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Af

Etalsraad og Professor II. C. Örsted,
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I det Tidslob, hvorfor her aflægges Regnskab, har Selskabet havt
at beklage Tabet af tvende hædrede Medlemmer':
I
Contreadmiral Peter Johan Wleugel, Ridder og Dannebrogs
mand. o. s. V.
Biskop Peter Erasmus Muller, Dr. Theol., Ridder og Danne
brogsmand.
Optagne ere til indenlandske Medlemmer, for den mathematiske
Classe :
Professor Ramus.
Professor Jürgensen.
bor den physiske Classe:
Kammerraad Drewsen.
■
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Til udenlandske Medlemmer :
Jf. Letronne, Medlem af det franske Institut.
C. B. Hase', Medlem af det franske Institut.

Den mathema liske Classe.

. í .■

Professor Ramus har forelagt Selskabet en Afhandling, hvori
han har sögt at reducere til det mindst mulige Antal af distincte
Transcendenter en Classe af Integraler beslægtet med de elliptiske
Functioner, fremstillet nemlig i Formen

medens de elliptiske Functioner ere udviklede af Formen

hvor Q betyder en rational Function af sin2 <p og ZX = <1 — c2 sin2 (p
idet Modulus. c < 1, og begge Integralerne tagne fra
= o.
Til Formen (1) bliver man ledet ved selve Ilen'örelsen af de el
liptiske Functioner til tre Classer. Deles nemlig Q i to Dele,
den ene heel rational, den anden bestaaende af Led af Formen
A
(1 -f- » siii^ 9)

i' idet k er et Pos^vt keelt Tal, A og n hvilke

somhelst Störrelser, reelle eller imaginære, saa vil den forste Deel
- indsat i (2) give Integraler, réductible til de elliptiske Functioner
af 1ste og 2den Art, den anden derimod give Integraler réductible
til 1ste, 2den og 3die Art. Den sidste af disse Reductioner skeer
ved en Formel, som idet

fremstiller Relationen mellem IIk, nL_1, ÍIk'2, IIk'3, saa at ethvert
Il af höiere Index udtrykkes ved de tre forangaaende af lavere In
dices ; men Reductionen kan ei skee yderligere end til de tre In
dices ki, k = o, k = — i, af hvilke den forste giver Func-
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tionen af 3die Art, de to sidste Functionerne af 1ste og 2den Art.
Dette er som bekjendt grundet i, at naar k = i, vil det Led af
ReducLionsformlen, som indeholder TI1, gaae bort efterdi det findes
multiplicert med 2 k — 2, hvorfor man ogsaa har ladet II1 constituere den tredie elliptiske Transcendent irreductibel til de andre.
Herved kan imidlertid bemærkes, at idet det Led, som indeholder
fl1, bortgaaer' af Ligningen, vil denne være tilfredsstillet ved alle
de andre, som hæve hinanden indbyrdes, altsaa IIr, eller efter den
sædvanlige Betegnelse II, maa fremstille sig under den ubestemte
Form ». Bestemmes her den sande Værdie paa sædvanlig Maadé,
erholdes II udtrykt deels ved de elliptiske Functioner af 1ste og
2d&n Art, deels ved tre nye Transcendenter, indbefattede som spe
cielle Tilfælde i Formen (1), nemlig de tre, som fremkomme ved
i (1) at sætte Q = i, Q = sin2 Ç), Q = sin4 0. Sættes i denne
Formel successive n = — i og n = — c2, erholdes de ellip
tiske Functioner af 1ste og 2den Art udtrykte ved 6 Integraler,
indbefattede under Formen (1) ved at sætte successive log cos <p og
log A istedetfor (1 + n sin2 <p), og tillige som for Q = i, Q =
sin2 <p, Q = sin4 ø.
Disse Resultater, som allerede vise Slægtskabet mellem For
merne (1) og (2), ere imidlertid kun indbefattede paa en speciel
Maade under den almindelige Reduction af Formen (1), idet man
beviser, at denne Form i alle Tilfælde kan udtrykkes
Io ved forhen bekjendte Functioner, de elliptiske med ind
befattede ,
2° ved de tre nye Transcendenter, som erholdes for

hvor r er en ny Parameter, der ligesom n kan være reel eller
imaginær.
A 2
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Disse tre Functioner kunne samlede fremstilles ved

og kunne, om man vil, adskilles i folgende tre Former, fuldkom
ment analoge med de tre elliptiske Functioner
L. d ø

idet for Kortheds Skyld L = log (1
n sin2 £>).
Naar i Formen (2) Q antages at være en hvilkensomhelst ra
tional Function af sin
frembringes ingen andre Transcendenter
end ved at antage Q for en lige Function -, thi Q liig en ulige
Function frembringer ingen andre Transcendenter end Logarithrner
og Cirkelbuer. Derimod vil Q sat liig en ulige Function i For
men (1) lede til den irreductible Transcendent
log

Det vil derfor være let at indsee, at det almindelige Integral
/SlogT.
hvor S og T ere rationale Functioner af x, og R Qvadratroden af
et Polynomium i x af 4de Grad, kan reducceres deels til de simple
Transcendenter i Forbindelse med de elliptiske deels til Formerne
(3) og (4).
Det kunde isærdeleshed være interessant at undersøge nærmere
de tre i Formen (3) indeholdte Integraler 5 de Relationer, som let
test frembyde sig, opnaaes ved Differentiation og Integration med
Hensyn til JParametren n, og andre kunne findes deels ved at lade
/ x
den anden Parameter saavelsom Modulus variere, deels ved at
combinere de forskjellige Resultater med hinanden og med dem
fra de elliptiske Functioners Theorie bekjendte. En nöiere Under
søgelse af disse Transcendenters Natur laae iövrigt udenfor Afhand

¿
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lingens Formaal, som blot gik ul paa at foretage den störst mulige
Reduction af en Classe af Integraler, som formedelst sin særegne
Affinitet til de elliptiske Functioner fortjener Opmærksomhed.

Den physiske Classe.
Professor og Ridder Reinhardt, som ved nye i Efterraaret
1834 fra Grönland ankomne Sendinger af Naturalier har seet sig
i Stand til at fortsætte sine Undersögelser over de grönlandske Fi
skearter här meddeelt Selskabet en nöiagtigere Bestemmelse af den
af ham efter et eneste Individuum opstillede Overgangsslægt imel
lem ri ale qv ab be li (Zoarcæus') og Söeulven (Anarrhichas) j hvil
ken har faaet Navn af Lycodes. Först tre Aar derefter lykkedes
det ham at erholde fra Fiskenæsset en Fisk af samme Slægt, som
havde megen Lighed med Ly codes bahlii^ men dog i nogle Ilenseender var afvigende fra den 5 da imidlertid dette sidst erholdte
Individuum var en Hun, imedens det tidligere beskrevne Exemplar
var en Han, og da Formforskiellen efter Kiönnet endnu ikke har
kunnet ladet sig bringe under bestemte Regler i Fiskeclassen, syntes
det rigtigere at oppebie nye Materialier for ikke, forfort ved en i
Farve og Maal sig udtrykkende Formforskiel, at opstille tvende Ar
ter, hvor Naturen knn har dannet en eneste, eller paa den anden
Side at sammenblande under en Benævnelse tvende virkelig forskiellige Arter. 1 afvigte Efteraar erholdtes tilsendt fra Omenak (hen
ved den 71° N. B.) tvende vel conserverede Fiske af samme Slægt,
og som begge ere Hanner ; af hvilke den ene i relative Maal,
Straaleantal og Tegning stemmer overeens med den i Museets grön
landske Samling opstillede Hun, den anden derimod, som viser en
fra hiin aldeles lorskiellig Tegning, har samme Straaleantal, samme
relative Maal, og samme Dannelse af den nederste Mavemunding,
som Lycodes
' Det er saaledes ved denne Sammenligning

blevet afgiort, at Slægten Ly codes tæller tvende Arter i det grøn
landske Hav, som ere udbredte fra den GO* til 71° N. B. ; af den
ene af disse Arter besidder Museet baade Ilan og Ilun; af den an
den kun tvende Hanner. Disse nye Undersøgelser ere tillige bievne
benyttede til at bestemme skarpere Slægtens og Arternes Kiendetegn, hvilke her uddrages af xlen til Trykken færdigliggende Af
handling.
I

Genus "Lycodes.
Coi'pus elongatum antice incrassatum, rostro conico, trunco
compressa, cauda ensiformi.
Sqvamæ corporis rotundas minutœ tenuissimœ cuti immerses.
Os dentibus validis} intermaxiliaribus, mandibularibut, vomerinis et palalinis armatum ; rictus mediocris.
Membrana b r o n ch i o st e g a utriusque apperturœ cum jugulo
connataj radiis 6; appertura branchiali augusta postica.
P in nœ ventrales obsolètes brevissimœ latiusculœ, jugulares.
Pinna, dorsalis et anal is longissimœ apicem caudœ circumdantes ; radiis arliculatis divisis.
P es ica natatoria nulla.
Inter Zoarcœuni et Anarrliicam Genus medium.
Species,
1.

Lycodes lahlii.
Corpore fasciato; capite parum depresso; pinnis dorsali et
anali sqvamis minutissimis adspersis, ilia radiis 117, hac
radiis 91 ; Ano ante medium gastrœum sito.

Habitat in mare gr'ànlandico, prope Julianehaab, et prope
Omenak.
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Lycodes reliculatus.
Corpore reticulato, capite compressiusculo-, pinnis dorsali
et anali nudis, illa radiis 95, hac radiis 75; ano fere in
medio gastræo sito.
habitat in mare gronlandico ad Fiskenæsset^ et ad Omenak.
2.

