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Ær. 1 og 2.

Modet den 6tc Januar.
Professor Forchhammer meddelte nogle geognostiske Iagttagelser over

den sjellandske Kridtformation,

Af tidligere Undersøgelser er det bekjendt, at de til Kridtformationen hörende Dannelser, der findes i Stevens Klint fortsætte dem paa
den hele Ilalvöe, der ligger imellem Kjögc- og PræslSebugten og navnligen komme til Overfladen i Faxöe Bakke, ved Tryggevælde og Herfølge.
Det er endvidere bekjendt, at den ti Kridtformationen horende Kalksteen,
som Forfatteren tidligere har betegnet med Navnet Saltholms Kalk, findes

under Kjöbenhavn og paa Amager,

og al det sydvestligste Sted hvor

denne Kalksteen endnu forekommer faslslaaende, er ikke langt fra Thors
lunde imellem Kjöbenhavn og Roeskilde.

Den hele Strækning imellem

Thorslunde og Herfølge var hidtil geognostisk ubckjciidl, idclmindsle med
Hensyn til de dybere liggende Lag.

Forfatteren havde allerede tidligere
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opkastet de Spörgsmaal, hvilken geognostisk Beskaffenhed i Undergrunden

havde foranlediget den dybt indskaarne Kjoge-Bugt ¡mellem Skrivekridtet
paa Stevens Klint, og Saltholms Kalken paa Amager og ved hvilken Be
skaffenhed af Jordbunden, Forekomsten af de stærke Kilder, Bröndkilder og
Kilderne ved Roeskilde, bliver bestemt. Disse Spörgsmaal ere nu bievne

besvarede ved den meget uventede Opdagelse af Grönsand i Nærheden
af Kjöge.

Forfatteren skylder den forste Notice af dette mærkværdige

Forhold til Ils. Excellence, Geheime-Stats- og Finanls-Minister, Greve

IF. Moltke, der sendte ham en Kasse med Stene optagne i Lellinge
Skov, hvis Udvortes viistc, at de ikke vare rullede og som en nærmere
Undersögelse betegnede som Grönsand.

Forfatteren har senere selv paa

Stedet undersögt delte mærkværdige Lag.
Det bestaaer af en gröngraa mergelaglig Masse, hvori der fore

kommer en stor Mængde Lag af fastere Stccnarter udskilte, og disse

fastere Lag ere decís Mergelstccn af samme Farve som Mergelen, decís
en meget fast temmelig reçu blaaagtig Kalkslecn som har betydelig Liighed med den blaae Liaskalk, decís en guulagtig hvid Sandsteen. Alle

disse Lag höre til den samme Dannelse, de tore de samme Forsteninger
og ere altsaa ikkun underordnede Udviklinger.

Lagene holde saavidt

som de ikke meget store blottede Steder tillod at iagttage i den östlige
Deel af det fremragende Partie imod Ost, i den vestlige Deel derimod
imod Vest, paa begge Steder under en Vinkel, der ikke overstiger 5°.

Af Forsteninger findes der en overordentlig stor .Mængde, de folgende

synes at være identiske med andre Landes Grönsand-Dannelser : Robulina
Comptoni, Trochos Basleroti, Dentalium medium, dog trænge disse Be
stemmelser til en nöiagligere Revision med liere og bedre Exemplarcr

end Forfatteren i denne Vinter har kunnet forskaffe sig.

Foruden disse

og mange andre Univalver og Bivalver forekommer der en stor Mængde
Tænder og andre Levninger af Fiske.

Ilveiken de i det skaanske og

bornholmske Grönsand saa hyppige Belenmiter, eller Ammoniter ere hidtil
fundne der; derimod forekomme Piggene af Lima spinosa, en Musling,

der er characteristisk for den til det yngere Grönsand hörende Plæner
Kalk i Sachsen.
Grönsandets Forekomst forklarer nu let hvorfor Havel har kun

det indskjære saa dybt i denne Deel af Sjælland, da de faste Lag af
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Flint, der giver det blöde Kridt Evne til at modstaae Bølgeslaget her

aldeles mangle.

Der bliver endvidere derved forkoret, hvorfor saa stærke

Kilder, som Bröndkilde ved Kjögevcicn, Kilderne ved Roeskilde her
frembryde i en med Saltholms Kalkens Strygning parallel Linie.

Kilder komme nemlig

frem

Disse

paa Grændsen af Saltholms Kalken og

Gröndsandtcrrainct. De nævnte Kilder crc ikke de eneste, der forekomme
paa denne Linie; i Rye Sogn to Mile Nordvest for Roeskilde forekom

mer en anden ligeledes meget stærk Kilde,

i hvis Nærhed Saltholms

Kalken atter findes faststaaende, og i denne Linies Fortsættelse forekommer

Vindekilde i Nærheden af Adlersborg, og Navnet Vallekilde som ei» Bye
i samme Egn förer, synes ligeledes at hentyde paa en stadig flydende
Kilde.

Betragter man den,

disse Kilder forbindende Linie, saa er

den parallel med Saltholms Kalkens Strygnings Linie, og naar vi nu
sammenligne dermed den store Mængde af Grönsands-Rullcstcne, der

forekomme i Odsherred, saa vil der neppe blive levnet nogen Tvivl, at
det ved Kjöge opdagede Grönsand stryger igjennein hele Sjælland i et

Belte, der er parallel med Saltholms Kalkens Belte.

Dette Grönsands-Bcltc er derved fremfor alt mærkværdigt, at
der forekommer baade imod Nordost og Sydvest derfra nyere Lag, imod

Syd nemlig Kridt med Faxökalk og Liimsteen, imod Nord derimod
Saltholms Kalk, og Nord for dette Bolte, atter Skrivekridt, som jeg i
Sommer har opdaget faststaaende ved Sleenlöse i Nærheden af Slange

rup

Ved disse Iagttagelser bliver det endmere stadfæstet, at de djbere

liggende faste Steenlag temmelig uregelmæssigcn hist og her naac op til
Overfladen;

de vise endvidere, ligesom Saltholms-Kalks Beltet, at vore

Rullestene af Kridtformationen ikke cre flyttede langt fra deres oprinde
lige Iljem, og det bliver derved gjort mindre usandsynligt, at vi en Gang
med Tiden ville opdage faststaaende Ur- og Overgangsbjerge indenfor
det egentlige Danmaiks Grændser.

Med Hensyn til Bröndboringen paa Holmen cre disse Iagttagel

ser et yderligere Beviis, for at el mægtigt Grönsandlag ligger under vort
Kridt, og at dette Grönsandlag er meget vandrigt.

