufttrykket aftager fra 40° N. Brede til det
Jordstög noget Nord for Æquator, som ligger mellem Nordost og
Sydost-Passaten, og hvor Vindstille er herskende, men tiltager igjen
sydligere i Sydostpassatens Bælte, thi:
I Nordpassatens Bælte fra 38°30z N. B. til 8°18z N. Br. (6-20Decbr.)
faldt Sympiez. fra 29zz,34 til 28zz,71 eng. Tommer.
I Vindstille-Bæltet, fra 8°18z til 4°26z N. Br. (20-26 Decbr.) fluctuerede det med et Spillerum af 0zz36, men stod ved Sydgrændsen omtrent paa samme Ilöide som ved Nordgrændsen.
I Sydostpassatens Bælte, fra 4°26z N. Br. til 18°6 S. Br. (26 Decbr.8 Januar) steeg Sympiez. regelmæssigen fra 28zz,67 til 28zz,85.
Ved disse Iagttagelser bestyrkes en Deel af den Lov for Luft
trykkets Forandringer, som Prof. Schouw har opstillet i Selskabets
naturvidenskabelige og mathemathiske Afhandlinger 5te Deel.
Havets Temperatnr ved Overfladen tiltager, efter Dr. Lunds
Iagttagelser, mod Vindstille-Bæltet, opnaaer der sit Höieste og af
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tager derfra Syd efter. — Den höieste Varmegrad i Havfladen iagttog
han paa 6°56' N. B. ; den var 22°,6 R. —*)
Söereiseh foranledigede ham endvidere til at anstille nogle
Undersøgelser over Havets Lysen. Som bekiendt staaer Mængden
af de lysende Punkter for endeel i Forbindelse med Veierliget, i
det den ved höi Luftvarme og overtrukken Himmel er betydeligt
större end ved klar og kiölig Luft 5 — i Maaneskin forsvinder Phænomenet ganske, hvilket dog vist nok kun er en Folge af at Maanens Lys overvinder det svagere Lys af de lysende Punkter i Havet.
I indesluttede Ilave, i Kysternes Nærhed, tiltager Mængden af disse
lysende Punkter 5 intetsteds bemærker Iagttageren, har han seet Ha
vet lyse stærkere end udenfor Bugten af Rio Janeiro, hvor Kiölvandet var saa stærkt lysende at man i Lendseportene, trods Nattens
fuldkomne Mörke, kunde læse fiin Skrift. Ved at opfange og nöiagtigen at undersøge de lysende Punkter, iagttog han, at det var
smaae Krebsearter (Crustaceer),
Med Hensyn til Brasiliens Planteverden, har han i det Sel
skabet meddeelte Brev **
)
kun givet Oplysning om de almindelige
Vei- og Ukrudsplanter. Dette er det sørgeligste Partie af Brasiliens
ellers saa yppige Vegetation. Medens hos os den störste Riigdom
i Planterigets Frembringelser udfolder sig under Indvirkningen af
de velgiorende Solstraaler, og de tætte Skove vise en Eensformighed, der
grændser til Armod, saa folger i Brasilien derimod med Bortryddelsen af Værnet mod Solstraalernes umiddelbare Paavirkning en Aftagelse i Væxtrigets Frodighed, der gradeviis udarter til hedeagtig
*) Baron Dirkinck har iagttaget
Hav, og 24°,5 R. paa 2°5 N.
**) I et senere Brev, der siden
efter at have giort en Reise
tation. —

23°,4 R. paa 3°,8' N. Br. i det atlantiske
B. i Sydhavet. —
er forelagt Selskabet, beskriver Dr. Lund,
i det Indre , den saakaldte Campos- Vege
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Forkrybling. Man maae derfor ikke hist vente den brogede Blom
sterflor, som forskiönner Siderne af vore Veie. Forgiæves soger man
vort friske Grônsvær, forgiæves noget, der kunde lignes med vore
Valmuer og Kornblomster, med Echium og vore övrige smukke
A.sperifolier, eller med de mange gule og hvide straalblomstrede
Synantherer.
Det egentlige Tæppe af Grönt, hvorved de ubetraadte Steder og Veiene, de frie Pladser om Husene, Gangene i
Haverne o. s. v. bedækkes, dannes vel ligesom hos os af Græsarter?
men dette Græstæppe er hverken det livlige lyse Grônsvær, der
om Vaaren bedækker vore Marker og Enge, eller det guulladne
Straae, der i Hostens Tid giver vore Landskaber et eget Præg. Den
strænge alvorlige Characteer, der udmærker de fleste af Vegetatio
nens Hovedformer i det tropiske Sydamerika, begynder allerede her
at vise sig, og det mörkegrönne Græstæppe danner en værdig Forgaard til Floras egentlige Hôisæde, de skumle Urskove. Ligheden
med vort Grônsvær forsvinder endnu mere, naar man underkaster
dette Græsteppe en nærmere Undersögelse, thi alle de hos os her
skende Slægter forsvinde som saadanne og aflôses af andre, som hos
os enten savnes eller spille en underordnet Rolle.
Adspredte i dette Græsteppe findes, som hos os, en Mængde
Planter af andre Familier, der ofte saameget tiltage, at de mere el
ler mindre skiule Græsarterne, ja stundom ganske fortrænge dem.
Men disse Planter ere ikke vore ziirlige smaae Urter med smuktfarvede Blomster, men for störste Delen Halvbuske med uanseelige
Blomster. De to Familier som der kappes med hinanden om For
rangen ere Malvaceerne og Synanthererne ; de sidste frembyde
flere Arter, men de sidste spille formedelst Individúenles Mængde
dog nok en vigtigere Rolle.