Dét samme Medlem har endvidere meddeelt Selskabet en fuld
stændig Beskrivelse af en anden ham ubekiendt, og i sin Formrække
ligesaa mærkværdig Fiskeart, af hvilken han har truffet et eneste
Individuum i den fra Fiskenæsset i Efteraaret 1834 til Museet an
komne Sending. Denne Fisk henhörer til Torskefamilien eller
Cuviers Gadini; men iblandt Torskeslægtens (Gadus Lin.} talrige
Underslægter er der endnu ikke en eneste opstillet, hvortil denne
nye Art nogenledes passer. Med Underslægten Brotula (Enchelyopus barbatus Bl-Schn.} stemmer den vel deri overeens, at Rygôg Gadbor finnen forene sig i Spidspn til en uafsondret Ilalsfinne, og
at den forholdsviis lange Bugfinne er enstraalig, og sidder foran
Brystfinnerne, men baade fra den og den hele Torskeslægt er den
forskiellig derved, at den har otte Straaler i Gjællehuden, at den
ogsaa har Tænder paa Ganebenene, og at den bag Gadboret bærer
et mærkværdig bygget ydrelem, som lader formode at en Parring
finder Sted ved Befrugtningen, og at Hunnen sandsynligviis foder
levende Unger. Den har en med Kiertel forsynet Svømmeblære,
som i sin Form og Beliggenhed viser noget Særegent. Det synes
som om disse og flere Forhold fordre, at denne Fiskeart bör hen
hore til en egen Slægtsform, som bliver foreslaaet under Navn af
B y t hit e s. Anledningen til denne valgte Benævnelse, er at denne
Fiskeart efter Grønlændernes Udsagn skal opholde sig i store Dyb
der. Det beskrevne Individuum er en lian, som har en Længde
af 61 Tomme. Dens Mclkesæk er allerede uddannet, hvilket
V
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lader betvivle Rigtigheden af Grønlændernes Angave, at den skulde
opnaae Störreisen af en fuldvoxen Fiordsæl (Phoea hispida Fahr').
Denne nye Slægts Kiendetegn angives i Afhandlingen i folgende
Udtryk:
-

Genus : Bythües.

•

Bx Familia Gadinorum.
Corpus treue antice incrassatum ore fere trúncalo, abdomine
compresso, cauda ensiformi.
8(pamœ corporis minutas imbrícala?.
Os dentibus acutis intermaxillaribus, mandibularibus, vomerinis,
et palatinis armatum. Rictus mediocris.
. M. embr a na b r'a nchiostega utriusque apperturœ iuvicem
connata, sub jugulo libere suspensa ; Radiis 8; appertura
ampia, infero-pbstica.
Pinnae Fentr ales obsoletas, filiformes, longiusculce, jugula res.
Pinna dorsalis et a na I is longos, apicem caudas circumdantes ; radiis articulatis et divisis.
Membrum conicum, crassum pone anum situm, ápice triphyllo
papilligero.
Specimen unicum hujus Generis in mare grónlandico prope
Fiskencesset cap tum.

Professor Jacobson, R. af D. har meddeelt Selskabet, at de
therapeutiske Egenskaber han har fundet, at det neutrale Chrom
sure Kali besidder, ved de Anvendelser han hidindtil deraf har
gjort, har stadfæstet sig.
Som Brækmiddel anseer han det nu for det virksomste og
fortrinligste af Alle der hidindtil have været anvendte.
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Dets Virkning er hurtig, men ikke voldsom5 og ved den
Krampstillende Egenskab det har, befordrer det en gavnlig Udtöminelse af Galde. DeL kan fuldkommen erstatte Ipecacuanharoden j
den virker hurtigere og sikkrere end den. Han har fundet det nyttigt i
flere Arter af Sygdomme i Respirations Organerne, saavel ved de
catarrhalske som ved de egentlig inflammatoriske.
Ved Diarrhoer, der opkomme enten af Cruditæter, eller som
ere en Folge af Forkjölelse, er det nyttigt; det anvendes i disse
1 ilfælde paa samme Maade som Ipecacacuanha.
Af de övrige Chrompræparater har han undersøgt Chromsyren,
og fundenat den besidder nogle'af de Egenskaber det neutrale chromsure Kali har, dog ikke i samme Grad. Sær i dens concentrerede Til
stand er den ikke saa corrosiv som hint Salt. Udvortes anvendt
er det et særdeles virksomt fordelende Middel, der ved flere Arter
af Betændelser, Forhærdelser og ved Abscesser med Nytte kan an
vendes.