Det gjör det mere

sandsynligt, at man strax vil faae Vand, naar en Gang, do mægtige
overliggende Lag ere gjennemborede, og da dette Lag da maa staae i
Forbindelse med Holder i Sjælland ,

og ikke er adskilt derfra ved
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Sundet, saa bliver det endmere at formode, at Vandet vil bæve sig over
Jordbundens Niveau, eller vil blive Springvand.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia.

Vol. VII. Part. HI. Vol. VIII. Part. I.
Proceedings of the American philosophical Society.

Nr. 19, 20, 21.

N. Ft Schwartz, om de danske Garverier.

Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. 1842. II.

Index Plantarum anno 1840 a cel. Karrelin et Krilow in regionibus
Altaicis collcctarum, qvas Societas imperialis naturae curiosorum
Mosquensis pro mutua commutatione offert.

Fischer de Waldheim, Catalogus Coleopterorum in Sibiria oricntali a cel.
Karelin collcctorum.

Secretair S. IJjorth indsendte en forseglet Pakke, indeholdende
Tegning og Beskrivelse af en elektromagnetisk Maskine, hvilken Pakke

han önsker opbevaret.

Den SO4“ Januar.
•lustilsraad Molbeeh foreiæste el Brudstykke af den trykte Deel af Sel

skabets Historie.

Justitsraad Molbech havde i en Skrivelse til Selskabet gjort

folgende Forslag til en storre Offentlighed af dets Forhandlinger:

1) At der i Selskabets maanedlige Oversigter maatte ved hvert Aars
Begyndelse indföres en summarisk Extract af det foregaaende

Aars Regnskab.
2) At Selskabets Forhandlinger inaatte bekjcndtgjöres saa fuldstæn

digt som muligt, og Undtagelse kun gjörcs af særegne Grunde;
men at ingen saadan Undtagelse maatte finde Sted med Hensyn
til Understöttclser eller andre extraordinaire Udgifter.
3) At Selskabets maanedlige Oversigter maatte samles og erholde

Titelblad for hvert Aar og tillige et Register, hvilket sidste

Justitsraad Molbcch tilbod sig at levere.
Det fürste Forslag, hvori Cassecommisionen havde erklæret

sig enig, billigedes ligeledes af Selskabet idet det vedtog at hvert fore
gaaende Aars Regnskab skulde, naar det var revideret og decideret, opta
ges i de maanedlige Oversigter.
I Henseende til det andet Forslag blev bemærket, at man i den

senere Tid allerede havde begyndt med at publicere saadanne Forhand
linger, som man antog havde almindelig Interesse; hvorhos det nu blev

besluttet i Selskabets Moder at afgiö e hvilke Gjenslande der skulde op
tages i Oversigterne.

Forsaavidt Pcngcunderslöttelser bevilges, ville de i

ethvert Tilfælde komme i Regnskabet og saaledes efter det forste, af
Selskabet bifaldte Forslag, blive bekiendtgiorte.
Med Hensyn til det sidste Forslag bemærkede Sccretaircn, Con-

ferentsraad Orstcd, at han allerede tidligere havde erklæret en saadan
Foranstaltning at være paatænkt.

Justitsraa I Molbcchs Tilbud, at levere

Registret, modtoges med Taknemmelighed.

Justitsraad Molbcchs Forslag om at den Understottelse af 100
Rbd. aarlig, som Selskabet i 1838 bevilgede ham til cl dansk Glossa
rium, men som hid il ikke er brugt, maatte begynde at lobe fra dette
Aars Begyndelse, blev af Selskabet bifaldt.

Mödet den 10dc Februar.
Cuonferentsraad Örsted, mcddcelte cn Fortsættelse af sine Betragtninger
over Lyset, med Hensyn paa det Skjonnes Naturlære.

Gjenstanden for

denne Fortsættelse var de Forhold, hvorunder der frembringes bestemte
Figurer ¡folge Lysets egne Naturlove.

Herhen horer Regnbuen.

Det

kunde ikke være Hensigten, ved denne Lejlighed at gjentage Regnbuens

velbekjendte Theorie;

det var nok at beraabe sig paa denne, som paa

en afgjort Sag. Regnbuens Figur er en nödvendig Folge af mathematiske

Naturlove.

Ved den samme Naturhandling, hvorved denne Bue dannes,

adskilles ogsaa de i det hvide Lys indeholdte Farvestraaler, og cn Farvcharmonie udvikles, idet Lysets hele Farveindhold staaer for os baade i

sin Adskilthed, som Fordelingen i Rummet medförcr, og i sin Ilcelhed;

efterdi den sandselig opfattes ikke mindre som Eenhed end som Mang

foldighed.
tomt.

Men hermed er hele Anskuelsens Indhold endnu ikke ud

Modsætningen mellem den miirkc Regnvæg og del klare Lys op

vækker tillige den ciendommelige Lysglæde.

Regnbuen indeslutter en

heel Tankeverden, hvori Lyset under sin Kamp mod Mölket udfolder

sin Skjönhcd med cn sand Seicrspragt. Det forstaaer sig, at alt dette kun
finder sin fulde Anvendelse, forsaavidt som ikke andre Forhold, f. Ex.

en mellemkommcnde uklar Luft, svækker Indtrykkets Reenhed.
Ved Indvirkning af polariseret Lys paa Krystaller eller Legemer,
hvori der ved fremmed Indvirkning hersker cn eiendommelig Fordeling af den
indvortes Spænding, frembringes Figurer, som deels ved deres eget Tankepræg have noget tilfredsstillende, deels udmærke sig ved cn Farvcfor-

deling, ofte en Farvepragt, som tillige altid udgjöre en Farveharmonie.

Men ogsaa denne Forbindelse af Former og Farver er ikke tilfældig,
men udgjör en Tankchcclhcd, og giver os derved en stærk betegnende

Formering af Excmplcrne paa skjönne Frembringelser ¡folge de i Natu
ren sig aabenbarende Fornufllove.

I nogle af disse Figurer træffer man

ligesaa afstikkende Farvemodsætninger, som i mange pompeianske Male

rier, og derhos cn med Naturen bestemt Farveharmonie.
Nogle skjönne Form- og Farvcudviklingcr frembyder ogsaa Lysstraalerncs Vexclindgreb (Interferents).