Polytechnisk Candidat Jerichou har forelagt Selskabet en Af
handling om at spare Berigtigelsen for Varmens Indvirkning paa

>
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Ilævertbarometeret» Til dette Öiemed maa Röret heelt igjennem
være lige vidt. Det er bekjendt, og let at indsee, at der til en
Stigen i den ene af dettes to parallele Rördele svarer en lige
Falden i den anden ; saa at f. Ex. en Tilvæxt i Lufttrykket,
som vilde löfte Qviksölvet i Barometeret to Linier, udretter dette
ved at bringe Overfladen til at staae 1 Linie lavere i den aabne
Deel af Roret og ligesaa meget höiere i den lukkede. Drager man
altsaa en horizontal Linie netop midt imellem begge Qviksölvoverfladerne, og maaler hvormeget den ene staaer over den anden un
der denne Linie, saa kan man her, istedetfor at sammenlægge begge
Höider, tage den ene af dem dobbelt; dog ved alt dette forudsat,
at Varmen bliver uforandret. Kunde man nu mage det saa, at
Varmens Indflydelse paa Qviksölvsöilens Ilöide i det ene Rör opveiedes ved nogen anden modsat Virkning, saa behövede man ikkun
at tage dettes Angivelse dobbelt, for at have den af Luften baarne
Qviksölvhöide ved en given bestandig Varmegrad, f. Ex. 0°. Men
denne Betingelse lader sig opfylde for Rorets aabne Deel, og heri
bestaaer Jerichous Opfindelse.
Fæste vi vor Opmærksomhed paa den af Luften baarne Deel
af Qviksölvet, og den samme omgivende Deel af Röret: og sætte vi
forst at Varmen kunde udvide hiin uden at virke paa denne ; saa
indsees let, at denne Qviksölvsöile slet ikke vilde lide nogen anden
Forandring end den ved Varmen frembragte Forlængelse, naar den
skulde vedblive at holde Modvægt mod samme Lufttryk. Men ved
Rorets Udvidelse behöves en större Mængde Qviksölv til at fylde
det til samme Höide, hvilket ikke kan skee uden at der strömmer
Qviksölv til fra den övrige Masse. Ifölge denne Opsugning skulde
Qviksölvet falde i Rörets aabne Deel, medens det ved Varmen
skulde bringes til at stige. Forholdet mellem Længderne af de
tvende Qviksölvsöiler kan nu træffes saaledes, at disse to Virkninger
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holde hinanden Ligevægt, saa at der ingen Forandring foregaaer i
det aabne Rör uden ved Lufttrykkets Forandring.
Efter Selskabets Tilladelse blev et Barometer forfærdiget efter
denne Plan, og prövet, deels ved Sammenligning med Selskabets
Butzengeigerske Barometer deels, ved at sammenligne dets Angi
velse efter den sædvanlige Iagttagelsesmaade og efter den nye.
Begge gave saa tilfredsstillende Resultater, som kunde forlanges af
det forfærdigede Instrument, hvis Rör af Mangel paa bedre kun
har erholdt 3 Liniers Diameter, en Vidde, hvormed man vel som
oftest nöies, men som dog giver for megen Gnidningsmodstand.
Med alt dette gik Afvigelserne altid kun til nogle faa Hundrededeel
Linie, som oftest kun til 2, 3 eller 4, og næsten1 aldrig over 8.
Hvorved endnu er at bemærke, at Afvigelsen paa ingen Maade ene
maa regnes Instrumentet til Feil 5 thi naar man sammenligner to
Barometere, kan den ved Varmen frembragte Afvigelse letteligt for
en Deel ligge deri at Barometerets Qviksölvsöile ikke heelt igjennem har samme Varmegrad, og at der ogsaa kan være en liden
Forskjel paa Maalestokkens og Qviksölvets Varmegrad.
En liden
Deel af Feilen kan ogsaa ligge i Aflæsningerne.
Et Exempel paa Sammenligningen mellem Instrumentets egne
Angivelser er folgende:
Barometerets lukkede Ror 169,24 Lin.
— — — aabne —
168,46 —
tilsammen............. 337,70
•—
Berigtigelse for Varmen
11,2° R...................
0,76
—
Qviksölvhöide ved0° . 336,94 —
2 X 168,46
............. 336,92 —
Forskjæl..............
0,02
—
Varmegraden iagttoges ved to paa Barometeret anbragte Thermo-
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metere, et paa den överste og et paa den nederste Deel.
Naar
deres Angivelser ei vare lige toges Middeltallet.
Dette Barometer vil da være meget brugbart til alle meteo
rologiske Iagttagelser, hvor det ikke skal flyttes til et höiere eller
lavere Punkt 5 thi hvor dette er Tilfældet behoves en ny Rettelse.
Den Vanskelighed man vil finde i at faae Rör af eensformig
Vidde vil maaskee kunde hæves, ved i Glashytterne at trække Ro
rene igjennem Aabninger, ligesom i Traadtrækkerier, hvorved vel
ikke alle, ineu sikkert Mange vilde faae en eensformig indvortes Vidde.
Maaskee kunde man endog bringe det dertil at man kunde anvende
noget af Rör trækkeri ernes Methode derpaa.
Candidat Jerichous Afhandling blev kjendt værdig til at op
tages i Selskabets Skrifter; og da han allerede i Anledning af et tid
ligere Arbeide havde erholdt Selskabets Sölvmedaille, besluttede
man, som et Tegn paa Selskabets Bifald, for dette nye Beviis paa
hans Kundskaber og Opfindelsesaand at skjænke ham det under
hans Opsigt forfærdigede Barometer.

Historisk Classe.