Professor Zeise har fortsat sine Undersögelser over Xanthogensyren og dens Forbindelser, og meddeelt Selskabet sine Resul
tater. Da disse ganske slutte sig til hans tidligere Meddelelser, og
egentlig maa betragtes som Tillæg og nærmere Bestemmelser der
til, kunne de her kun fremstilles rhapsodisk, og kun være forstaaelige ved at sammenholdes med de ældre Meddelelser.
Kalixanthat. Det dannes ei blot ved Kalihydrat, men ogsaa
naar kulsyret Kali, omhyggelig befriet fra Vand, lienstaaer med en
Oplosning af Svovlkulstof i vandfrie Alkohol. Tör Svovlsyrlingluft
decomponerer Kalixanthat, men derved dannes, blandt andet, undersvovlsyrlet Kali (Kalihyposulfit). Colophon decomponerer Kali
xanthat ved Ophedning, saaledes* at der uden Destruction dannes
Colophon-Kali; men Copaivaharpix viser ei et tilsvarende Forhold.
B
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Natronxanihat. Dette viser af alle Xanthater meest Tilböielighed til at krystallisere ved passende Fordampning af en van
dig Oplosning.
Barytxanlhat. Det dannes ligesaavel ved vandfrit Baryt med
Svovlkulstof og vandfrie Alcohol, som ved Anvendelse af Barythy
drat. Ogsaa af dette Xanthat kan under visse Omstændigheder er
holdes- veldannede, vandholdige Krystaller. Det krystalliserede in
deholder 2 Grunddele Vand. Ved Inddampning over Chlorcalcium
giver en Oplosning af dette Xanthat, erholdt ved Tilvirkning for
medelst vandfrit Baryt, og vaudfrie Alcohol, en mucil-aginös Masse,
der kun ved Henstand over Svovlsyre antager fuld Fasthed og Tor
hed. Den mucilaginöse Masse indeholder rimeligviis en Grunddeel
Vand, — den Mængde nemlig, som den absolute Alcohol, ifölge
de. analytiske Resultater maa afsætte, eller danne ved Frembringel
sen af Xanthogensyren. Med Hensyn til den Analogie i Sammensætningsmaaden, hvilken af flere Grunde synes antagelig mellem
Xanthaterne'og desåakaldte Viinsvovlsyre - Salte, fortjener at mær
kes, at Barytxanthatet ligesaalidet som det viinsvovlsyrede Baryjt kan
erholdes ligefrem i vandfrie Tilstand, da dog Kalixanthatet ligesaa
vel som det viinsvovlsyrede Kali faaes directe i vandfrie Tilstand.
Blyxanthat. En fuldstændig Analyse ogsaa af dette Xanthathar
i all® Maader bekræftet de ved Analysen af Kalisaltet erholdte Resultater.
SkjöntSvovlsyre virker paafaldende langsomt paa Blyxanthat, saa frigjör
den dog virkelig Xanthogensyre ogsaa deraf. Tor Saltsyreluft decompouerer Bly xanthate t, men fór Svovlbritileluft. virker aldeles ikke
derpaa. Af opløselige Metalsulfurater og Mctal-IIydrosulfurater der
imod decomponeres det. Ved lind og kortvarende Opvarmning med
Kalilud, giver deL Kalixanthat under Dannelse, blandt andet, afSvovlblye.
Det bekjendte gule Legeme, som Kobberoxidsalte giver med oplofrte Xanthater er Kobbero xidulxctn Ih at, naar de andre Xanthater ere
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Oxidforbindelser. Ogsaa dette decompon eres af Svovlsyre, men kun
ved langvarig Indvirkning og ved Anvendelse af en meget stærk Syre^tmmoniakxanthat, erholdt ved en Oplosning af Barytxanthat og svovlsyret Ammoniak, decomponeres for en stor Deel ved
Inddampning, og ved den törre Destillation destrueres det.
Ved störste Delen af disse Undersøgelser har Forf. fornemme
ligt havt for Oie, om muligt at erholde nærmere Oplysning om
den Maade, hvorpaa Grundstofferne i denne Art af Stoffer ere sam*
menföiede, dcels fordi denne med Hensyn til visse alt bekjendte
Forholdsrnaader syntes tvivlsom, deels fordi en grundig Besvarelse
af de Spörgsmaal som herved fremböde sig syntes ham at maatte
udbrede Lys over en temmelig stor Klasse af andre Forbindelser.
Hovedresultatet af hans Bestræbelser i denne Henseende er imidler
tid, at skjöndt det nn af nye Grunde (f. E. ved Blyxanthatets Forholdsmaade med tör Svovlbrint) er sandsynligt, at fleersidige hel
digt fortsatte Forsög ville give cverveiende Grunde for en anden
Forestilling, end den han har fulgt (nemlig at Xanthogensyrens
Metalforeninger ere tveledede Iltesalte) saa er det dog denne Fore
stilling, hvortil vi for Tiden have at holde os, efterdi de fleste af
disse Stoffers kjendte Forholdåmaade passe dermed, og ingen deraf
angive med Tydelighed en anden Theorie.
Selskabets Medlem Doctor Philosophise P. TP. Lund har fra
Ouro Preto i Provindsen Minas Geraes, hvor han ankom i Novem
ber Maaned 1834 efter en langvarig og ,besværlig Reise indsendt
til Selskabet ”Bemærkninger ever Vegetationen paa de indre Iloi-*
sletter a/' Brasilien, i Særdeleshed i plantehistorisk Henseende,
hvilke efter hans Anskuelse skuld,e lede til det Resultat, at Hoilandsvegetationens nu forekommende forskjellige Former i den af ham
bereiste Deel af det Indre af Brasilien, ikke alle ere oprindelige,
men tildeels den ene afledet af den anden .ved udvortes Indvirknin
B2
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ger. Da denne Afhandling allerede befinder sig under Trykken
jor at optages i Selskabets Skrifter, indskrænker man sig her til at
angive Gangen i Forfatterens interessante Undersögelser. Han be
gynder med at vise, at de 2de Hovedformer af Vegetationen, som
Indvaanerne i Brasilien for længe siden have adskilt, ved at benæv
ne den ene Matlo vlrgem (Urskov), og den anden Campo (Mark,
ihvorvel ogsaa denne indeholder ikke blot vidtlöftige aabne Træpartier, men ogsaa enkelte tætte Skove), er fuldkomment grundet
paa Planteindholdet og Udseendet, der er saa aldeles forskelligt
for enhver af dem. Begge Hovedformer indbefatte flere Underaf
delinger 5 Urskovens er allerede bleven almindeligere erkjendt af
naturhistoriske Reisende fra Europa, hvilke ogsaa antage den' i Bra
silien herskende Mening, at Vegeta ticnsform en Capueira nedstammer
fra Urskoven og Sidahederne igjen fra hiin, og at de sidste ved
fortsat Indvirkning forvandles til g'rónne Enge. Derimod ere Cam
po-Vegetationens forskjellige Former endnu kun opfattede af de
Indfodte, og de vigtigste af dem udtrykte i Benævnelserne : Catanduoa, som dannes af tætte Skove, men nu har en meget ringe Ud
stræknings Campo Serrado, som er den hyppigste og mest udbredte
Form, med mange, men meget aabne Skovpartier, og endelig 60777po limpo, i hvilke de forkröblede Træer staae enk< 1te hist og her.
Forfatteren angiver det ejendommelige Physiognomje af enhver af
disse Former , og opregner en Deel af de herskende Planteslægter
i dem. Træarterne ere for det meste fælleds for alle 3 Former,
men her viser sig stor Forskjel i Udseendet. 1 Catanduva ere Træ
erne ranke, höie, tæt staaende cg bedækkede med Slyngplanter,
Barken, som er korkagtig med dybe Furer, er af frisk Udseende.
De samme Slags Træer ere i Campo serrado uanseelige, skjæve og
adspredtstaaeide, bedækkede med Eichener og Mosser, hvilket endnu
mere er Tilfældet i Campo limpo. ' Et mærkværdigt^ men tillige al-
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mindeligt Phænomëh er den korkagtige Barks forkullede Tilstand,
endog i den Grad, at den sorte Farve smitter af. Mange Træsor
ter, som i Catanduva opnaaer en Ilöide af 20 til 30 Fod, vise sig
som regelmæssigt dannede Buske af 2 til G Fods Ilöide, i Campo
serrado og limpo; saaledes er Solanum lololobo et Træe med en
Stamme af 20 Fods' Ilöide i Catanduva, derimod kun' en Busk 2 til
3 Fod höi i Serraderne. Zeyheria montana forekommer i alle
Camposstrækninger i Provindserne St. Paul, Goyas, og Minas Ge
raes som en regelmæssig Busk af 3 til 5 Fods Ilöide; i de tætbevoxne sandige Serra los imellem Byen St. Anna dos alegres, og Floden
St. Francesco traf Forfatteren den som et rankt Træe af 30 Fods
Ilöide og
lod i Gjennemsnit. Foruden disse regelmæssige Baske
hvortil Citaaduvas’s Træesorter ofte udarte, forekomme endnu 2de
andre Buskeforme, under hvilke mange andre Træarter vise sig,
. baade i de aabne Campo serrado og i Campo limpo, idet enten fra meget
korte, af store tilintetgjorte Stammer tilbageblevne Stubber, udskyde
s en Mængde korte Grene, som bære Blomster og Frugt, eller fra '
meget stærke og lange Rödder, som ere bievne tilbage iJorden,
udvoxe fra enkelte Steder flere samlede Rodxaand, som tilsammen
have Formen af en kosteformig Busk. En Mængde perrennerende
virkelige Buske, Halvbuske og Væxter ere ejendommelige for de
to sidste Campoformer, men mangle i Catanduva. De have alle
' en tyk knudret Rod.
De faae Græsarter, som i utallige Individuer danne det blaalig-grönne matte Teppe, som udbreder sig over den uoverseelige
Campo, især over limpo, have store tykke Knoîlerôddcr, fra hvis
öv erste I unkt Græshalmene udvoxe, da disse Ptodknoller staae paa
nogen Afstand fra hinanden, udgjör hvert Individium en lille Busk
for sig, afsondret fra de nærmeste. Endelig slutter han Erfarin
gerne over Campos Planteindhold og Udseende med d?n Bemærk-
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ning, at der slet ingen aarlige Planter træffes i den. Fordelingen
af begge Hovedformer, saaledes som den lange og i mange Side
retninger gaaende Reise fra Kystlandet af Provindsen St. Paul til
Provindserne Goyas og Minas Geraes fremstillede den for Forfat
teren, leder til det Overblik, at det sydlige, ujævne, fugtige Terrain,
Bjergsiderne og Floddalene tilhorer Urskoven, og strækker sig som
et langt, fra Syd til Nord gaaende bredt Belte dybt indi det nord
lige uoverseelige iladtbölgeformige törre Terrain, som optages af
de forskjellige CampoJormer, i hvilket Terrain, der udbreder sig
igjennem den nordlige Deel af Provindsen St. Paul, den sydlige af
Goyas og den vestlige af Minas Geraes, Forfatteren tilbagelagde
1200 geographiske Mile i de mangfoldigste Retninger. Forfølgelsen
af begge Hovedformers Stedforholde har viist ham den interressante
Kjendsgjerning, at hvor Terrainet paa Grændsen af Urskov og Campo
indeholder Betingelser, der ere omtrent ligegunstige for begge For
mers Udvikling, der gaaer Campo-Skovegnene eller den sieldne Catanduva umærkelig over i Urskoven eller denne i hiin. Et andet
Factum, der ligeledes frembyder sig af begge Hovedformers Sted
forholde er endnu mærkværdigere 5 midt inde i Urskovslerrainet
forekomme ofte enkelte store eller mindre oaseformige Campo, lig