Blandt disse fremhævedes især

den eiendojnnieligl ordnede Samling af Lyspletter, som fremkommer ved

de Frauenhoferske Forsög, naar man sætter for Kikkerten en tynd
I’lade med tre Huller,
Triangel.

som ligge i Hjørnepunkterne af et ligesidigt

Allerede Pletternes Fordeling, afbildet uden Farver, tilfreds

stiller Oiet ved en rig og ejendommeligt ordnet Mangfoldighed;

men

ved de dertil nödvendigt hörende Farver forhöies end ydermere Skjönheden.

Fra det islandske literaire Selskab havde Videnskabernes Selskab
modtaget folgende Skrivelse:

uDel kongelige danske Videnskabers Selskab har, som bekjendt,
i sin Tid, nu for næsten et hundrede Aar siden, foranstaltet den vigtige

af Olufsen og Paulsen udförtc Reise gjennem Island, samt senere udgi

vet den af Førstnævnte forfattede Beskrivelse over samme, som endnu,
efter Selskabets Historieskriveres Yttring,

kan ansees for et klassisk

Værk, og stedse vil indtage en hæderlig Plads i Danmarks videnskabelige
Literatur.

Ilar man end siden erholdt enkelte gode Værker der oplyse
Islands Beskaffenhed og Tilstand i visse Dele, kunne de fleste af dem

nu siges at være deels forældede, deels for ufuldstændige til at give no

gen rigtig eller almindelig Kundskab om Landet og dets Befolkning.

Fra indeværende Aarhundrede har man endog næsten intet betydeligt
Skrift af denne Art, af indenrigske Forfattere, hvorimod brilliske, franske

og tydske Literatorer have udgivet forskjellige, tildeels meget kostbare

Beskrivelser over deres Reiser i Island, som naturligviis (hvor fortjenst
lige end mange derved mcddcelte Efterretninger log Afbildninger maa
erkjendes for at være) trænge til adskillige Berigtigelser og ingenlunde

afhjelpe det i Danmark og Island frille Savn af en almindelig noiagtig
Beskrivelse over den sidstmcldte Öe, som endnu overhoved aldrig er
blevet fort i Pennen.
Dette Savn maatte naturligviis meest foles af det i Aaret 1816
oprettede Islandske literære Selskab, som endnu bestaaer, i to Afdelinger,

af hvilke den ene har sit Sæde i Reikjavik, den anden i Kjöbenhavn.
At gode geographiske Kort efter en tilstrækkelig Maalestok — (større
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end den, der er bleven anvendt for det af Videnskabernes Selskab, med

ovennævnte Reisebeskrivelse, udgivne Kort over Island, der ellers var
det förste nogenlunde brugbare) — maa antages for at være et af de
allervigtigste Forberedelsesmidlcr for et Lands Beskrivelse er indlysende,

men ogsaa de savnedes for Islands Vedkommende, paa enkelte Sökort

nær,

lige til det 19de Aarhundredes Begyndelse.

Da begyndte den

danske Regjcring paa det store Foretagende at lade Islands Kyststræknin

ger, ved Officerer og Landmaalere, nöiagtig opmaale, og det blev i en
Række af Aar virkelig udfort.

Adskillige gode Kyst- og Sökort ere

udkomne som dette nodvendigviis meget bekostelige Arbeides Frugter,
men de ere egentlig bestemte for de Sofarendes Brug.

Virkelige, paa

geometrisk Opmaaling grundede Landkort over Islands indre Strækninger

og overhoved dets Bygdelag, in. m., mangle derimod endnu til Datum.

Det islandske literære Selskab besluttede derfor allerede i Aarct 1831

efter dets ringe Evner at bestræbe sig for at afhielpe denne Mangel,

det havde dog ikke fattet slige Tanker hvis ikke Mathematikercn, Ad

junkt Björn Gunlögsen, af sand Patriotisme havde paataget sig Opmaalings- og Kortaffatningsarbeidct uden alt Honorar og blot betinget sig de
nödtörftigste Diætpenge og de övrige Omkostningers Erstatning,

lian

har siden, hver Sommer, fortsat dette inöisommclige Arbcide og det kan
haabes i indeværende Aar at gaae sin Fuldendelse imöde.

Det island

ske literære Selskab ansaae det derfor hensigtsmæssigt at de mange cfterhaanden af lir. Gunlögsen affattedc specielle Kort sammendroges til
4 store over Landets samtlige Qvadrantcr, som kunde saaledes publice

res i Kobberstik, at ethvert af dem vel kunde bestaae for sig selv, men

de dog alle, naar det önskedes, kunde sammenföies til et eneste meget

stort Kort over hele Island.

Dette Arbeides Bestyrelse var Hr. Major

V. Olsen saa god at overtage, men det erfaredes da snart at Udarbei-

delse og Stikning af hvert af de 4 Kort ikke kunde lade sig udfore

med en mindre Sum end 1000 Rbd.

Dette oversteg öiensynlig det is

landske lilcrærc Selskabs Kræfter, hvorfor det i Aaret 1835 henvendte

sig til det kongelige danske Videnskabers Selskab med Begjæring om

Iljclp til Kortenes Udgivelse; dens Opfyldelse blev med sædvanlig Libe
ralitet tilstaaet og 500 Rigsbankdaler bevilgedes for det förste Fjerding

kort over Island.

Dette Korts Stikning er nu allerede færdig, og dets

Udg ivelse venter blot paa den sidste Corrcctur fra Hr. Gunlögsen, som
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haabes at indtræffe hertil fra Island om et Par Maaneder.

Et Aftryk af

Kortet, i dets nærværende, ikke ganske fuldendte Tilstand, giver det is

landske literære Selskab sig dog nu den Ære at forelægge det kongelige
danske Videnskabers Selskab.
Det andet Fjerdingkort over Island er vel allerede taget under

Bcarbeidelsc, men vort Selskab nærer nu det sikkre Haab at det ikke
vil komme til at behöve den Hjelp derfor af Videnskabernes Selskab,

som dette med saa megen Beredvillighed har ydet det förste Kort af

denne Art.

Derimod trænger det islandske liter ære Selskab nu höilig

til en Understöltelse af samme Belob for den paabegyndte almindelige
Beskrivelse over Island, til hvilket Værks Udførelse det (og Hero) end

videre bave truffet de Forberedelser, som nu i Kortbed skulle angives.
I Aaret 1839 udnævnte det Islandske literære Selskabs kjöben-

havnske Afdeling en Comitee, bestaaende af 5 Medlemmer, til at udarbeide en Plan for Islands almindelige Beskrivelse, og tillige til at ud
kaste de dertil borende Opgaver og Spiirgsmaal, som, for enhver af Lan

dets Egne, kunde ventes besvarede af dets Sognepræster, Provster og

Syssclmænd, samt andre Sagkyndige.