►

Etatsraad og Ridder Br'óndsted har forelæst Selskabet tre Af
handlinger, nemlig:
Den fôrste, over en stor antik-græsk Terra-cotta Vase af
dem som fandtes ved Udgravning i Aarene 1829-1830 i Ruinerne
af V\ulci, paa det gamle Etruriens sydlige Kystland. Af disse bragte
Romeren Campanari i Aaret 1832 omtrent 100 Stykker til London, hvor Etatsr. Brandsted kjöbte den nærværende og afstod den
siden til Hs. Kongelige Höihed Prinds Christian Frederik’s Mu
seum, hvor den nu befinder sig:
Denne Vase med to Haandfang (ayyoj ¿iurov) af et meget
flint og fortrinligen brændt Leer, og af den skjönneste Form, er
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een Fod 5 Tommer höi, og, hvor Peripherien er störst, 3 Fod i Omfang.
Den er, omkring Halsen og fra det ene Haandfang til det andet,
forsynet med en dobbelt Række af Dyrgrupper, af hvis Tegning og
Udförelse, saavelsom af Materiens fortrinlige Behandling, Forfatteren
slutter at denne Vase henhorer til den Klasse af Monumenter som,
i chronologisk Henseende, pleie at betegnes med Benævnelsen Joralexanderske, og som forfærdigedes ved, eller kort efter Midten
af det 4de Aarhundrede för vor Tidsregning. Dog hidrörer dette
antike Keramions fortrinligste Interesse fra dets Construction som
er meget mærkelig. Det er nemlig en dobbelt Vase, som bestaaer
af tvende, ved Forfærdigelsen sammenföiede, eller i hinanden modelerede Vaser, af hvilke den Ene (den indere), som er omtrent
14Tommer höi, og som vel omtrent indeholder en Trediedeel
af den ydre Vases Rum, alene communicerer med den överste
brede Munding. Denne indvendige Vase var bestemt til at fyldes
med Snee eller lis, hvormed den Viin eller anden Drik, som den
ydre Vase indeholdt, afköledes. Paa den ydre Vase ere tvende Aabninger anbragte, nemlig höit oppe paa den éne Side en ziirligen dan
net Tud
hvorigiennem Vinen indbragtes i den ydere
Vase, og en mindre Aabning under Vasens Fod, som var forsynet
med en Hane af Metal, hvorved Vinen skænkedes i de mindre Bæ
gere
Denne mærkelige Vase er saaledes hvad Græ
kerne kaldte en
eller et K'ôlingsredskab, som ved deres
Maaltider var hævet paa en egen Trefod, og hvis Construction grun
der sig paa den Eiendommelighed, at Grækerne sædvanligen afkölede om Sommeren deres Viin ved at nedsænke Isen, eller det
Redskab som indeholdt samme, i Vinen , ikke som vi pleie, ved at
sætte den Flaske der indeholder Vinen i den afkölende Masse.
Den anden, over en meget gammel græsk Vase (17 Tom.
höj og 32 Tommer i Omfang) som ogsaa var iblandt dem, hvilke
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fandtes ved Vulci i zÅaret 1830. Etatsr. Bronclsted erhvervede den
i' Aaret 1832 i London af Romeren Campanari. Denne ældgamle
Vase med eet Haandfang (fiyyoç povarov') af en tung Materie og
ufuldkommen Fabrik, hvis Periode, efter Analogie af mange lig
nende antike Leerkar, maa henregnes til sidste Halvdeel af det
G te Aarhundrede för vor Tidsregning, var en Oliekrukke, bestemt til
Priisvase (fyldt med et vist Maal af hellig Olie) paa en eller an
den Athene Fest, hvilket med fuldkommen Sikkerhed sluttes af
begge Forestillinger som befinde sig, den större, paa Vasens lavere
og bredere Overflade, den mindre, paa den smalere Omkreds som
er Halsen nærmere; Iliin (den större Forestilling) bestaaer nemlig
af 7 store (5 eller 5f Tommer höje) Figurer af hvilke tvende ere
qvindelige, som forestille en vidunderlig Handling: eet af det hel
lenske Religionssystems Hoveddogmer, nemlig den guddommelige
1 ankes Personification -ved Pallas - Athenes Fodsel af Zeus s
(X'erdensbestyrerens) Ilferne, i Nærværelse af de Guddomme, som
ifölge Folketroen, havde med denne miraculöse Handling at bestille.
Denne Forestilling, allerede for sig mærkelig paa et oldgræsk Keramion, bliver end ydermere interessant ved den Omstændighed, at
denne Vase afgiver et kosteligt Bidrag til rigtig og historisk Restau
ration af Phidias’ store Grupper (24 Kolosser) i Parthenons östlige
Gavldybde (Fronton), hvis midterste Gruppe, som forestillede det
Samme, nemlig Pallas-Athenes Födsel {Pausan. 1ste Bog; 24de
Cap. §. 5) gik tidlig tabt.
Det överste, mindre Billede med
fem unge Alænd som fremride i Række i fuld Gallop, antyder den
af Stadiens Övelser, nemlig Fœdderidt {i7T7roç
i hvilken denne
Vase, med dens Indhold (et vist Maal af hellig Olie), blev vun
den som Præmie eller Seierspriis.