nende i deres Udleende og Indhold aldeles de egentlige Campo.
Det er især paa Grændserne af Culturland og Urskov og ikke langt
fra de egentlige Campo i Nærheden af Byer og teldre Colonier, at
dette finder Sted. Dette er fornemmelig Tilfældet i den store, af
/
höie Bjerge til alle Sider, som et Basin indsluttede, med frodige
Urskove bevoxne Höislette, som hæver sig 2300 Fod over Havet,
i hvilken Byen St. Paul ligger, den ældste og af de første portugi
siske Forviste anlagte Bye i Brasilien. Dette Factum benytter For
fatteren til at adskille i sine videre Undersøgelser disse sporadiske
Campo-Oaser fra de sammenhængende Campostrækninger. Hine
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efter deres hele Nitur lettere at erkiende som en senere Vegetations
form, afledet fra en tidligere Skov, og foranlediget ved Brasilianernes
almindelige Agerdy rkningsmaade, som bestaaer i Nedhuggen af den
gamle Skov, Arealets Benyttelse i "nogle Aar til Culturland, hvorpaa det igien forlades, for at blive afiöst af nyt. Forfatteren anförer
Exempler herpaa fra den nyere Tid; saaledes er ved Byen St. José
i den sydlige Deel af Provindsen St. Paulo en ægte Campo i Færd
med at danne sig, og Han traf her en gammel Mand, som erin
drede sig, at i hans Ungdom stode, hvor Byen nu er bygget, kun
et Par Hytter, hvorimod den hele Egn var bedækket med tyk
Skov. At denne Skov ikke henhørte til Höislettens tætte Skov eller
Catand uva, viser den store Yppighed og Fylde af Urskoven, der nu
omgive disse Oaser. Den Aarsag, som her har midt i Urskoven
fremkaldt en Campo, i Stedet for en Capueira, eller Sida og Pie
ris-Hede, eftersporer Forfatteren i en Undersögelse over de physiske Momenter, der synes at have en væsentlig Ind'ydelse paa Dan
nelsen af Campos og Urskov. Som Resultat freingaaer af denne
Undersögelse, at Jordbundens usædvanlige Törhed altid treffes for
enet med Campoformen, hvad enten denne Törlied liidrorer derfra,
at den tropiske Regn alt for hurtigt og uden at frembyde Rødder
ne den tilstrækkelige Fugtighed löber igjennem Jordbunden, som i
Sandbund, eller ogsaa derfra at Jordbundens Fasthed lader den
største Deel af Regnvandet strax afløbe paa Overfladen, saa at det
ikke trænger ned til Rødderne, som det skeer i det næsten steenhaarde Leerterrai’n. Denne Törhed forøges deels ved Overfladens
Jævnhed, som efter Forfatterens Iagttagelser formindsker Regnmæng
den i det af ham bereiste Tropeland, og deels ved den varigere og
mere intensive Virkning af Solstraalerne og ved det friere Eöb for
Euftströmningorne, som befordre Uddunstningen af Jordbunden.
Naar nu paa et Utskovterrain, der allerede tildeels har i sine phy-
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ske Forhold Disposition til Törhed, Regnmængden ved den tætte
Skovs gjentagne Fælding, efter Forfatteren, formindskes, vil Campos
forekomme selv i Urskoven, hvor ellers under gunstigere Omstæn
digheder skulde have dannet sig en Capueira. Paa denne Maade
forklarer han Oprindelsen af Campooaserne midt i Urskovens Omraade. Ilan gaaer derpaa over til at undersöge, i hvilket Forhold
den sieldne Catanduva eller Iloilandets tætte Skov, som han anta
ger for at være oprindelig, staaer til de övrige Campoformer 5 han
viser, hvorledes ved forsætlige, deels paa de europæiske Indbygge
res Culturmethode, deels paa de nomadiserende Vildes Jagtmaade
sig grundende Antændelser har, ved ideligt at gjentages, forvandlet
Catanduva til Campo serrado, og disse igjen til Campo limpo. De
forkullede Træstammer«, der tilbageblevne i korte, men blomstrende
Grene udskydende Stubbe, de lange mægtige skuddrivende Röd
der, og Græsarternes ejendommelige Voxemaade fremhæver Forfat
teren til Understøttelse) for sin Mening, hvilken han söger at be
fæste end ydermere ved de Erfaringer han selv har havt Ledighed
til at gjöre om disse vidtlöftige og hyppige Antændelsers Virknin
ger. Endelig leverer Forfatteren ogsaa nogle faa Oplysninger til
det forviklede Spörgsmaal, hvorfra de talrige Plantearter, som nu
hverken findes i Urskoven eller i den tætte Catanduva, ere komne
ind i det nuværende Planteindhold af de sporadiske fra Urskoven
nedstammende Campo, og af de sammenhængende Serrado og
Limpo, som ere afledede af Catanduva.
Etatsraad II. C. Örsted, R. af D. og D. M., har meddeelt
Selskabet Udfaldet af de magnetiske Iagttagelser, som ere foretagne
her i Kjöbenhavn, efter den af Gauss opfundne Iagttagelsesmaade.
Som bekjendt afviger denne ganske fra de ældre Fremgangsmaader.
Istedetfor at man ellers benyttede en let Naal, anvender han en stor
Magnetstang, 2 Fod lang, 2 Tommer bred og næsten f Tomme tyk
'/
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saa at Vægten bliver 4 Pund. Ja Garns har endog med Held benyttet
en Magnetstang paa 25 Pund. Magnetstangen ophænges i sammenlagte '
Silkeormespind, eller endog i en Metaltraad. Disse Magnetstængers
store Vægt sætter dem istand til, at modstaae temmelig vel Lufttræk,
hvorfra I de dog videre beskyttes ved at hænge i en Kasse, hvis Laag
oven har et lidet rundt Hyl, l’or den bærende Traad, cg foran et större
firkantet for Iagttagelserne. Paa den ene Ende bærer Magnetstangen et
Speil, som staaer lodret paa dets Axe. I dette speiler sig en horizontal
Maalestok, som er opstillet henirnod 20 Fod derfra, og Billedet betrag
tes gjennem en Kikkert, sôm er opstillet over Maalestokken. For hver
Vinkelforandring Magnetstangen lider, fremstiller sig en dobbelt
Vinkelforandring i Speilet, hvilken bedömmes af det paa Maalestokken anbragte Tal, der giver Tangenten lil Magnetaxens dobbelte
Afvigningsvinkel fra den oprindelige Stilling. Da Radius i den Cir
kelbue, hvortil Tangenten horer, er henved 20 Fod, er man saaledes istand til at maale meget fine Forskelligheder i Afrigningen ;
man naaer endog til enkelte Secunder, medens det berömte Ganilayske Declinatoriurn ikkun give en Noiagtighed af 8 Secunder.
Ved Kongelig Gavmildhed sattes Orated istand til i Sommer
ferien 1834 at bestige Göttingen, og der ikke allene at see Gauss's
Apparater og Iagttagelsesmaade, men ogsaa at gjöre de nödvendige
Anskaffelser. Derpaa blev i den polytechniske Læreanstalts Locale
optömret et magnetisk Observatorium, hvori der daglig iagttages 3
Gauge, for det meste af Læreanstaltens forhenværende eller nuvæ
rende Elever.
Den vigtige Forbedring, Gaus saaledes har indfort i de magn-etiske Iagttagelser, har givet Anledning til at en af Humboldt
föirst begyndt Forening, om at gjöre magnetiske Iagttagelser paa
mangfoldige Steder paa samme Tid, har faaet en stor Udvidelse.
Det forstaaer sig at det Kjöbenhavnske magnetiske Observatorium
C
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lKKe forsømte at deeltage i denne Forening; lierved erholdtes strax
ved de förste Iagttagelser et udmærket Resultat. Det var aftalt,
at man skulde gjöre Iagttagelser paa mangfoldige Steder den
5te og 6te November f. A., ¡men ved en Forandring i Afta
lerne skeete kun Iagttagelser i Kjöbenhavn og i Mailand, hvor
man forsiide blev underrettet om Forandringen. Men denne til
syneladende Tidsspilde var et Held. Magnetnaalen viiste sig paa
begge Steder ganske urolig; og Forandringerne havde en saa stor
Lighed, at de graphiske Fremstillinger deraf lignede hinanden,
soin to Tegninger af samme Kyst.
Ö. kan ikke noksom rose den Iver, hvormed han i hine af
talte Iagttagelser, som udfordre vedholdende Nærværelse af Iagtta
gere Dag og Nat, er bleven understottet, ei blot af Polytechnikerne,
men ogsaa af Videnskabsmænd ved Universitetet og af videnskabelige
Officierer af begge Etaterne.
Geheimelegationsraad, Prof. Brandsted, R. af D. har forelæst
en Afhandling under Titel "Fors'óg til en populær -Fremstilling
af Grækenlands Ejendommeligheder ogsaa med Hensyn paa
dette înœrkvœrdrgë Lands physiske og geographiske Forhold.”
Endskjöndt det er vanskeligt at gjöre noget Udtog af denne Afhand
ling, efterdi Beviserne for de Meninger og Paastande, Forfatteren
deri opstiller, for det Meste ligge i Detaillen, vil man dog her forsöge at udhæve dens fornemste Punkter;
Grækenlands vigtigste Provindser baade de europæiske og
asiatiske, falde i de fire Bredegrader 37, 38.., 39 og 40. De hel
lenske Stammers Moderlande ere saaledes at ansee for de sydligste Provindser af Europa; thi Forbjerget Tasnaron eller, som
Ptolemæus skriver: Tænarion, den sydligste Punkt af Grækenlands
europæiske Fastland, og den, lidt sydligere, reen hellenske O Kythera (Cerigo), som falde omtrent i Midten af den 37te Bredegrad,
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have næsten nöjagtigcn samme Brede som det bekiendte Calpe
(ved Gibraltar) i Spanien og Siciliens sydligste Spids Forbierget
Pachynon ; og de hellenske. Moderlandes nordligste Grændse den
Cambuniske Bjergrad, soin adskiller dem ira Macédonien, udstræk
ker sine brede Arme vidt östlig og vestlig over hele den hellenske
llalvöe just hvor den 40de Bredegrad ophorer og den 41de begyn
der. Denne Grækenlands uurdligate Grændse er altsaa lidet syd
ligere end Madrid; ogsaa falde de nordligste Provindser af det eu
ropæiske Grækenland: Thessalien, Epiruà og Öen Corcyra under
samme Brede som Calabrien i Italien (det Land som Bruttierne
fordum beboede) nemlig i den 40de Bredegrads Udstrækning; ingen
betydelig antik By i de vigtigsie Hellenske Lande, hverken i Eu
ropa eller Asien (thi orn Colonierne kan Spörgsmaalet ikke her
være) har saa nordlig Beliggenhed som det italiænske Neapolis.
Selv Ilium, Tenedos og Alexandria- Troas ere en god halv Grad
sydligere end Pæstum; blot del traciske Byzantion (Constantinopel)
er maaske ub tydeligt nordligere end Neapolis i Campanien. De
egentlig antik - hellenske 1 ande i Europa udbrede sig altsaa, i de
nævnte 4 Grader, i en Udstrækning fra Norden til S)den af 50 til
GO geographiske Miil. Karystos paa Euboea og Korcyras vestlige
Bjerge ere at ansee for de hellenske Moderlandes störste Udstræk
ning fra Osten til Veslen, vel henved 40 geographiske Miil.
Allerede denne de antik - hellenske Landes sydligere Belig
genhed lader formode nogen Forskjellighed i Natur og Producter