Hvorledes dette Hverv blev ud

fort vil behageligst erfares af disse, her hosfölgende Aftryk og Over
sættelser:

I. En trykt Circulaire til Islands Provster og Sognepræster;
IL 70 trykte Opgaver eller Hovedspörgsmaal til Landets Sognepræster ;

III. En trykt Circulaire til Syssclmændene i Island;

IV. 12 forskjellige (trykt) dem til Losning forelagte Opgaver;
V. Dansk Oversættelse af Spörgsrnaalene til Islands Sognepræster;
VI. Dansk Oversættelse af de Syssclmændene forelagte Opgaver;

VII. Oversat Uddrag al Circulaire!! til Sognepræsterne forsaavidt den
angiver den foreløbige Hovedplan for det paatænkte Værk.

Besvarelser af disse Spiirgsmaal og Opgaver udarbeidedes og
indsendtes efterhaanden, i de paafëlgende Aar fra vedkommende Embedsmænd, — saa at de forskjellige, saaledes fremkaldte Syssel- og Sogne
beskrivelsers Antal nu er voxet til 150.

Som Prover af dem tillade vi

os at vedlægge 4 Præstekalds- eller Sognebeskrivelser i Originalen og
en kortfattet Sysselbeskrivelse, den eneste af de indkomne overhoved
som er affattet i det danske Sprog.

Nogle af de ønskede Besvarelser

mangle endnu, men de haabes at ville indkomme i Aarcts Löb.
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Vigtige Bidrag lit Islands Beskrivelse, forsaavidt dels Meteoro

logic angaaer, ere allerede bievne fremkaldte eller forberedcde ved det
kongelige, danske Videnskabernes Selskabs Omhu og Understøttelse ; —
Vi nævne især Justitsraad og Landphysikus Thorstcinsens udforlige Ob

servationer, udgivne i dets Collectanea meteorológica. Desuden har Viden

skabernes Selskab skjænkct del islandske literære Selskabs Reikevigske
Afdeling 45 Thermomètre (efter Celsius’s Scala) og nogle liere har den
kjöbeohavnske Afdeling senere oversendt til Landet, for meteorologiske

Dagbøgers Förclse paa beieilige Steder.

Vi tillade os i den Anledning

at vedlægge som Bilage :
VIII. Vort Selskabs islandske Afdelings trykte Circulaire til 51 Sogne

præster i Island, udstedt den 20de Martz 1811, hvori de anmo
dedes om at holde meteorologiske Dagboger efter

IX. et trykt Schema for disse, — hvorved det maa bemærkes at Varmeellcr Kuldegraderne deri önskes opgivne efter Reaumur’s Scala,

— da Videnskabernes Selskabs ovenmeldte Gave ikke den Gang
var bekjendt eller modtaget i Reikiavig, — og at Iagttagelserne
kun forlangtes for et enkelt Tidspunkt i Etmaalct, nemlig Kl.

9 f. M.
Efter at de skjænkede Thermomètre, med Forskrifterne for deres

-

Brug, vare komne vort Islandske Afdeling tilhænde, afsendte den Instru
menterne til Vedkommende, med en ny trykt og paa Islandsk affattet
Circulære af 20de August 1811, hvorved Iagttagelserne forlangtes an
stillede efter Celsius’s Scala, paa tre forskjellige Tidspunkter i Etmaalct,

nemlig Kl. 7 f. M., Kl. 12 Middag og Kl. 6 e. M.

Samme Afdeling

af Selskabet har nylig tilsendt vor Kjöbenhavnske 10 meteorologiske

Dagbøger flirte i nogen Tid til Udgangen af Aarct 1811 ved Sogne

præster i Island; de crc bievne afleverede til Observator Mag. Pedersen
paa Videnskaliernes Selskabs meteorologiske Comitees Vegne til sammes
behagelige Revision m. m.
End en meget vigtig Forberedelse for det omhandlede Værk er

skeet fra Rcgjeringens Side, i det samme, i liere Aar efter hinanden,
har foranstaltet naturvidenskabelige Reiser i Island, ved Lector Slecnslrup

og Cand. Schiötie;

de assisteredes tildcels ved deres Undersøgelser af

en indfødt Islænder, Cand. philosoph. Jonas Hallgrimson, som her ved

Universitetet i nogen Tid havde studeret Naturvidenskaberne, især Zoo-

<
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logic og Mineralogie, dog meest med Hensyn til Island.

Efter de Urr.

Steenstrups og Schiöttes Bortrcise, fortsatte Hr. Hallgrimson (tildeels
efter given Anviisning) de nævnte Naturforskeres, især den Førstnævntes

Undersøgelser, og kom saaledes til at bereise, hele Island.

Om de alle

rede bekjendte Frugter heraf kunne vi kun henvise til de Urr. Etatsraad

Reinhardt’s, Professor Forchhammers og Lector Steenstrups sagkyndige
Omdomme, da disse Herrer meest have bidraget til at udvirke den Un
derstøttelse som er bleven Hr. Hallgrimson til Deel for hans vistnok

möisommeligc Reiser i Island.

Men just af den Aarsag at han saaledes,

ved Autopsie, har lært hele Landet at kjende, har det Islandske literære
Selskab anseet hans personlige Nærværelse her i Staden for nødvendig

ved Udarbejdelsen af Landets ved Selskabet foretagne physiske og topographiske Beskrivelse in. m., hvorfor det i Fjor anmodede ham om at
tage fra Island hertil, og tilstod ham, i den Anledning, fri Overreise

samt, for det forste en Understøttelse af 200 Rbd.

Del indsees dog

nu at hans Ophold her maa udkræve en betydelig længere Tid end Sel

skabet da forudsatte, samt at del maa antage liere faste Arbeidere (med
anstændigt Honorar eller Afskriverion for Extrahering i Archíveme m. m.)

naar Værket skal kunne gaae nogenlunde hurtig fra Ilaandcn. Dog vil delte
meget overstige Selskabets Kræfter, da dets hele faste Capital ikke belöber sig
til stort mere end 8000 Rbd., af hvis Renter, en aarlig kongelig Naa-

degave og Selskabets ikke talrige Medlemmers Gaver eller Bidrag, det,
idetinindste, maa bekoste Udgivelsen af et Par trykte Bind aarlig (foru

den Opmaalingsarbeidel in. in.).