Den tredie, angik én antik græsk brændtleers- og malet Vase,
som fandtes for henved 10 Aar siden ved Girgenti (Agrigent) paa
D
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Sicilien og nu ér i Hertugen af Luynes Museum i Paris. Den er
1 Fod 3f Tomme i Höide og 1 Fod 2 Tommer 10 Linier i Gjennemsnit ved Mundingen, hvilken afgiver denne Vases störste Peri
pherie. Dette skjönne Keramion af en meget fiin og omhyggeligt
brændt Jordart, med to, lavt paa Vasen anbragte Haandfang og
med en meget viid Munding, er, ved sin Form, af det Slags Bol
ler som Grækerne kaldte
og som de især brugte til at
blande Vinen (somhelst med Vand, ogsaa stundom med Honning
eller anden aromatisk Södme). Forsiden har trende Figurer og
Bagsiden ligeledes. Baade disses Tegning og Materiens Behand
ling peger hen paa den forste Hahdeel af det fjerde Aarhundrede för vor Tidsregning, som den Tid, paa hvilken delte ualmin
delig skiönne Leerkar forfærdiges. Forsidens trende Figurer fore
stille en Poseidon, Havets Hersker, siddende paa sin Trone og
med sine Symboler; han rækker i laanden til en Yngling (lians
egen Sön: Heroen Theseus') som staaer foran ham, medens Am
phitrite^ Poseidons Gemalinde, Havets Dronning, som staaer bag
ved hendes Gemals Trone, fremholder i begge Hænder et Tcuvia
(Sjærf eller Haarbaand) som afgav et af de sædvanligste Symboler
paa vunden Sejér, være sig i Krigskamp eller i Stadiens Övelser.
Denne Forestilling tyder hen paa et attisk Sagn som Pausa
nias fortæller (1ste Bogs 17de Cap., 3 §.): at da den unge The
seus, ved sit forste Besög paa Kreta, kom i Ordstrid med Minos,
Kreternes Konge, forekastede denne ham en vis Brauten med sin
Herkomst og yttrede Tvivl om at den unge Theseus virkeligen var
Poseidons Sön. Efter nogle gjensidigen vexlede haarde Ord, drog
Minos sin Seglring af Fingeren og kastede den i Havet med disse
Ord: ”est Du Poseidons Sön, da henter Du mig min Ring paa Ha
vets Bund.” Den unge Theseus var ikke seen til at kaste sig i de
oprörte Böiger og bragte, efter nogle Öieblikke, ei alene Minos
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Ringen men ogsaa en gylden Krands som Amphitrite, Poseidons Ge- x
malinde, Havets Dronning, havde skænket ham.
Bagsidens trende qvindelige Figurer ere sammenstillede i nöiagtig Symmetrie med Forsidens Gruppe, og tyde hen paa de isthmiske Kamplege, for hvis Stifter Theseus angaves i Oltiden (see f.
Ex. Plutarch's Vita Thesei 30te Cap.; Hygin Fab. 273 o. s. v.); og
denne Overensstemmelse af begge Siders Forestillinger berettiger
til at antage at denne Krater har været en Priisvase til Belönning
for Seier i et eller andet Isthmisk Ridderspil.
Justitsraad Molbech har meddeelt Selskabet et historisk Fo
redrag om de finniske og lappiske Folkefærd, for saa vidt disse
have været og tildeels endnu ere Indbyggere i det skandinaviske
Norden, om Forholdet imellem de nu, ved Navnene Finner og
Lapper adskilte Stammer; om begges Forhold til Nordens Ind
byggere af gothisk Stammen og om Vanskelighederne ved paa en
historisk Vei, at afgiöre Spörgsmaalet: om Finner eller Lapper have
været den tidligere, fra Gother Stammen forskiellige Folkeslægt, i
Norden, om hvis Tilværelse i Fortiden gamle Mytlier og Sagn sy
nes at vidne, og saaledes at betragte som Scandinavians oprindelige
eller ældste Indbyggere?
Den i Aaret 1833 efter Selskabets Foranstaltning, af en dertil
udnævnt Commission undersøgte Rune- Indskrift paa Runamo, (i
Blekings Lehn, Bräkne Herred, Hoby Sogn), har en af dens Med
lemmer, Professor og Geheime - Archivarius Finn Magnussen
i Mai 1834 seet sig i Stand til at oplyse. Da Indskriften,
saaledes som den af Comrøissionens naturforskende Medlem
Prof. Forchhammer ) ved de med Trækkene blandede naturlige
Sprækkers og Ridsers Afsondring, paa Stedet var erkjendt at være
indhugget af Menneskehænder, var blevet stukket i Kobber,' og
Prof. Magnussen jevnförte Kobberstikket med Originaltegningen,
D2
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forsögte han, efter tit at have forgjæves prövet paa at dechiffrere
.Indskriften paa sædvanlig Maade. at læse den bagfra, eller fra
Ilöire til Venstre, og dette lykkedes ham over al Forventning, da
han strax tydelig fattede dens tre forste Ord. Naturligviis fortsatte
han Læsningen paa samme Maade, og inden to Timer var hele Ind
skriften, forsaavidt dens Træk endnu ere synlige eller ubeskadi
gede, efter hans Mening fuldkommen dechiffreret, paa et Par Ord
nær, hvilke han siden nærmere har berigtiget. Efterhaanden som
han fik Ordene læst, nedskrev han dem5 det viste sig strax at de
vare skrevne i det oldnordiske Sprog, og udgjorde, forsaavidt Ord
eller Stavelser ikke fattedes i dem, ved at være deels muelig forvittrede, og, deels, som man tydelig seer, voldsomt borthugne eller
gjorte ulæselige, fuldkommen regelrette, ja endog allitererede Vers
efter de gamle Skjaldes Regler (nemlig forsynede med Bogstavriim
eller visse til hinanden, i Udtalens Lyd, svarende Bogstaver, i visse
af Versenes Ord) — i det Versemaal, som netop fordum kaldtes
de gamle Digtningers Toneart ( fornyr^alag)) og som sees at være
det samme, som det, hvori Stærkodder affattede det Kvad om Braavalle - Slaget, hvilket Saxo har benytteti sin Fortælling derom. Ind
skriften synes at være udhuggen kort forend dette Slag holdtes,
mellem Harald Hildetand, de Danskes, og Ring, (ogsaa kaldet Si
gurd Ring) de Svenskes Konge, fordum det störste og mest berömte i hele Norden5 mange norske, ja selv tydske og russiske Fyr
ster og Kæmper deeltoge og deri. Det henfores sædvanligst til
Grændsen af vort Nordens Fabeltid og historiske Tid, samt ellers
saaledes til forskjellige Tidspunkter , nemlig: af JP'allmann, til Aar
efter Christi Födsel 680, Espolín 718, P. E. Muller 730, Torfæus og 8uhm 735, Bredsdorjf til 760. For Torfæus antog man
at Braavalle-Slaget holdtes henved Aar 325, eller endog for. Ogsaa
om Stedet, hvor det holdtes, have de nyere Forfattere været uenige,
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med Hensyn til de Gamles Fortolkning. Enten saa Slaget er blevet
holdt paa Braavalle Hede, i Smaaland eller paa Braavalle Slette
ved Braavigen (Bråvik) og Varaå i Öster - Gothland (dog især i det
sidste Tilfælde), kan Runamo antages at have ligget paa Veien til
Valpladsen fra Skanör af, for den Deel af Haralds Hær som drog
landveis derhen. Paa en eller flere Rastdage, bestemte til höitideligt Offer og Gudstjeneste, efter de oldnordiske Hedningers Skikke,
synes Indskriften at være udhugget} han læser den nemlig saaledes
(uden at anföre Vokalerne med de nubrugelige islandske Accenter):
HI1LTEKINN RIKI NAM
GARpR IN HJO
ULI EIT GAF ....