fra det Land, med hvilket Grækenland baade i den ældre og nyere
'Lid hyppigst har været sammenlignet, nemlig den Heilige hesperifcke Halvö I ta lia, hvis skjönneste og, baade i Oldtiden og i vor
Tid vigtigste Provindser: Lucanien, Apulien, Campanien, Sainnium,
Latium, Picenum, Umbrien, Etrurien o. s. v. falde under de 4 nord
ligere Bredegrader 41, 42, 43 og 44.
• C2
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Dog langt mærkeligere Forskjellighed, end den, som
nogle Graders Forskjel i .Sydlighed kunde aarsage, imellem Ita
lien og Grækenland, bevirkes ved andre Beskaffenheder hos
begge Landene j af disse anförte Forf. Adskillige: Grækenland f.
Ex., især det europæiske Grækenland er et Bjergland i en gan
ske anden Betydning end det smilende Italia. Apenninerne ere
ikkun at ansee for en Arm af de mægtige Alper, hvilken afgiver
ligesom Italiens Ry grad, der bærer og befæster det skjönne Land,
som fra denne dets höjere Diametralbefæstning (om man saaledes
kunde kalde den) nedstiger paa begge Sider, nordlig og sydlig til
det moderlige Hav, deels paa vide og frugtbare Sletter, deels i
milde, maleriske, næsten altid vegetations- og vandrige Bjergbölgninger, som ikkun paa enkelte Strög, og som helst i de calabresiske Bjerge, antage de egentlige Bjerglandes groteske og impone
rende Charakter. Meget forskjellig herfra er de europæisk hellen
ske Landes Natur med deres mægtige Bierge og höje, nögne, ofte til
langt ud- paa Foraaret sneedækte Fjelde, som, paa en ganske anden
Maade end Apenninerne i Italien, spille en Hovedrolle i Landets
hele Physiognomi. Intet Land i Europa, Alpelandene (især det
tyske Schweitz) undtagne, er gjennemslynget af saa mange og höje
Bjerge som det europæiske Grækenland. Desuagtet kan man heller
ikke sige at dette Land i det Hele ligner Schweitz i Form og Phy
siognomie, tværtimod, de græske Bjerge træde i et ganske andet
Forhold til hverandre indbyrdes, til Sletterne og Naturen i det
Hele, end det, som Phænomerne i Schweitz aarsage. Helvetien
er et, over Vandfladen meget höjt oploftet Land, hvis Overflade,
(saa dybe end Dalene stundom synes) udgjör ikkun fortsatte Bjergbölgninger, der opsætte, saa at sige, deres egen Udladning indtil
dette Höilands, ligesom i een Klump forenede Bjergmasse taber sig
uden for Landets egne Grændser, paa franske, tydske og italiænske
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Sletter, som ligge udstrakte trindt omkring dets Fod, og hvorhen
det ogsaa sender sine mangfoldige Kilders og Strommes overflødige
og frugtbargjörende Vande. Grækenlands Jioie Bierge derimod,
endskiondt indbyrdes forbundne ved enkelte lavere Biergarme, ud
lade sig stedse, paa det Bestemteste, paa vide Sletter, som ofte
ikke ere meget oplbjtede over Vandets Overflade og udmærke
sig ved en overordentlig Jævnhed, Egenskaber der give Lavlandet
i Almindelighed en desto frapantere Modsætning imod Biergene,
og som give i Særdeleshed de mindre udstrakte Dale f. Ex. Pheneos- og Stymphalos-SI etterne i Peloponnes, Udseende af dybe Ba
sins, der synes ligesom nedtrykte imellem de omgivende, ofte me
get brat nedskydende Bierge. Denne isolerede 1 ilstand af de
hoje Bierge og disses bestemte Udladning paa jævne Sletter er
en af de hellenske Landes llovedforskjelligheder bacule fra
Schweltz og fra Italien. (Forfatteren oplyste denne Sag ved flere
locale Forhold i græske Provindser, især i Thessalien. Phocis, Boeotien og Attica).
L igesom nordligere, uden jor Isthmen beliggende Pravind
sers bestemte Afsondring fra hinanden ved Biergb'ojningerne
noksom udviser, at det gamle Grækenlands Adskillelse i mange iso
lerede Provindser, har en langt dybere og permanentere Grund
end den man har villet söge i politiske Forhold og Stammernes Ad
skillelse ved Mundart, Hovdingsfærd o. s: v., saaledes forfalder og
saa Peloponnesen, ved de Arme som de boje Arkadiske Biergmasser udsende, naturligen i de 6 store Provindser
: Kyst
landet mod den koriuthiske Bugt (Ægialea, siden Acliæa), Argolis,
Laconien, Messenien, Elis, og det höje Bjergland selv (Arcadien),
den eneste hellenske Provinds’, som med Rette kan sammenlignes
med Schweitz, ved dens immer afvexlende Biergondolationer, dens, '
ved en höj Beliggenhed, tempererede Clima, dens herlige Skoves
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og Græsganges vederqvægende Skygge og Gronhed, dens mangfol
dige Kilder og Stromme, kort alt, hvad som udmærker et lykkeligt
beliggende llyrdeland, af Naturen bestemt til at fremelske af sit
Skiöd de stillere Glæder og mangehaande elskelige Forhold, som
hellenske Digtere ofte besang, som Sagnet om Pans Forkjærlighed
for Arkadien, Hyrdeflöitens Opfindelse paa Bierget Lykæon og mang
foldige andre Myther antyde.
Men det övrige Grækenland ligner ingenlunde Arkadien , og
denne Provindses Natur kan ikke afgive de Farver, med hvilke de
hellenske Landes Physiognomie i Almindelighed bor fremstilles ;
Grækenland er i .det Hele et tort Land-, det har kun faa perma
nente Floder, i de europæiske Provindser ikkun tre, af hvilke de
tvende udsendes fra Pindos’s Biergrad (sJcheloos mod Syden og /’<neu s mod Osten) 5 den tredie, sllpheos, har sine Kilder paa et af
Arkadiens sydostlige Bierge paa Grændsen af T egeas og Lakoniens
iGebet. Med disse kan Ætoliens Evenos eller Lycormos ikke sam
menlignes, heller ikke den phociske og boeotiske Kejissos som ud
springer paa et phocisk Bierg som horer til Oetaraden, i Nærheden
af Lilæa, og udlader sig i Soen Kopais paa Boeotiens Lavland. De
fleste Floder i Grækenland, ogsaa de permanente, antage Charakter
af temporære Biergströmme (des torrents), idet de sædvanligen, .om
Foraaret, naar de höje Bierge nedsende de smeltede Snemasser,
pludselig opsvulme til en frygtelig Brede og Styrke, fi-einvælie med
Bulder lösrevne Klippestumper, bortskylle Broerne og anrette ofte
store Ødelæggelser j men derimod om Sommeren, ved Kildernes
Vandmangel og den sydlige Sols Indflydelse indknibes til smaa Strom
me, blive uskiömie, ubetydelige, ja tabe sig endog ofte ganske i San
det længe forend de naae Havet. Denne Flodernes Beskaffenhed
er aldeles en Virkning af den ovenfor bemærkede Beskaffenhed af
Landets Overflade 5 herfra ogsaa de hyppige Oversvømmelser som
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Grækenland, baade i ældre og nyere Tider, har været hjemsögt af.
Biergenes lloihed og Brathed som nedsende Strömmene med Iil og
Dalenes overordentlige Jævnlied, som uden kunstig lliælp ikke hur
tig nok lade aflöbe de i Regntid eller Sneesmeltning brat nedskyllende Vande, udsætte Grækenland, især Pelopnnnesen og Thessalien
nicer end noget andet europæisk Land for dette Onde. Derfra de
hyppige Taler hos hellenske ¿Forfattere om Oversvömmelser og om
heroiske Arbejder foretagne af velgicrende Helte og Høvdinge, f.
Ex. Herakles, til Vandenes Afledning og de betrængte Indvaaneres
Tarv'. IIvo kiender ikke Sagnene om den deucalionske Vandflod,
som i den fjerneste Oltid overskyllede Thessaliens vide Sletter? Æld
gamle Sagn, dybt rodfæstede i den hellenske Folketro, angive et lyk
keligt Jordskiælv, hvorved Olympens Biergmasser adskiltes fra Ossa,
og aabnede Penci.s’s og Thessaliens stagnerende Vande et Aflöb til
Havet igiennem den snevre Tetnpedal, som Aarsag i Thessaliens
Beboelse. (Denne Afhandling, om de græske Landes Ejendomme
ligheder, hvoraf dette er et Udtog, agter Forfatteren ved et senere
Arbejde at fortsætte).
Samme har ligeledes forelæst en Afhandling : ozzz den Koryciske Grotte paa Parnasset” hvoraf Folgende er et Udtog:
Den Koryciske Grotte (”to cîvtçov to Kaguxiop”, ogsaa siethen
”ro
under en af Parnassets överste Bierghöider ër det
skiönneste Nymphæon, Forfatteren har seet i Grækenland, og da de
Gamle, især græske Skribentere, saa ofte have omtalt denne mærke
lige Localitet, da dens Naturbeskaffenhed or særegen og besynderlig,
og da meget faa Reisende i nyere Tider have besögt den, ikkun
fem eller sex, saa har han troet, at en nöjagtig Beskrivelse af et
Ö'ienvidne om denne underlige Grotte vilde kunne interessere. For
fatteren har derfor uddraget det Vigtigste af hvad han i sin Dagbog
og andre Papirer har bemærket og samlet angaaende denne Gien-
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stand, saaledes, at han forst har anfört, hvad han anseer for det
Bedste og Tilforladeligste heroin hos de gamle Forfattere; derpaa
berört. hvad han veed om adskillige Forsög i den nyere l id paa
at stige op til den Koryciske Grotte; og endelig beskrevet derme
saaledes, som han saae den ved hans forste Ophold i Grækenland
(det var den 13 Januar 1811) efter en temmelig vanskelig Bjergvan
dring, fra Delphi (Kastri) af, derop.
I. Ilvad selve Grækernes Forestillinger om denne Grotte
og deres Yttringer om dens Benævnelse og Beskaffenhed angaaer,
da slutte de sig, som sædvanligt, til Mythen og ældgamle Localsagn. Mythen siger : at Nymphen Korycia
, Datter af
Flodguden Plistos, (FLAsis-rcç) □: Personilïcationen af den muntre
lille Flod, som udspringer paa selve ¡Parnasset, slynger sig nordlig
og östlig om Delphiterrassens Fod, fortsætter sit Löb sydlig, over
den crissæiske Slette, og udgyder sig i den crissæiske Havbugt —
blev ved Apollon Moder til Lykoros, en Heros, som anlagte, paa
en af Parnassets höieste Terrasser, en ældgammel-Stad Lykoria (Auxcy^snt,) som siden forlodes af en af hans Descendentere, Delphos,
efter hvem det, siden saa berömte Delphi, anlagt paa en lavere
og beqvemmere Terrasse af Bjerget, benævnedes. Efter Ly koros’
Moder altsaa, Flodguden Plistos’ Datter, Nymphen Coryçia fik
den mærkelige Fieldgrotte sit Navn.
Da denne tidlig var indviet til Corycia og hendes Folge, som
siethen kaldtes 'Koryciske Nympher” thi alle storke Nympher have
andre af samme Art i deres Folge, efter Grækernes religiöse Fore
stillinger, og da Folketroen antog disse at höre, stundom til y/pol
ions, sædvanligst til Bacchus's og Pans Ledsagerinder, saa forstader
det af sig selv, at baade disse mythiske Personer og den mærkelige
Localitet,. de tyde hen paa, ofte omtales hos Digternes Men da
deslige Steder, saa skjönne de end i mythisk og poetisk Henseende