Af disse Aarsager seer det Islandske literære Selskab sig for
anlediget til del ærbødige Andragende at det kongelige Videnskabers
Selskab gunstigst vil bevilge det, i indeværende Aar, en Sum af 500

Rbd., til lljelp for Udarbeidelscn af Islands paabegyndte almindelige
Beskrivelse. Dette Værk maa nödvendigviis först affattes i det Islandske
Sprog, men kan tillige let lægges til Grund for en dansk Bearbeidelse

deraf, lempet efter de særegne Hensyn, som en saadan Udgave i sin Tid

maa synes at kunne fordre.”
Hct Islandske literærc Selskabs Afdeling i Kjöbenliavn, den 20. Januar 1813.

JFi»tu- Jltffftt tt sen,
p. t Formand.

J. Sivertsen,
p. t. Secretar.
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En i den Anledning 'nedsat Comitee afgav derover folgende
Betænkning:
uDet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab bar forlangt vor

Betænkning i Anledning af et Andragende fra det islandske literære
Selskabs Kjöbenhavnske Afdeling oin i indeværende Aar at erholde en

Sum af 500 Rbd. til Hjælp til Udarbeidelsen af en almindelig Beskri- '
velse over Island.
Ligesom vi maa ansee en saadan almindelig Beskrivelse af Is
land for cl baade fra det videnskabelige og fra det praktiske Standpunkt

meget gavnligt Foretagende, saaledes skjönnc vi ikke rettere, end at de,
efter det udstedte Cireulære fra Præster og Sjssclmænd indkomne, Op
lysninger i Forbindelse med de øvrige Bidrag til Kundskab om Landet,

hvoraf det islandske Selskab er i Besiddelse, ville afgive et fuldstændigt

Materiale til et saadant Værk ; og naar dernæst Redaktionen overdrages
til sagkyndige og dygtige Mænd, hvorom Comiteen efter de Oplysninger,

som Medundertegnede Magnusen har meddeelt, ikke har Grund til at
tvivle, er del at vente, al del hele Arbeide vil blive heldigen udfort.

Vi tage, efter disse Omstændigheder, ikke i Betænkning at an
befale det islandske Selskabs Andragende, og det saamcget mindre, som
Videnskabernes Selskab rimeligviis, om det var blevet forlangt, vikle

have fortsat den til det islandske Kort givne Understøttelse, der nu ikke

længere behoves.
Med Hensyn til den i det islandske Selskabs Skrivelse i Slut
ningen gjorte Bemærkning, al Værket nödvendigviis forsi maa affattes i

det islandske Sprog, men at det tillige kan lægges til Grund for en
dansk Bearbejdelse deraf, lempet efter de særegne Hensyn, som en saa

dan Udgave maatte fordre:

tillader Comileen sig al y ttre det finske og

Ilaab, at der fra Selskabets Side vil i sin Tid blive sorget for en saa

dan dansk Bearbejdelse, som naturligviis kan være af et mere sammen
trængt Indhold end den islandske Original.
Kjobenbavn den 2. Februar 1843.

Schouw.
Finn !Hngnusen,

«Z. Ilc'nihurtU.

G. Forchhnmtner,
lelschotv.

Selskabet bifaldt Comiteens Betænkning og besluttede at Udgiften,
om fornødent gjordes, skulde udredes af den disponible Capital.
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Selskabet modtog folgende Skrifter:

Bulletin de la Société imperiale des Naturalistes de,Moscou. 1812. Nr. 3.
Flora Bata va. Nr. 125.
John M’Clellard.

Some inquiries in the province of Kemon relative to

Geology and other branches of natural science.

Calcutta 1835.

Indian Cyprinideæ (af Asiatic researches XIX. 2.)
Atti della terza riunione degli scicnziati llaliani, tenuta in Firenze nel

Setiembre 18 LI.
F. G. A. Argelander de fide uranomelriæ Baycri.

Bonæ 1812.

Mödet den 24de Februar,
rofessor

Zeise mcddcclte

Selskabet

en af

ham udfort

Undersø

gelse over Producterne af Tobakens torre Destillation og om Tobaks
rögens chciniske Beskaffenhed.

Hovedresultaterne af denne Undersögelse

ere disse:
Det ved den torre Destillation udviklede og overförte er, foruden
de sædvanlige Luftarter og Vand, ogsaa en egen Brandolie, forskjelIige
Arter af Brandharpix, Paraffin, Ammoniak i Forening deels med Kulsyre
og Eddikesyre, deels og fornemmelig med Smörsyre.

Brandolien faaer man særskilt og i reçu Tilstand ved paany at

underkaste den tjereagtige eller fedtagtige Masse, som overgaaer ved den

tørrede Destillation, en Destillation med Vand, og efter Afvanding af det
saaledes erholdte Destillat formedelst Chlorcalcium, reclificere den et

Par Gange.
Den saaledes erholdte Tobak-Brandolie faacs af en svag guulagtig Farve, men ved Henstand bliver den bruun; den er fuld gjen-

neinsiglig, af en stærk, noget lobaksagtig, men dog særegen, ubehagelig
Lugt, og en skarp, brændende Smag; dens Vægtfylde er 0,870, dens
Kogepunkt omtrent 190.

Den lader sig temmelig let antænde, og for

brænder med en sodende Luc.

Vand oplöscr saa godt som intet deraf,

Alcohol og Æther oplage den i ethvert Forhold.

Kalium viiker ved

almindelig Temperatur kun svagt derpaa, ved nogen Opvarmning derimod
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temmelig livligt; Olien bliver derved til en tyk tjæreagtig Masse.

Den

indsuger Saltsyreluft, men ei rigeligt, og bliver derved til et rödbruuttyktdydende Legeme; paa omtrent samme Maade forholder det sig med
Ammoniakluft.