' VIGI OpIN RUNAR
IIRINGR FAI
FALL A MOLD
ALFAR, ASTA GOD
OLA (FJAI).
OplN OK FREI
OK ASA KUN
FARI (FARI)
FJANDUM VARUM
UNNI HARALDI
ÆRIN SIGR.
Af Indskriftens Ord er fjai (Jjái) noget beskadiget med Meiselen
og saaledes ikke fuldstændig læseligt} fari er derimod saaledes ind
befattet i en eneste Character eller Binderune, at det kan læses dob
belt, nemlig baade op- og nedvendt, formodentlig med Hensyn til
magisk Overtro, ligesom lignende Ord pleiede saaledes at gjentages
i Vers af saadant Indhold. Navnet öli begynder snart med U og
snart med O, ligesom sligt er Tilfældet i andre Runeskrifter, hvor
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disse Bogstaver tit forvexles med hinanden, hvilket og gjelder om
Middelalderens nordiske Membraner. Til denne Læsning svarer ellers
folgende ordrette Oversættelse :
Hildekind indtog (modtog} Riget (Rigerne, Regjeringen}
Gard indhuggede (Runerne}
Ole Eed gav (o: aflagde Trot>kabseed}
Odin vie (hellige} Runerne !
(Gid) Ring faae
Fald paa Muld!
Alfer, Troskabsguder (Genskabs- og Kjoerlighedsguder}
Ole (hade, — skye, forlade!}
Odin og Frei
og Asers Slægt
odelægge (odelægge)
Vore Fjender!
Unde Harald
en stor Sejer!
Folgende Mening og Tankegang synes at ligge i Runamo- Indskrif
ten, naar man jevnförer den med de Oldtids Beretninger som inde
holdes i Saxos Danske Historie, og i det saakaldte Sogubrot
fornkonúngum i et kosteligt Brudstykke af en gammel ellers tabt
Saga om Danmarks og Sverrigs Oldtidskonger, efter dets nyeste og
heste Udgave. Först bevidner Indskriftens Forfatter at Hildekind
(eller Hyldekind) har modtaget eller indtaget Riget (muelig især
det Rige eller den Provinds hvori Stedet ligger) og altsaa besidder det
med fuld Ret. Hint Tilnavn har hidindtil været aldeles ubekjendt,
men Indskrifteffs övrige Indhold gjör det upaatvivleligt at det her
tillægges den samme danske Konge som ellers i de os bekjendte
Eddaer, Sagaer og Oldtidskvad, saavelsom og af Saxo og flere
danske Forfattere, amindelig kaldes Harald Hildetand eller Hylde
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tand (HiIdito nn f Hilditavn), Begge de førstnævnte Hovedkilder
anföre forskjellige Folkesagn, der vel kunde have givet Anledning
til Tilnavnet Hyldekind (Manden med den saarede, men atter
tilgroede Kind) hvilket Harald allerede af en saadan Hæn
delse, har faaet i sin Ungdom, hvorimod Sagaen bevidner at
han fik det andet, Hildetand (som egentligst betyder Krigsgudindens- eller Krigens-Tand) fordi han var en stor Kriger som havde
holdt flere Feldtog end nogen anden af hans Slægt. Heraf bliver
det klart, at denne Konge forst sildig kan have faaet dette nu alminde
lig bekjendte Tilnavn, som bragte det förste i Forglemmelse. Den gamle
nordiske Historie afgiver adskillige lignende Exempler paa slige Foran
dringer, hvorved endog Tilnavne ere traadte istedenfor Egennavne, saa
at disse sidste endog næsten fuldkommen tilsidesattes eller glemtes. —
Dernæst bevidner Gard (Gardr, GarîSr, Garjtr) at han har ind
hugget Runerne. Ilan nævnes udtrykkelig af Sögubrot som en af
Haralds Skjalde og Kæmper, som deeltoge i Braavalleslaget, samt
synes at kaldes af Saxo Gardh fra Byen Stange (eller Stangby) og
er tillige rimeligviis den Garthar, hvilken Stærkodder, efter samme
Forfatter, roser sig af at have fældet i Slaget. — Efter at have til
kendegivet sit eget Navn bevidner Skjalden og Runemesteren Gard
at en vis VU eller O//, (Ole) havde aflagt Eed, det vil sige en
Troskabseed, som Haralds Hærforer. Han er upaatvivlelig Saxos
Olo vegetas, Sagaernes z/// eller Óli frækni, som forhen havde
staaet i Haraids Krigstjeneste, men var gaaet over til hans Fjende,
Kong Ring, Saxos Ringo, Sagaernes og Indskriftens Hringr (eller
Ringl'}- Hvad vi af Indskriften have tilbage maa betragtes som etslags magiskrcligiös BandsætLelse af Landsforræderen og Bonner for
den retmæssige Konges Sejer i en forestaaende Kamp. De bebudes
ved den korte Indledning: ”Odin vie Runerne!” Meningen heraf
er uden Tvivl den, at den paakaldte (ellers af Harald Hildetand
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ivrig dyrkede) Gud, maatte give den paafölgende Bon, en saadan
Kraft, som kunde formaae Guderne til dens Opfyldelse. Ind
skriftens övrige Deel er, forsaavidt den ikke er bleven voldsomt
borthugget, tydelig nok.