25
'
*

Å

kunne være, ikke lede til nogen klarere Indsigt i Sagens reelle Be
skaffenhed, hvorom det her• er at gjöre, saa har Forfatteren ikkun
anført et Par af Digternes Yttringer om denne Sag {Æschylos Eu
meniderne V. 22.; Euripides 'Bacchæ v. 556, fgg. ; Jon. v. 492
o. s. V.)
Vigtigere ere de Oplysninger, der findes hos de geographiske
Forfattere, især hos Strabo og Panvanias.
- Strabo siger om den koryciske Grotte folgende (i den 9de
Bog af hans geographiske Væik, pag. 417 af Casaubonus’ Udgave.)
’Hele Parnasset er et helligt Bjerg, som indbefatter mange
Grotter og andre Steder, som ere indviede til Dyrkelse og holdes
i Ære. Den navnkundigste og skiönneste af dem alle er den Nyinphegrotte, som kaldes Korycion, ligesom hiin i Cilicien.”
Dette Sted behover ingen videre Forklaring, men inden For
fatteren forlader det, har han blot bemærket, at Slrabo selv har be
skrevet den anden, de Coryciske Nympher indviede, Grotte i Cilicicn (hvilken han her blot nævner) i den XlVde Bog af hans Geo
graphie pag. 670-671 (ed. Casaub.), hvor han, iblandt mange andre
mærkelige Yttringer om det Ciliciske Corycion, ogsaa har den, at den
bedste Sajfran (K^ojêcç) voxte i denne Grotte, Strabos Ord om det
Ciliciske Coryc’.on ere smukke og maleriske, men en langt pompö
sere Beskrivelse af deLte Nymphæon haves af Pomponius Mela,
(De situ oibis 1. cap. 13 §. 3) som forer til den Formodning, at den
iiore Ciliciske Grotte er en i den fjernere Oldtid udbrændt Vulcan,
som f. Ex. M'Iban o-soen, Ne mi-soen og Pallericcia paa Albaner
bjergene ved Rom, hvilke alle i Fortiden vare Vulcaner, men ud
brændte længe förend Roms Anlæggelse. Det er ikke Forfatteren
bekjendt, at nogen nyere Ridsende har besögt det mærkværdige Sted
i..Cilicien, men alle vedkommende Yttringer af antike Forfattere
har
II, 7 zehn c ke samlet med stor Belæsthed og Flid i sine
D
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Notis exegeticis ad lYLelam. Saa meget i Forbigå jende om det
Ci lic iske Corycion.
Hvad nu fremdeles de antike Beskrivelser af den store Grotte
paa Parnasset angaaer, da er Pausanias den mærkeligste af dem,
vi endnu have tilbage; ,og Forfatteren anseer det for hensigtsmæssigst, at meddele det Sted af denne Forfatter, nemlig i Xde Bogs
32 Capitel in extenso (men som i nærværende Udtog blot kan cite
res) hvor han udförligen omtaler denne Gjenstand.
Derpaa gaaer Forfatteren over til det andet Formaal for den
ne Meddelelse, nemlig at angive de Forsög i den moderne Tid,
som ere bievne ham bekjendte, paa at stige op til det parnassiske
Korycion, og endelig at beskrive det saaledes, som Baron Stackelberg og han have fundet samme.
II. Opmuntrede ved Gjenstandens Mærkværdighed og de
gamle Forfatteres Angivelser om denne Grottes Beskaffenhed, især
om dens underlige Stalaktit-Crystallisationer, forsøgte moderne Rei
sende allerede i det 17de Aarhundrede, at bestige Parnasset, og at
finde den navnkundige Hule; men næsten beständigen forgjæves.
PPheler og Spon (som reiste sammen i Aarene 1673 -1077 ? og hvis
Böger, endskjöndt med alle de Mangler, som deres Tid forte med
sig, ere af stor Vigtighed for alle senere Undersögelser i Græken
land) toge feil af Veien i de lioiere Bjergegne, og slap endelig ned
paa den modsatte Side af Bjerget, ved Aracova, en anseelig Lands
by, som uden Tvivl indtager det gamle Ambryso's Beliggenhed.
Chandler (som reiste i Aarene 1776-1779) havde besluttet at ud
fore denne Bjergfart, men, inden han var færdig med sine Under«ögelser i Delphi, blev han afskrækket derfra ved et Tilfælde. Frem
deles: Fauvel og Foucherot, som reiste sammen (omtrent 1790 og
folgende Aar?) og af hvilke den fortjente og alderstegne Fauvel
• endnu lever som fransk Consul i Smyrna, forvildede sig ogsaa i Bjer-
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gene (som det synes af Mangel paa gode Förere) og forfeilede al
deles den Koryciske Grotie. Uobhouse og Holland kunde heller
ikke finde den. Dodwell, som fra Kastri af vilde besoge„den Kory
ciske Grotte, den 4de Marts 1802, blev forhindret deri ved et stærkt
og pludseligt Sneefald paa Parnasset (hvilket Digterne, f. Ex. Ho
mer og Euripides ikke uden Grund kalde
og vi^ô^oÀoç).
Engeîænderen Raikes er den forste, som i vor Tid har fundet den
Koryciske Grotte, han besteeg Bjerget fra Arracova af, og har'leve
ret en Efterretning om denne sin Vandring til KorycJet i Robert
Walpole’s ’’Memoirs relating to European and Asiatic Turkey”
pag. 311 fgg., hvoraf Siebelis har givet et kort Udtog i Noterne
til den Xde Bog af Pausanias (i 4de Tome af hans Pausanias, Leip
zig 1827 in 8vo, ad not aliones pag. 285 og 236). Raikes’s Notiz er
ret god, men hans Maal af Grottens Störreise synes Forfatteren ikke
nöiagtig, og Indskriv ten har han læst galt. Sir TJ7illiam Gell be
steeg ogsaa fra Arracova af Parnassets höiere Egne. Hans Beret
ning om den Koryciske Grotte staaer i hans nyttige lille Bog: The
Itinerary of Greece, London 1811).
Hf. Forfatterens Bjergvandring i Forening med Baron Stachel
berg op til Kcryceet og den gamle Stad Lykorias Beliggenhed fore
toges fra Kast ri af, og udfortes saaledes: Med fire Karle som vare,
ligesom de tvende Reisende, vel bevæbnede med Flinter og Pisto
ler, og med to store Hunde, som fulgte den ene af Karlene, begave
de dem aarle, fór Daggry, paa Veicn. De fulgte forst den gamle
Fjergstie, som opstiger strax sydvestlig for Ruinerne af Staden, og
kom paa Siden af det Fjeld, som omgiver hele Delphiterrassens
Vestside, og som danner den kastalske Kildes Grotte. Lidt höiere
begyndie en skjön antik Trappe i Ziczac udhuggen i Fjeldet. De
Reisende brugte lidt over en Time til at naae det Överste af denne
Fjeldtrappe, og der kan neppe være nogen Tvivl om, at den StaD2

tue af Ertz, som Pausanias (der, ligesom Forfatteren, begyndte sin
Udflugt til Koryceet fra Delphi af) saae henved GO Stadier höiere
end Delphiterrassen, var opstilt paa det överste Trin af denne an
tike Fjeldtrappe, om hvilken Forfatteren og hans Medreisende ikke
havde hört eller læst det mindste. De havde slet ikke, forend de
selv befandt dem paa den, vidst af, at en saadan antik udhuggen
Fjeldvei var forhaanden i Nærheden af Delphi. Strax fra det over
sk; Trin af Trappen kom de ind i en temmelig stor Granskov, hvis
osllige Udkant de gjennemvandrcde i 24 til 25 Minuter, hvorpaa en
stor og dyrket Bjergslette udbredte sig for dem. Det er mærkeligt,
at denne Slette, som upaatvivleligen fordum var den ældgamle Stad
Lykoricis Beliggenhed, var dyrket i det 12te Aarhu.ndrede af nogle
hundrede Joder, som tilforn boede i Crissó, men forfulgtes af Græ
kerne, og udvandrede til denne höit liggende Slette, hvor de byg
gede en Landsby, som de kaldte Jerusalem. (Dette fortæller den
gamle Benjamin af Tudela i hans Reise). Nu lode de Reisende
ligge til höire, idet de gik over en Deel af Sletten, en smuk lille
Landsby eller Coloni, en Udflytning fra Kastri (og som derfor kal
des Kalyvla Castri} bestemt til Bolig og Ophold for Kastriotiske
Hyrder. Herfra var Udsigten, ved Tilbageblik mod Syden, over
hele Delphiegnen, Orissa’s Slette og Golf, den corinthiske Havbugt,
Corinth og Sicyon, uforlignelig skjön. I lenved en Times Vei höi
ere, i nordvestlig Retning, hævede sig det femhöiede Xarantdvli,
thi saaledes udtalte Föreren det som egentlig bor skrives fcagåvTO,
âüAmî (de 40 Kamre): en egen Bjerggruppe, af dorisk Form, som
isolerer sig ganske fra Parnassets övrige Holder. Omtrent i Time
forend de naaede dette Bjerg, kom de til en Sö af betydelig Om
fang (uden Tvivl den, som igjennem naturlige Kanaler eller Ræv
ner i Fjeldet, forsyner den castalske Grotte ved Delphi med sin
krystalklare og altid iiskolde Ström) j i Nærheden af denne So laae,
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smukt og malerisk, en anden Colonie (af samme Slags som Kalyvia-Kastri) en Udflytning fra Arracova og derfor benævnt KallyviaArracova. De Reisende forlode denne Landsbye og Soen, og en
stærk Fjerdingvei videre henne, og nærmere Bjerget Xarantåvli, kom
de til en Sump, hvis Vand var fast blodrödt, formodentlig af en jern
holdig Klippegrund paa dette Sted i Fjeldet. De naaede omsider til
Foden af det femhöiede Xarantavli, og begyndte at bestige den
steile Bjerggrund, som tildeels var bedækket med Buske eller
Kratskov af Eeg.
Denne sidste Deel af Vandringen var den
besværligste. Omtrent paa Midten af-bjergets sydostlige Side kom
de til en temmelig stor Aabning, omtrent 9 Alen i Omkreds, og
malerisk omvoxet af Krat. De gik uden Vanskeligthed ind, og
den forunderlige Grotte, belyst i Halvdunkel fra Aabningen, ud
bredte sig nu for dem i al sin Herlighed.
Denne Drypsteensgrotte har, i Henseende til dens Formation,
det besynderlige fremfor andre Grotter af samme Art, at dens for- f
skjellige Kamre eller Afdelinger ere i opstigende Folge (gaaeopad):
det fürste Kammer er paa eu lavere Plan end det andet, dette end det
tredie o. s, v. Det fürste Kammer, hvor den mærkelige Indskrift befinder
sig*) paa en fremstaaende Blok til Ilojre for Indgangen, er det störste

►

•)Den er folgende, blot med Tilföielsc af et udslettet Bogstav i fjerde Linie:
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det er :

"Eukratis, Alkidamos Sun, fra Ambrysos (har indviet denne Grotte,
eller: dette Altar, eller: denne Trefod) til de med Pan omvankende
Nympher,”

r
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i Omfang, en herlig Hvælving som en gothisk Kirke, i aflang Form;
det har i Længde 110 Skridt, i Omkreds 290 Skridt; Höjden, efter
Öje maal at slutte, er vel henved 80 Fod. I denne Forhule ere 5
store Stalaktitblokke dannede af det fra Hvælvingen ned dryppende
Vand. Flere af disse Blokke ere heel besynderlige, og give Fanta
sien, som Grottens Halvdunkle end mere vækker, Ledighed til at
forestille sig de underligste Gestalter. De Reisende bestege med
Möie det 2det dg 3die Kammer, som, hvert især, var af en egen
Form. I det 3die Kammer var, paa venstre Side af Indgangen,
en meget stor Drypsteensformation, som fuldkommen lignede en
colossal Pcz/Asfigur; de gråske Förere korsede sig, og mumlede no
get om ”de 40 Præster (Papades) som vare omkomne i denne Hule’,
(en Fabel, som man allerede i Kastri havde fortalt de Reisende)med Nöd og neppe fik man dem til endnu at folge med Faklerne'
ind i det 4de Kammer, som var större end det 2det og 3die, men
mindre end det förste. Fra det 4de Kammer af tog Hulen en saa
steil Retning opad, at det, uden Öxe og Instrumenter til at hugge
sig Fodfæste i Klippen, var aldeles umueligt, at slige höiere. Prof.
Brondsted foreviste en Prove af den Coryciske Grottes Drypsteen,
som han afhug i Grottens 3die Kammer.
Etatsraad fPrrlauffRidder og Dannebrogsmand, forelagde
Selskabet nogle Bidrag til den nordiske Ravhandels Historie.
'
Det har været næsten almindelig antaget, at det var den
preussiske Kyst, hvorfra de Gamle, alt i den fjerneste Oldtid, hen
tede deres Rav. Men, da mange Vanskeligheder paa hiin Tid maae
have været forbundne med en Fart fra Middelhavet, gien nem det
atlantiske Ilav og Nordsoen til Östersöen, og'da intet Sted hos Old
tidens Forfattere afgiver sikkert Vidnesbyrd om en saadan Fart, har
Forf. troet det værd en nærmere Undersøgelse, om ikke Vestkysten
af Jylland, Hertugdommerne og Tydskland lige til Schelde, med
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tilhørende Öer, snarere kunde have været det Land, hvorfra phoniciske og massiliske liandiende forskaffede sig hint, i den gamle Ver
den saa meget brugte og skattede Naturprodukt. Flere Grunde sy
nes at tale derfor. Saa langt man kan gaae tilbage i Tiden, frembyder hiin Kyststrækning, der desuden vides fordum at have havt
större Omfang end i den nyere Tid, Rav i en saadan Overflcdighed
og af en saadan Godhed, at det endnu kan siges at udgjöre en ikke
ubetydelig Handelsgienstand. I den senere Tid er man desuden
bleven opmærksom paa adskillige, af Gravhöie og Torvemoser, især
i Danmark og Skaane opgravede Perler, Amuleter m. m. af delte
Material. Vel omtales Rav, Ravfangst og Prydelser af Rav ikke udtrykkeligen i noget af den nordiske Litteraturs ældste Mindesmær
ker, hverken i de reent digteriske eller i Saadanne, som have en
noget historisk Farve, men paa Grund af de anfórte Kiendsgieminger lader det sig dog ikke omtvivle, at vore Forfædre, alt dybt inde
i Hedenold, maae have kiendt og benyttet det, for hine Egne eiendommelige Naturprodukt. Sandsynligen foiekommer det derfor i
vore ældste Kilder under Benævnelserne Gier (giesum, Glas) og
Rafr, Rav, (beslægtet med lat. rapere, tydsk raffen, dansk rappe).
Ogsaa kunde det formodes, i visse Myther og -Digtninger enten at
ligge skiult under billedlige Udtryk eller være forvexlet med Naturgienstænder, der i een eller anden Henseende kunde have nogen
Lighed med det, f. Ex. Ædelstene (gimsteinar), og Guld, af hvilket
sidste, det i gamle islandske Skrifter omtalte ly*>e Guld (lysigull)
inaaskee kan have betydet Rav. Denne Forklaring anvendes paa et
SLed i det eddiske Digt Ægisdrekka og paa Mythen om Freyas Taarer. Derimod kan det, saavel i islandske som i danske Sagn fore
kommende Fabelland Glœsisv'ôll (skinnende Mark) ikke forstaaes
<?m nogen Ravkyst. Dets constante Beliggenhed var altid i den
nordostlige Deel af den de Gamle bekjendte Verden, osten for