En qvantitativ Analyse deraf bar lært, at denne Olie er erholdt
som et bestemt Stof; thi ifiilge to vel overensstemmende Forsög, beslaaer

den af 11 Atomer Kulstof. 22 Atomer Brint og (i Atomer Jlt, og har
fölgclig som Formel Cz/If22 O2.
Koger man denne Olie 5 til 6 Timer med en meget stærk
Kali-Oplösning i et ¡lassende Apparat, hvorved Oliedampen stadigt for

tættes, saa at Olien tilbagefores, og dernæst skrider til en Destillation,
saa faaer man en guul Olie, ligeledes lettere end Vand, men af en

ganske anden Lugt, med et noget Innere Kogepunkt, og som behandlet
med Chlorcalcium ikke udover nogen Virkning, end ikke i en forhöiet
Temperatur,

tyndet,

paa

filtreret

Kalium.
og

Det

neutraliseret

vandige
med

Residuum,

tilbörligt

Svovelsyre giver

for

efter Iud-

törringen en Masse, hvoraf Alcohol udtrækker en stor Deel, og efter

Fordrivning af Alcoholen har man et Salt, der i alle Maader forholder

sig som smörsyret Kali, og fölgclig ved Destillation med Phosphorsyren
giver Smörsyrcn med sin ejendommelige Lugt og oliagtige Beskaffenhed,

og hvilken neutraliseret med Baryt giver cl kry stallisabel t Salt, der kastet
paa Vand bevæger sig paa Overfladen frem og tilbage i alle Retninger,
idet det oplöses.

Ved den törre Destillation af Tobaken overgaaer tillige med
hiin fedtagtige Masse i betydelig Mængde en vandig, bruunröd, efter
Filtrering klar Vædske, riig paa Ammoniak.

Ved Destillation for sig

giver denne kun i ringe Mængde hiin Brandolie, men naar den dernæst
underkastes Destillation med Tilsætning af fortyndet Svovelsyre, overgaaer

en suur, ufarvet Vædske, der forholder sig som en Oplosning af Smör-

syre tilligemed nogen Eddikesyre.

Neutraliseret med Kali, eller med

Baryt giver den nemlig de omtalte Salte, hvoraf ligeledes ved Phosphor-

syrc blev adskilt en Portion Smörsyre i frie Tilstand.

Det fortjener

derved at mælkes, al denne Syre derved endogsaa faacs i betydelig Mængde.

Man faaer ligeledes denne Syre, oplöst i Vand, naar hiin fedt
agtige Masse, befriet ved Destillation med Vand fra Olie, underkastes'

Destillation med tilsat fortyndet Svovelsyre.

Derved overgaaer imidlertid

<
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fürst cn bruun, tykt flydende, ildelugtende Olie; men denne gav ikke
ved Behandling med Kali Smörsyre.
/Vf det harpixagtigc Residuum fra denne Destillation udtrækker
Vandet, foruden Svovlsyren, noget med bruun Farve.

Behandlet efter

fuldendt Udtömning formedelst Vand og efter Törring, med Alcohol,
uddrager denne en Portion Ilarpix tilligemed lidt resterende Olie, og

giver efter Indtörring en Masse, som vedbliver at holde sig blöd.
Naar Alcoholen har ophört at uddrage noget, oplöser Acetone endnu

endeel.

Udkoger man Residuet med Acetone, saa udsætter sig ved Af-

kjöling cl graabruunt Legeme, som ved nve Oplosning udsætter sig langt
mindre farvet som et fedtagtigt, nfarvet Legeme; og af en varm ætherisk
Oplosning udskiller det sig næsten ufarvet. Dette forholdt sig ved nær
mere Prove ganske som Paraffin.

Svovclkulslof udkræver, naar Acetone ei virker mere, endnu
kun meget lidt.
Den sorte harpixagtigc Remanens, efter Behandling med Vand,
Alcohol og Acetone, vel udlörrct ved Opvarmning, frembyder et ret

mærkværdigt Forhold med concentrerct Salpetersyre.

Paagydes nemlig

noget af denne, saa udbryder snail cn overordentlig voldsom ild overalt
i Masser, hvorved den dog kun forandres til en seig, graabruun Masse.

Chromsyrc og bruunl Blvoxyd med Svovlsyre giver intet lignende dermed.
Denne Remanens indeholder Qvælslof. Paa cn qvantitativ Undersögclse
deraf havde Forfatteren .ikke Grund til at anvende Tid, da Alt lod for

mode, at det ikke var et reçut eller bestemt Stof.
Al Tobaks-Rög i det væsentlige indeholder de samme Stoffer
som hine Destillations-Producter^ lod sig formode, efterdi det ved den

sædvanlige Rygemaade forbrændende Tobak stedse, ved at ophede en
anden Deel, maa foranledige samme Transmutation, som den, der frem

bringes ved Ophedningcn af den torre Masse i et Destillerapparat.
Det Forfatteren oprindelig attraaede ved denne Undcrsögelse,

var Kundskab om Tobaksrögens chemiske Beskaffenhed,

efterdi dens

Lugt og övrige Forhold lod formode noget særegent derved; men da

det var lettere i tilbörlig Mængde at erholde Produkterne ved den sæd

vanlige törre Destillation, rettede han Forsögenc först paa disse.
For at kunne faae det fortættelige af Rogen til nærmere Under

søgelse, foretog han Rygningen ved Iljelp af Brunners Aspirater paa den
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Maade, at et stort Porccllainspibchoved, fyldt med antændt Tobak, blev
ved Glasror sat i Forbindelse med Sugnings-Cylinderen, og mellem denne

og Hovedet anbragte ban, for nogle Forsög, et vidt, med Glasskaar fyldt

Glasror, der blev boldt vel afkjölet; for andre ledte han Rögen gjennem

en Kalioplosning, og atter for andre Forsög blev den ledet gjennem for
tyndet Svovelsyre.
I hiint Rör samlede sig i stor Mængde en bruun, fedt- eller
tjæreagtig Masse, lignende den, som overfores ved den törre Destillation-

Den opløses for en meget stor Deel af Æther, og det opløste, befriet

fra Ætheren, giver ved Destillation med Vand den ovenfor beskrevne

Brandolie, samt det harpixagtige Residuum.
Kaliluden viste sig, efterat have optaget en tilbørlig Mængde af
Rögen, riig paa Smørsyre.

I den fortyndede Svovelsyre, hvori var ledet Tobaksrøg, havde

udskilt sig cl graahvidt, dyndagtigt Legeme, som safrdet paa et Filter og

tilbørlig udvasket snart antog i Luften en bruunröd Farve og blev pulverformigt.

Det samme Legeme befinder sig i det Vand, som overføres

med Olien ved hiin Destillation med den fedtaglige Masse, erholdt ved

den tørre Destination, og udskiller sig, naar den overmættes med Svo
velsyre.

Dette Legeme er uoplöseligt i Vand, Alcohol, Æther, Syrer og

Alcalier; ved Ophedning forkuller del sig.