Kong Harald Hildetand, hvem Oldsagnene tillagde ikke allene
Herredømmet over Danmark og Sverrig, men ogsaa betydelige
Erobringer i Tydskland, Frankerige, Nederlandene og Storbritannien
(Northumberland og Cumberland) meentes allerede i Middelalde
ren at have ladet Ruñamos Indskrift indhugge. Dette vide vi af
Saxos Beretninger paa forskjellige Steder af hans danske Historie,
jevnforte med hinanden. Först hedder det nemlig i Fortalen, hvori
han kortelig beskriver de nordiske Lande: ”1 Bleking sees en Klippe,
bekvem for Vandrende, (eller forsynet med en Gangstie) og lige
som overströet med forunderlige Bogstavtegn. Der lober nemlig
en Fjeldsti fra den sydlige Havbred ind i Verendes Ørkener. Den
omgives (til begge Sider) af to Linier (eller Streger) kun adskilte
fra hinanden ved et lidet Rum, men dog betydelig udtrukne i
Længden. Mellem dem er er en Flade, som viser sig at være ud
huggen overalt med Figurer (Characterer) bestemte til at læses.
Skjondt dens (Fjeldstiens) Beliggenhed er saa ujevn, at den snart
gjennemskjærer Fjeldhöjder, snart udstrækkes over Dalenes Dybder,
kan man dog tydelig spore at Bogstaverne gaae ud i en Række.
Disses Betydning sögte Kong Valdemar, den hellige Knuds lyksa
lige Söe, som forundredes herover, at udforske, og udsendte derfor
Mænd, som skulde bereise denne Klippe, for ved en meget omhyg
gelig Undersögelse at gjennemgaae den hele Række af de der syn
lige Characterer, og derefter optegne (indskjære) dem paa etslags
Stokke, efter de selvsamme Skikkelser (til Punkt og Prikke). De
kunde dog ingen Mening faae ud af det Hele, fordi de indgravede
Træk (eller: Indridsningens Udhuling) deels vare udfyldte med
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Dynd, deels udslidte af Fodgjængeres Spor, saa at Skrifttrækkenes
Udstrækning löb utydelig sammen paa den fortraadte Gangsti (o: Bog
stavernes Træk löb i hinanden og forvildede Læseren). Heraf er det
klart at ogsaa de haarde Klippers Ridser, gjennemregnede af langva
rig Væde, groeigjen, enten ved sammenblodet Dynd (Stöv ogJord)
eller ved jævnlig Overösning af heftige Byger.”
I Værkets 7de Bog siger Saxo herom, idet han beskriver Kong
Harald Hyldetands (eller Hildetands) Liv og Levnet: ”IIan drog Om
sorg for at hans Faders Bedrifter bleve indgravede, af Kunstnere, paa
den Klippe i Bleking, om hvilken jeg ovenfor har talt.” Da Saxo le
vede i den ovennævnte Kong Valdemars (nu kaldet den Stores eller
den ,1stes) Regjeringstid (fra 1157 til 1182), i hvilket Tidsrum denne
Monumentets Undersögelse sandsy nligviis er foretaget, maa hans her
anförte Beretning derom i Hovedsagen være sandfærdig, skjöndt hans
Beskrivelse iover Indskriftens lange Udstrækning og övrige Beliggen
hed ingenlunde er nöiagtig. Deraf indsee vi, at han ikke har været
selv paa Stedet, men misforstaaet de ham meddeelte Fortællinger x
derom, ved at sammenblande en lang Fjeldsti gjennem en stor Deel
af Bleking med Fodstien over Ruñamos Klippeflade. Indskriftens nu
först skete Dechiffrering bekræfter Saxos Udsagn, forsaavidt det indly
ser deraf at Kong Harald virkelig har ladet den udhugge, hvorimod
han har feilet i den Angivelse, at den indeholdt Haralds Faders Be
drifter. Det er mueligt at denne gamle Beretning er bleven foranle
diget derved, at de af Valdemar den 1ste udsendte Runemestere, ved
at læse Runerne forfra, have læst Haldan for Harald, og da maattet holde op med Læsningen. Ogsaa er det, af Saxos Beskrivelse, sand
synligt at en Deel af Klippens naturlige'Sprækker og Ridser allerede
da har været til, og forvildet Runeskriftens Læsere, ligesom de saa
tit siden have gjort, indtil de af en kyndig Natur grandsk er tilsidst saaes rigtig i Videnskabens Lys.
E
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Den Skrift, hvori Indskriften nu sees at være affattet, bestaaer
/ upaatvivlelig af oprindelig simple, meest ægte nordiske Runer, uden
egentlig Punktering (hvilken overhoved de ældste pleie at mangle)
men som sagt, læste bagfra eller fra Iloire til Venstre, (ligesom i
orientalske, hctruriske, de ældste græske o. fl. Indskrifter) samt
ovenikjobet omsatte paa den kunstige og især for uövede Rune
læsere let vildledende Maade som horer til visse, fordum meest
hemmeligholdte Arter af Runeskriften, kaldede Bandrúnir Baandruner, lefjur > Vævninger, Forviklinger, Limingar, sammenlimede
Træk, vel ogsaa Slitrur , (af modsat Betydning) sonderslidte Skrift
tegn, (da Brudstykker tit anvendtes til deres Sammensætning) og en
delig Galdraslafir eller Trolddomscharacterer, hvortil saadanne
kunstige Runer i ældre og nyere Tider ere bievne anvendte af
Overtroiske.