Biarmeland, hvor Ravet ikke forekommer. Snarere viser Sagnet
hen til de, ved Solens lange Ophold over Horizonten paa visse Ti
der, og ved Nordlysene sig udmærkende nordiske Egne. Sidst
nævnte Fhænomen gienlriendes i enkelte eddiske Myther, om Val
kyrierne der reed i Luften paa skinnende Heste med straalende
Spyd, om den skibnne Jelteqvinde Gerdur i Utgard, hvis Hænder
og Haar gave Gienskm og hvis Bolig var omgivet med brændende
Luer og maaskee i flere lignende. Men en tydeligere Skildring af
Nordlysets forskiellige Phænomener fremb;. de dog de islandske Digt
ninger om Kong Gudrnunds Rige paa Glæsisvoll, og Saxos Beretning
om Thorkil Adelfars Tog til Kong Geruth, hvis fælleds histoiiske
Grundvold uden Tvivl maae soges i Erindringer orn Nordboernes
ældste Handelsreiser
til -det hvide Hav o" til Diarmeland. Enkelte
<
her forekommende Træk have megen Lighed med Beskrivelsen hos
Middelalderens Annalister om Krigshære, Drager, gloende Telte
in. m. i Luften, der almindeligen forklares om Nordlyset og dets
Phænomener.
Antages nu den Mening, at hiin vestlige Ravkyst egentlig var
.den som Phonicier og Massilier i den ferne Oldtid have besögt,
saa mode langt færre Vanskeligheder ved Forklaringen af de hidho
rende Steder hos de Gamle, end naar disse Steder skulde henfores
til den östersöiske Kyst. LIer odut er den ældste Forfatter som om
taler Ravhandelen, og det i Forbindelse med Tinhandelen paa de kassiteridiske Oer. Ved hans Eridanus kan man tænke sij enten een af de
storre bloder som falde ud i Nordsoen eller et Sund mellem to af
de herværende Öerj Navnets Etymologie söges i et undergaaet
Stammesprog, hvor Don haver betydet Vand. Det meost klassiske
Datum til Iiavhandelens Historie skyldes derimod Pytheas fra Mas
silia, der omtrent paa Alexander den Stores Tid besögte de nordi
ske Lande. Ved den af ham omtalte Kyst Meritonomon forstaaes
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Vestkysten fra Skagen af; ved Öen Abalus (Baltia, Basilia) hvor Ra
vet opkastedes, en Öe i Vesterhavet. Begge Benævnelser forklares
af det gamle frisiske eller nedersaxiske Sprog, og sammenlignes med
lignende Stednavne i disse Egne, endnu fra den nyere Tid. Mentonomon kan antages at have været det Samme som de nordiske Kil
ders Reidgotland. Guttonerne, som Pytlieas lader beboe denne
Kyst, gienkiendes i de ældste Beboere af Halvöens nordlige Deel,
Jyderne, ligesom Teutonerne i de sydligere Saxer. Foruden Rav
kysten har Pytlieas allerførst omtalt, saavel Thule, et Land af en uvis
nordlig Beliggenhed, som et andet Land, hvilket han tillægger et
Slags Kultur; ved dette skal, uden Tvivl, forstaaes en Deel af Rav
kysten eller den jydske Halvöe, paa hvilken hans Beskrivelse i tem
melig Grad synes at passe. Med Pytheas’s Forestilling stemme, i
det Hele, senere FoifattereS Efterretninger om disse Egne og de
res Beboere overeens. Mela beskriver Havet vesten for Halvöen,
under Navnet sinus Codanus (af samme Etymologie som Eridanus);
Halvöen selv karakteriserer han paa eet Sted som et longum supercilium; paa et andet Sted benævner han den Codanonia eller (efter
en anden Læsemaade) Scandinavia. Som Beboere nævner han Cim
brer og Teutoner. Plinius beskriver en Öe i sinus Codanus under
Navn af Scandinavia, blandt hvis Beboere vare Hillevionernes Stamme;
men Öer og Halvöer forvexledes jævnligen af de Gamle, og af den
hele Beskrivelse er det klart, at Plinius ved Scandinavia har forstaaet den jydske Halvöe, hvilket ogsaa kan sluttes af den Forbin
delse, hvori den nævnes med promontorium Cimbrorum. Af Be
nævnelsen findes endnu Spor i det paa flere Egne af Jylland fore
kommende Stednavn Skanderup, hvis Etymologie, ligesom Skaane,
Skaun i Norge og fl. uden Tvivl maae udledes af det gamle Ord
Skaun □: sumpig Egn. Ilillevioner betyde Beboere ved en Elv el
ler Flod; her formodentligen enten Skodborgaae, Eideren eller El
fi
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ben. Sevobierget hos Plinius kan ikke forklares om Kiölen paa den
store skandinaviske I lalvöe, men den ophöiede, fordum skovbevoxede
Landryg, der sonden fra strækker sig midt igiennem den vestlige
Halvöe og endes i Skagen. De Beboere paa Halvöen, som Pytheas
kaldes Guttoner og Teutoner, af Mela Cimbrer og Teutoner, fore
komme hos Ptolemæus som Cimbrer og Saxer; angaaende de bvrige
af sidstnævnte Geograph mellem disse to Folk nævnte Stammer yttrer Forf. Gisninger, der tildeels afvige fra de hidtil opstillede For
klaringer. Disse de Gamles Efterretninger om Norden foranledige
en etymologisk Digression over nogle af vore ældste Folke- og Land
navne, hvoraf Resultatet-bliver : at Got her (Jotar) oprindeligen have
betydet Mennesker eller Indbyggere ; Teutoner udledesaf Thiod, Ud
trykket, deels for et Folk, deels for et Land, der igjen haver vedlige
holdt sig i Sverrigs gamle Benævnelse Svithiod, i det jydske Thye
og i Ditmarsken. Til Grund for Navnet Danmark ligesom for Codanonia ligger det forhen omtalte Stammeord Don eller Dan o:
Vand, hvoraf alle de Lande, der kom til at udgjöre dette Rige ere
omgivne. At Massilienserne, saalænge deres Ilandel blomstrede,
have fortsat Farten paa den vestlige Ravkyst, kan sluttes af
adskillig« hos Plinius opbevarede Udsagn af tabte Forfattere, deels
samtidige med Pytheas, deels ikke meget yngre; men ved Be
gyndelsen af den christelige Tidsregning synes Ilandelsveien at
være bleven forandret, idet Ravet ikke længer blot söeveis, men
ifölge Diodors Vidnesbyrd, mere til Lands og ned ad de galliske
Floder fortes til sin Bestemmelse. I denne Anledning forekommer
foruden de anförte Benævnelser for de Egne, fra hvilke Ravet
havde sin Oprindelse, tillige adskillige andre, saasoin Raunonia og
Osericta. Ved Anledning af Erobringerne i Tydskland under Au
gust, lærte Romerne at kiende saavel de frisiske Oer, paa hvilke Rav
opkastedes (insulæ glessariæ), som denl preussiske Ravkyst, der nu
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forst blev historisk bekiendt. Forbindelsen med hiinc synes snart
at væve bleven afbrudt; men Ravhandelen fra Östersöen til det
adriatiske Hav, der allerede var begyndt i det 1ste Aarhundrede,
vedligeholdt sig lige til Middelalderen.
1 en Mindetale over Selskabets 1834 afdode Medlem, Biskop
P. E. Muller, sögte Justitsraad og Professor Molbech i Særdeleshed
at skildre denne Lærdes videnskabelige og littéraire Virksomhed ved
at gjennemgaae og charakterisere lians vigtigste Forfatterarbeider.
Ilan berörte derhos, ved at omtale de af ham udgivne theologiske
Læreboger, den Afdödes Aand og Tænkemaade som Religionslærer
ved Höiskolen, og efterat have sögt i Korthed og med almindelige
'Fræk at fremsLille Billedet af Müllers Charakteer som Videnskabs
mand, som Forfatter og som dansk Stilist, dvælede han, i en noget
udforligere Betragtning, ved den Afdödes Hovedværker i den danske
Litteratur: Afhandlingerne over den islandske Historiegraphie, om
de tabte danske Guldhorn, om det islandske Sprogs Vigtighed, og
om Eddaernes mythologiske Digte; Sagabibliothéket, og de kritiske
Undersøgelser over Danmarks og Norges ældste Historie i Saxos og
Snorros Værker. Mindetalen sluttedes, efterat have berört flere an
dre Sider ? Müllers videnskabelige Virksomhed, og deriblandt hans
betydelige Fortieneste af Modersmaalets Sprogkritik, saavelsom hans
begyndte Udgave af Saxo Grammaticus, hvorfra Döden bortryk
kede ham, (dog ei uden Udsigt til at Værket ved Andres Ilielp kan
fuldfores) med en kort Skildring af den Afdödes Menneskeværd og
personlige Charakteer, hvorledes dennes Grundtræk stode i Harmo
nie med hans Charakteer som Skribent, og hvorfor vi, med meer
end almindelig Betydning, kunde kalde ham en dansk', en national
Fo i fatter, m. in.
Professor Madvig har forelagt Selskabet en Afhandling
’om Kjönnet i Sprogene, især i Sanskrit, Græsk og Latin,’
E2
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I nogle forudskikkede Bemærkninger udhævede han som Hovedfei
len ved Behandlingen . af den saakaldte almindelige eller phiJosophiske Grammatik Forsømmelsen af en sindig, alt Uved
kommende udsondrende Begrændsning af de grammatikalske Fore
stillingers særegne Mark, og en deraf opstaaende Higen deels efter
at finde Parallelismer imellem de grammatikalske Forestillinger