I hiint Vand befinder det sig,

rimeligviis som Folge af at det endnu ikke har lidt den Ildning ved

Luften, der sandsynligviis medförer den bruunröde Farve, i opløst Til
stand ved Ammoniak. Delte Legeme, der ogsaa synes at være et særeget

Produkt af Tobaksbladenes chcmiske Destruction, fortjente en nærmere

Undersøgelse, men Forfatteren har stedse faaet det i en for ringe Mængde.
Tobaksrøgen indeholder følgelig foruden Vand, Kulsyre,Eddikesyre,

Ammoniak, ogsaa den særegne Brandolie, Smørsyre, fornemmelig i For
ening med Ammoniak, Paraffin, samt det, der giver Brandharpixen og
hiint, efter Indvirkning af Luften, bruunröde Legeme.

Det bor mærkes,

at af Kreosot ei anlræffes mindste Spor, hvilket maaskee medförer, at
Tobaksrøgen ikke har det skarpe, navnlig ikke det Öinene angribende

ved sig, som Rögen af Træ.
Til Rygningen har Forfatteren brugt Portorico-Tobak,
til den torre Destillation den priisbillige Biscop-Tobak Nr. 2-

men
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Som bekjendt er der en stor Forskjel paa Nydelsen af forskjellige
Sorter Tobak, især ved Rygning.

At anstille en sammenlignende chcmisk ündcrsögelsc med Hensyn

dertil vilde imidlertid neppc fore til noget, da sandsynligviis her, som
i saa mange lignende Tilfælde, de Qvanliteter af visse Stoffer, som cre

af betydelig Indflydelse paa Lugt og Smag, ere for smaae for en chemisk

Bestemmelse.

Derimod kunde en grundig Undcrsögelse over Tobakens

Bestanddele i det hele taget, blandt andet med Hensyn til det deraf,
som sandsynligviis ved Transmutation,

teresse;

give Smørsyren, være af In

ogsaa haaber Forf. ved Leilighcd at kunne anstille herben

hörende Forsög.
Justitsraad Molbech havde indgivet folgende Forslag:

»Idet jeg tillader mig, for det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab at fremføre et Andragende, vedkommende en Sag, som jeg trocr

at kunne tillægge betydende Vigtighed og dybt indgribende Indflydelse

paa den danske Literatur: maa jeg allerførst bede om Undskyldning,

fordi personlige Omstændigheder, der ikke giörc mig til Herre over den
fornødne Tid, node mig til at indskrænke Sagens Fremstilling til de

vigtigste Hovedmomenters kortest muelige Berøring.
Det vil være de fleste af Selskabets Medlemmer bekiendt, at

det,

fra Begyndelsen af 1839 maanedlig udkommende „Tidskrift for

Literatur og Kritik”, der traadte i Stedet for det i 10 Aar bestaaende
„Maancdsskrifl for Literatur’’, i Aar skal ophore; og det vil ei være
skiult for de med Tidens literaire og andre Forhold Fortrolige, at Ud

sigten til at cl andet dansk kritisk og videnskabeligt Tidsskrift af lignende
Natur kunde afløse det indgaaedc, er meget mörk og ugunstig.

I det

jeg allene fremhæver denne Omstændighed som factisk, troer jog det
aldeles ufornodcnt at udvikle eller bevise for et Samfund af Danmarks

förste Lærde og Vidcnskabsmænd, hvor dybt og foleligt, hvor skadeligt
i nærmere og fjernere Virkninger, Savnet af et frit, af I’arti-Anskuclser

uhildet, af den indre videnskabelige Vægt og Auctoritet haaret og slottet
Organ for den literaire og scientiliske Kritik vil blive for den danske

Literatur, i alle dens Grene og Retninger.

Uden en saadan uafhængig,

selvstændig, videnskabeligt gyldig Kritik bliver Literaturen, i Stedet fol
det stedse mere forædlede Frugttræ, til et vildtvoxende, udarlcnde, af
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Vangrenc bortlæret, i Marv og Kierneved indsvindendc Træ, hvis for

vanskede og forringede Natur snart vil kjendes paa dets Frugter.

Jeg vil gjörc opmærksom paa tvende Omstændigheder.

Det er

ikke blot i Frankrige, at man for længe siden har indseet dette, og at

man derfor, ved i en lang Række af henved 200 Aar, (fra 166-5) fra
Regjeringens Side, efter Colberts Plan,

at understøtte Udgivelsen af

tlJournal des Scavans”, har stiftet, og under de störste historiske Om

væltninger, med faa Aars Afbrydelse, indtil vore Dage bevaret det eneste,
egentlig universelt videnskabelige kritiske Tidsskrift, som Frankrige besidder.
Man har i Østerrige paa lignende Maadc fremmet og vedligeholdt de

bekiendte Wienske ^Jahrbücher der Literatur”; man har i Preussen paa
forskiellige Maader understottet de Berlinske ’’Jahrbücher für wissen
schaftliche Kritik” — en kritisk Journal af strengere videnskabelig Tcn-

denls og af større og mere udbredt Indflydelse. Ogsaa i Baiern har det
Münchenske Videnskabers-Academie (skiöndt Omstændighederne herved
crc mig mindre bekiendte) understottet og dceltagct i Udgivelsen af en

Literat urtidende; og dog er det klart nok, al slige Understøttelser ere
ulige mindre motiverede i Tydskland — hvor et ikke lidet Antal kritiske
Tidsskrifter, ældre og nyere, kunne bestaae uden nogen Fremhjælp af

den Art — end hos Os, hvor det literaire og videnskabelige Publicum
er saa indskrænket, og Omstændighederne for en egentlig, höierc og videnska

belig National-Literaturs Plcie og Trivelsc i vore Dage cre saalidet gunstige.
Den anden Omstændighed, paa hvilken jeg vil tillade mig at

henlede Selskabets Opmærksomhed, er af en os nærmere liggende histo

risk Natur. Lige fra dets Stiftelse har Selskabet i forskjellige Retninger
og paa forskjellige Maader, betingede ved Tidsomstændighederne og ved
det Punkt, hvorpaa enhver Periode har staact i videnskabelig Cultur
med Iver og Held arbeidet for denne Culturs Udvikling, ved dcels af
egne Midler, deels ved at hentye til de danske Kongers Liberalitet,

hvilke i et Aarhundredc vare Selskabets og Videnskabernes Beskyttere,
at fremkalde, fremhielpe og befordre vigtige literaire og videnskabelige

Foretagender i Danmark, der, uden Selskabet, enten slet ikke vilde været
udförtc, eller i længere Tid vilde have slumret. Det vilde fore for vidt,

her al gaae ind i det Enkelte.