Af lignende Art har og formodentlig det saakaldte
Stafkarlsletr (Stavkarls Skrift) været, hvori Snorre Sturlesön af en
Ven blev advaret om Anslag mod hans Liv (Aar 1241) men hvil
ken han, til sin Ulykke ikke kunde læse. Nogle blandt Binderu
nerne ere affattede saaledes, at et heeltNavn eller Ord sees at være
sammentrængt til et eneste Bogstav eller Characteer. Dette forud
sætte forskjellige Vers fra Middelalderen at være vel bekjendte for
dem som ret forstode sig paa at skrive eller læse Runer f. Ex.
Rista må
runa staf
einn fyrir ortS hvert,
hvilken halve Strophe formodentlig kan antages for et Brudstykke
af den ældgamle versificerede Runelære; samt
Litera rúnica vox erit única si bene calles.
Paa denne Maade ere Odins, Freis, Rings og Haralds Navne her skrevne
som sande runiske Monogrammer — (at sige af den i Middelalde
ren bekjendte diplomatiske Art, forsk]ellig fra den numismatiske paa
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gamle græske og andre Mynter) svarende til de bekjendte for
Christus, og mange menneskelige Egennavne fra Middelalderen.
I Island vide vi at Troldkarlene sammensatte 8 saadanne mono
grammatiske Navne for det gamle Nordens hedenske Guddomme,
nemlig Baldur, Tyr, Thor, Odin, Loke, Hæner, Fjölner, (Freyr?)
og Frigga (Freya?) til Anvendelse ved Udövelsen af deres Trold
domskunster, ligesom og til visse gamle Besværgelser forskjellige
af Odins Tilnavne. Paa samme Maade skreves Trolddomscharacteren Thors Hoved (pdrs hofifà) m. fl.
Hertil svare og, i Middel
alderens Skrifter, de saakaldte literæ coarctaiæ, især den Art deraf
som kaldes innexæ eller implexæ (sammenbundne, indviklede Bog
staver eller Characterer).
Fra lignende Configurationer nedstam
me og de nordiske, vel og nedertydske Bomærker, som fordum bestode af Runer, (ligesom endnu tildeels i Island, Norge og Sverrig).
Vaabenmærker og Bomærker af denne Oprindelse skulle endog
endnu findes i Nederlandene, hvoraf Westendorp (1824) har sögt
at vise at Runerne have der været almindelig brugle i Oldtiden.
Det kan vel være at disse ere bragte derhen af hedenske Danske, af hvilke
et stort Antal nedsatte sig der, og opkaldte en vis Egn Danmark,
efter deres Fædreland.
Vistnok er det höist besynderligt at finde
at den i vor Historie noksom bekjendte hollandske Sigbrit (eller
Sihbrit) sees at have betegnet sit Navn ved et Rune-Monogram
som er fuldkommen sammensat efter de samme Regler, som de,
der findes at være fulgte i Runamo-Indskriften; denne sidstmeldte
grændser ellers nærmest saavel til forskjellige, hidindtil næsten ubekjendte Mindesmærker i Sjælland og Sönder-Jylland (som snart haabes at
blive saavidt muligt oplyste) som visse Klippeskrifter i Sverrig og
Norge, samt til de ældste blandt de indviklede Runetegn, som fin
des i adskillige af Islands mærkværdigste Klippehuler, hvilke de
lærdeste Oldgrandskere (som Brynjulf Svendsen, Arne Magnussen
E 2
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og Eggert Olafsen) have holdt for at være de ældste hedenske Troldomscharacterer.
Prof. Finn lYLagnussen har i sine Ungdomsaar
havt Ledighed til at betragte, og tillige, ved Ældres Underviisning,
til at læse de simpleste blandt dein. I den modnere Alder har han
med Opmærksomhed undersögt de mere indviklede af hine besyn
derlige Figurer, meest efLer paalidelige Afridsninger (f. Ex. Hr.
Biskop Stein grim Jokjisens af Binderunerne i den ellers kun lidet
bekjendtc Paradis-Hule i Rangaavallc Syssel) og dette Studium har
i Forening med afdöde lærde Islænderes Underretninger) i uudgivne
I la andskrifter) om denne Skriftart overhoved, mest bidraget til den
Lethed, hvormed han troer at have, saavidt muligt, dechiffieret
Runamo-Indskriften, om hvis Læsning baade han og andre fer
havde tabt alt Ilaab, — saasnart han havde opdaget, at den burde
læses fra Höire til Venstre', men ikke paa den ellers, for nordiske
Indskrifter, sædvanligste Maade.
Det maa ellers bemærkes, at de
heromhandlede Runers Dannelsesmaade, især i Begyndelsen, er,no
get afvigende fra den som sees paa de almindelige Runestene fra
Hedendommens sidste Periode, saavelsom og fra den christelige
Middelalder, i det de mere ligne naturlige Grene, Kviste eller
Stilke. Man seer da her tildeels Runernes ældste Form, som den
antages at have været, dannet for Hedningernes overtroiske Spaadomskunster, til formeentlige Orakelsvar, efter JF. C. Grimms og
F. Magnussens af hinanden uafhængige Forklaringer (Ueber
deutsche Runen S. 296-320; Dansk Oversættelse af den ældre Edda
III, 75-96). Den danske Opsats blev skrevet i Aaret 1819, i Anled
ning af Hs. Excellence, Hr. Overkammerherre Hauchs, ved Hs.