og Former og Forestillingsrækker af en ganske anden Art, deels
efter at söge i Sprogenes Bygning Udtryk af det, som i den slet
ikke findes, Noget, hvorved man just troer at sikkre Sprogstudiets
Vigtighed og Betydning. Sprogets Opgave fastsattes af Forfatteren
at være, ’’næst Benævnelsen af Forestillingerne, i Sætningen at frem
stille den Forbindelse af enkelte Forestillinger, der hos den Ta
lende med Bevidsthed ere sammenfattede til Totalforeslillingen om
en- vis Tilværelse eller Handling, saaledes, som de ere sammenfat
tede, og i det Forhold Tor Indbildningskraftens Anskuelse, hvori de
sees.” Heraf folger da, at ”den almindelige indledende Sprogbe
tragtning har at undersöge, hvad der i det, der under Udtalelsen
af en Sætning, staaer for Anskuelsen, foruden de enkelte Forestillin
ger, hvis Combination giver Indholdet, og for hvilke Sproget först
og lettest fik Navne og Ord, endvidere fordrer eller dog kan for
anledige Betegnelse for at vise Forbindelsens Art, de enkelte Fore
stillingers Optagelsesmaade deri, og Totalforestillingens Forhold for
selve Anskuelsen.’-’
Til Grund for det grammatikalske Kjön ligger en dobbelt af
Phantasien ud over den naturlige Virkeligheds Grændser foretagen
Classification af Gjenstandene efter deres Analogie med eller Mod
sætning til det talende Menneskes Væsen, deels som levende og liv
løse, deels som analoge med levende mandlige eller qvindelige Væ
sener. Disse to- Classificationer kunne saavel fremtræde hver for
sig som forbundne til Frembringelsen af en Trehed, skjöndt ved
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forste Öiekast den egentlige Kjönsinddeling synes at forudsætte den
anden ; men Sprogdannelsens Vei er ikke den logiske Reflexions.
Den de enkelte Ord ifölge disse Classificationer ledsagende Bifore' stilling kan aldeles ikke tænkes at have havt Indflydelse paa den
oprindelige Orddannelse selv; heller ikke i Sætningens Dan
nelse er der nogen Opfordring til at udhæve den, I den pronomi
nalske Betegnelse synes derimod baade at være en Opfordring til
iit antyde den blot i Almindelighed paapegede Gjenstands Classe og
en Ledighed til ved en fælleds Lydmodification at skabe et Tegn
for Classen. Fra Pronominerne synes derfor for störste Delen det
grammatikalske Kjón at være gaaet ud eller endog alt det, der sæd
vanlig betragtes som Yitring af Kjönsforestillingen. Men der gi
ves Sprog aldeles uden Kjön og det er ugrundet i denne Omstæn- v
dighed at see et Beviis paa en mindre livlig og poetisk Opfattelse af
Naturen, idet en slig Inddeling og Biforestillinger meget vel kunde
være tilstede uden at faae et sprogligt, Ordets Brug stedse ledsa
gende Mærke. Hvor nu Classificationen af Forestillingerne gjorde
sig gjeldende, der var det baade det i sig simpleste og forste Trin
og tillige det, som historisk Betragtning viser som det ældste, at
kun Analogien med den i selve Menneskets Væsen stedfindende
Differents, den egentlige Kjonsmodsætning, betegnedes, og det saaledes, at det Qvindelige mærkedes som Særeget, det Mandlige, uden
Mærke, gjaldt som det Almindelige, med hvilket da det lige
ledes ikke mærkede Livlöse faldt sammen i Sprogformen. Denn6
Dobbelthed have de semitiske Sprog bevaret; men Professor Mad
vig godtgjor, at ogsaa i Sprogene af vor Sprogæt (den indo - eu
ropæiske) det Samme engang har været Tilfældet, og dette er et
Hovedpunkt i Afhandlingen. Forend han gik over til udforlig at
fremsætte Beviset herfor, der ligger i Masculin- og Neutrums-Formernes nære Slægtskab og tydelig sildigere Adskillelse, og til at
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betragte Maaden , hvorpaa denne Adskillelse fremkom, paapegede
han i Korthed de Phænomener, der i de nyere europæiske Sprog
vise sig som en Tilbagegang fra den udviklede Trehed til en mere
indskrænket Form, enten (som i de romanske Sprog) til den oprin"
delige Dobbelthed, eller (som i Dansk) til en anden, hvori Kjons
inddelingen fortrænges af Adskillelsen imellem det Levende og det
Livlöse, og udviklede dernæst, hvorledes Inddelingen af Substanti
verne trænger sig frem til Indflydelse paa de med dem forbundne
Prædikatsord, en ganske vilkaarlig og derfor höist vaklende Udbre
delse, samt hvorledes den, især ved Kjonstegnets Anvendelse som
Middel til Orddannelse, ofte modificerer Substantivets egen Form.
Til Fremkomsten af et Neutrum ved Sondringen af det Liv
löse fra det levende Masculine var der nogen Anledning i den pro
nominale Demonstration ; den -er maaskee ogsaa der begyndt som
en virkelig positiv Dannelse af et Neutrum ved forstærket Demon
stration, altsaa ved et Middel, der ikke direct havde den Betyd
ning at være Mærke for Substantivets Klasse; men den Adskillelse
af Masculin og Neutrum, der i vor Sprogæt viser sig udenfor Pro
nomina, er dog kun i enkelte Grene (hverken i Sanskrit, Græsk eller
Latin) betegnet ved det pronominale Neutrumsmærke (T eller DLyden). Prof. Madvig udhævede derimod forst, hvorledes Adskil
lelsen af det Levende og det Livlöse i hine Sprog aldeles med Ude
lukkelse af den egentlige Kjönsinddeling har gjort sig gjeldende i
Dannelsen af Fleertallet af Substantiverne, i det her hiin Adskillelse
ene har bestemt Valget af Fleertalsmærkerne, der ere fælleds for
Masculin og Feminin (z eller 0), og særegne for Neutrum (a), me
dens derimod i den semitiske Sprogæt den egentlige Kjönsinddeling,
der i Enkelttallet sondrer Ordene, ogsaa fastholdes i Fleertalsdannelsen med Udelukkelse af den anden Classification. Det nuværende
Danskes Dobbelthed (det temmelig uegentlig saakaldte Fælleds-r- og
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llverkenkj'ori) har saaledes en mærkværdig Analogie med Sanskrit,
Græsk og Latin, fra hvis Kjönsinddeling det ellers fjerner sig. Her
findes tillige et Punkt, hvor det er tænkeligt, at Classificationer af
den her omhandlede Art kunne være virksomme (til 'at bestemme
Ordenes forskjellige Fleertalsform) i Sprog, som man vilde fradömme
alt grammatisk Kjön eller analog Classification af Substantiverne,
fordi Adskillelsen ikke selvstændig viser sig i Pronominalbetegnelsen eller i .Pracdicatet. Herfra gik Prof. Madvig over til at vise, at
den övrige Adskillelse af Masculin og Neutrum i Sanskrit, Latin og
Græsk ikke frembyder en egen Masculin- eller Neutrums - Endelse,
men er opstaaet derved, at, medens man oprindelig kun havde een
Hovedcasus for Ordet i de directe Hovedrelationer som Subject og
Object i Sætningen, der egentlig var Ordets Grundform i Modsæt
ning til de specielle oblique Casüs, man efterhaanden ved de Gjenstande, der som levende fremtraadte med en særegen Affection for
Phantasien, udhævede paa en egen Maade Opfatningen af dem som
energiske og handlende, eller dannede en Nominativ ved en En
delse, der er eiendommelig og fælleds for det Levendes Classe
(Masculin og Feminin), kun at Substantiver, der ere dannede med
speciel Femininendelse, ikke antage Nominativendeisen s (mons og
vallis, men mensa). Prof. Madvig oplyste udforligere denne for
Casuslærens Behandling vigtige Sammenstilling af Nominativ og
Accusativ som oprindelig een Casus, hvis fælleds Form blev tilbage
som Accusativ, i det i Sanskrit, Græsk og Latin Accusativen ikke
dannes ved noget til Ordstammen föiet betydende Element, men
er denne selv med en sig euphonisk tilsluttende Nasallyd, der gjeniindes i Grækernes v icpsÅscvrucov og har en Hovedanalogie i den
arabiske Nunnation. Herved er tillige Elisionen af denne Lyd i
Latin (m) forklaret og det Phænomen, at i Sprogomveltninger saa
ofte Accusativen er bleven Nominativ, som i Nygræsk, Italiensk
og Dansk.
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Afhandlingen er trykt i Selskabets Skrifter.

Ordbogscommissionen.
Revisionen er kommet til Ordet Skovvöen, og Trykningen
af Bogstavet S er kommen til Ordet Skiftecommission. [Af det Bind
som indeholder Bogstavet S ere nu 43 Ark trykte.

Landmaalningscommissionen.
Under samme er Arbeidet paa et Generalkort over Danmark
betydeligt fremrykket.

Den meteorologiske Committee
vedbliver at modtage Meddelelser angaaende de af det foranstaltede
Iagttagelser i de danske Staters forskjællige Dele, og forbereder
Udgivelsen af et nyt Bind af Iagttagelser.
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