Durchlauchtighed Landgreve Carl til liessen foranledigede Önske
om en Betænkning over Betydningen af adskillige besynderlige
Characterer (som meget ligne Nordens ældre hedenske Runer)
paa en 1818 ved Willingshausen i Hessen fundet hedensk Gravsteen.
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Runamoindskriftens Udseende i det Hele og dens særegne Characterers Beskaffenhed vil ellers bedst kunne erfares af de Tegnin
ger deraf, som Selskabet har foranstaltet stukne i Kobber, og som
skulle ledsage den fuldstændige Beskrivelse og Forklaring over dette
mærkværdige Monument, som snart vil blive indrykket i dets Skrifter.
Indholdet af Ruñamos Indskrift kan vel i og for sig selv ikke
ansees for at være særdeles vigtigt, men ikke desmindre giver dens
Dechiffrering adskillige for Nordens Historie oplysende og interessante
Resultater, især disse: 1) At Runerne, tildeels bundne, af magiskkryptographisk Art, brugtes, samt vare mangefoldig uddannede, i
Nordens Hedenold, (henved 700 Aar efter Christi Födsel), ligesom
og at de (i det mindste i visse Tilfælde) da skreves fra Höire til Ven
stre. Her kan maaske denne Skrivemaade være blevet anvendt af ma
gisk-overtroiske Grunde, thi det kan og bemærkes ved Indskriftens
Original (som ikke, formedelst det Nydanskes forandrede Sprogbrug,
kan siges om Oversættelsen) at om man end Ord for Ord (ikke Bog
stav for Bogstav) læser den bagfra, giver det Hele dog den selvsamme
Mening. Af Middelalderens Skrifter kan man see, hvilket og der ved
Exempler vises, at man netop har anseet saadaime Bonner og Besvær
gelser for de kraftigste J en lignende Overtro har og, især om Poesie
af den Natur, (de saakaldte slèitubônd) været gængse blandt en Deel
af Almuen i Island, lige til vore Dage. 2) At Aser og Alfer overho
ved, især Odin og Frei (Freier eller Freyr) samt Troskabs- Venskabsog Kjærligheds-Guddommene (âsiagôïS, især Freja) da dyrkedes i
Danmark, hvilket ogsaa saavel Sagaerne, som Eddadigtene, ja endog
tildeels endnu tilværende Folkesagn og Almuetro bekræfte. 3) At den
gamle danske Tunge, nu kaldet Islandsk, taltes og skreves i Danmark,
forend Island blev opdaget. Herved maa det bemærkes at alle de
Ord som forekomme i Indskriften, mere eller mindre stemme overeens med Middelalderens eller nyere Dansk, med Undtagelse af et
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eneste œrin (orin) som dog synes at stemme overeens med det plattydske eller sonderjydske aarig. 4) Åt danske Vers da affattedes
efter de for Fornyr^Salag eller Starkañarlag (de ældste Digtes eller
Stærkodders Versemaal) gjeldende Regler, med vedbörlig Alliteration,
og 5) at Saxos og visse gamle Sagaers hidindtil af Mange blot for mythiske anseete Fortællinger, tildeels beroe paa historisk, ja her endog
næsten paa diplomatisk Grundvold. Herved maa vi endelig ledes til
at troe at den historiske Stærkodder (der vel maa adskilles fra en eller
flere mythiske) virkelig har levet i Braavalle Slagets Tid, og at hans
Vers, benyttede af Saxo og SÖgubrots Forfattere, have handlet om
denne berömte Begivenhed, om de end, da de saaledes brugtes, have
været noget forvandskede af Traditionen, især formedelst Sprogets
successive Forandringer. Höilig er det at beklage, at vore Oldskrifters skarpsindige og lærde Fortolker, den forste Ophavsmand til Ru
ñamos videnskabelige Undersögelse, Biskop P. E. Müller •> ved en
meget for tidlig Död hindredes fra at fuldfore Saxos værdige Udgi
velse, uden at kunne meddele den lærde Værden sine Bemærknin
ger ved den heromhandlede Opdagelse (der ellers glædede ham me
get), da de vistnok, som udsprungne af mangeaarig ufortröden
Grandskning over disse Æmner vilde have blevet særdeles lærerige
og oplysende.

Orclbogscommissionen.
Revisionen er kommen til Ordet Skj'ódey og Trykningen af
Bogstavet S er fremrykket til Ordet Skie. 42 Ark ere trykte af det
Bind, som indeholder dette Bogstav.

Meteorologisk Committée.
Committden har modtaget Iagttagelser fra Landphysicus 7hor
stensen og Kammerraad Melsted i Island, Candidat Z. Eahl og
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Missionair Ostergaard i Grönland, Pastor Ihomsen paa Færoerne,
Assistent Chenon i Guinea, Garnisonschirurg Ravn i Vestindien, Dr.
Lund i Brasilien. — Nye Iagttagere ere, foruden Missionair Oster
gaard i Grönland, Generalconsul Falhe i Grækenland, Capitain
Broclidorjf der er reist til Tranquebar’, og Pastor B'àrresen i
Petersker paa Bornholm. For Kjöbenhavn er blevet anskaffet et Nor
mal Barometer af Buzengeiger.

Commissionen for artesisk Brönclboring,
Borningen er fortsat indtil 265 Fod under Havets Overflade.
Alt hvad man har ophoret har vist sig overeensstemmende med
Theoriens Udsagn. At bestemme nöiagtigt, hvor dybt man endnu
har at bore indtil Vandet maa komme, tilsteder ikke de Kjendsgjerningers Ufuldstændighed, hvorpaa man skulde bygge.
Prisopgaverne ere allerede tidligere særskilt bekjendtgjorte.
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