Selskabets Historie vil lære, at altid,

hvor et saadant Foretagende trængte til offentlig Frcmhiclp og Anbefaling
hos Regenten, kunde det, under Forudsætning af at det var prövet og
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befundet at være af sand Værdi for Videnskabernes Fremvæxt og Ud

vikling i Fædrelandet, være sikkret om at mode en Aand og Villie til
at fremme og understotte det.

Skiöndt mindre væsentligt og afgjorende,

vil jeg dog ogsaa nævne det Factum, at allerede meget tidligt (i A. 1752)

har det Forslag været bragt paa Bane i Selskabet, at det skulde foretage
sig Udgivelsen af en kritisk Journal — et Forslag, der synes især ved

Udsættelse, og Mangel paa Enighed om Planen for et saadant Arbcide,
at være gaaet tilbage.
Det er i Betragtning af de ovenfor, skiöndt ikkun hurtigt berörte

Omstændigheder, at jeg vilde tillade mig at andrage paa:
at det maatte behage det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab at tage i Overveielse, hvilke Folger det vil have for

den fædrelandske Literatur, hvis denne aldeles skulde beröves
et kritisk-vidcnskabcligt Organ, i et til Kritiken i Almindelighed

indviet periodisk Skrift — og at, naar dette Tilfælde, som er

at befrygte, snart vil indtræde, Selskabet da ligeledes vilde
ovcrveic, ad hvilken Vci, ved hvilke Midler, og under hvilken

Form og Indretning, enten under Selskabets Bestyrelse og Tilsyn
(som vel vilde være del önskeligstc) eller med dets Autori
sation, og ved Iljelp af en Understøttelse, enten fra Selskabets
eller Regjeringens Side, en selvstændig, af Tidsskifte og Parti-

aand uafhængig, under Aandens og Videnskabens Frihed og frie
Yttring bestaaende dansk kritisk Journal maatte kunne grundes
— og saaledes organiseres, al dens Existeras, lige saa uafhæn-

gigen af de mercantile Forhold, som Udgivelsen af Selskabets
Skrifter ere det, maatte kunne vedvare, saalængc som den be
fandtes, ved Indhold og Udførelse, at kunne være den et saa

dant Foretagende tildeelte Understøttelse værdig.
Enhver mere speciel Omstændighed vil det her ei være
det passende Sted til at afhandle, hvortil jeg heller ei for
Oieblikket seer mig i Stand.

Det er kun Sagen jeg giver mig

den Frihed i Almindelighed at foredrage, og som jeg tillader
mig paa det varmeste og indstændigste at anbefale til Selskabets
Opmærksomhed.”
Kiöbenhavn den li. Mai 1842.

ærbodigst

. Jiolbcth.
i*
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Herover havde en nedsat Comitee afgivet folgende Betænkning:

((Allerede i Slutningen af Maimaancd forrige Aar paalagde Viden
skabernes Selskab Undertegnede at sammentræde for at afgive Betænkning

over et af Selskabets Medlem, Hr. Justitsraad Molbech indgivet An
dragende om, at Selskabet skulde virke for at grunde en ny dansk kritisk
Journal, der kunde udfylde det Savn, som föltes i vor Literatur.

Strax

efter at vi havde modtaget dette Hverv toge vi Sagen under Overvciclse
og bleve enige om den Mening., vi derom vilde fremsætte ; men da
Selskabets Moder paa samme Tid, som sædvanligt, ophörte i Sommer-

maanederne, blev Redaclionen af Betænkningen opsat, indtil Forhandlin
gerne i Selskabet atter skulde tage deres Begyndelse.

Vi tilslaae, at vi

ikke i de forste Vintcrmaaneder erindrede dette Anliggende, og maae
derfor udbede os Selskabets Tilgivelse, for at vi först nu afgive den
forlangte Betænkning.

Idet vi fuldkommen ere enige med Proponenten i at erkjende
Ønskeligheden af et uafhængigt,

med Dygtighed ledet,

tilstrækkelige

Kræfter forenende, kritisk Tidsskrift for vor Litteratur, ere vi dog een-

stemmigen af den Overbeviisning, at Vidensbabernes Selskab ikke som

Samfund er kaldet til at virke for Begrundelsen af et saadant Tidsskrift,
enten ved selv at forsöge at lade det udkomme under sit Tilsyn og sin

Auctoritet, eller ved at understotte det ved Pengemidler eller ved at söge
andenstedsfra at skaffe det slig Understøttelse.

Videnskabernes Selskab beskæftiger sig ikke med Literaturen i

dens hele Omfang, men kun med de ved dets Classeinddeling betegnede

Videnskaber; et kritisk Tidsskrift, som skulde udgaae under dets Au
spicier, og hvorover det forbeholdt sig Styrelsen, maatte, naar Selskabet
ikke vilde overskride sin Competents, blive et Tidsskrift for den strængt
videnskabelige Literatur, og det endda med Udelukkelse af de tre Facultetsvidenskaber, Theologie, Jurisprudents og Medicin, der ikke have nogen

eller dog kun en ufuldstændig og mere tilfældig Repræsentation imellem

dassernes Medlemmer.

Men derved vilde paa den ene Side Trangen

til et kritisk Institut for vor Nationalliteratur ikke være afhjulpen og

paa den anden Side vilde stundom Tidsskriftet maaskee have et for ind
skrænket Stof.

Dernæst er det vel klart og godtgjort ved foregaaende

Erfaring, at i det Hele de Mænd, der have Plads i Videnskabernes Sel
skab, beskjæftigede deels med egne Forskninger, decís med Embedssysler,
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ikke ville være meget ivrige Medarbejdere i et kritisk Tidsskrift, en

Virksomhedsretning, hvortil Selskabet heller ikke kan stærkt opfordre
dem, da det meget mere bör önske at fremkalde en positiv Production

af dem i selvstændig Behandling af videnskabelige Opgaver. Tidsskriftet
maatte altsaa, forsaavidt ikke enkelte Medlemmer altfor villigt fyldte

Rummet, overveiende udstyres med Bidrag fra Forfattere udenfor Sel

skabet; men at tilvejebringe disse i tilstrækkeligt Antal og tillige af en
saadan Art, at det Hele fik en vis Eenhcd og en Selskabet værdig Hold

ning, vilde efter vor Litteraturs Forhold være overmaade vanskeligt.
Hertil kommer, at Arbcidcr af Selskabets Medlemmer nödvcndigviis ofte
maatte blive Gjenstand for Omtale og Betragtning i Tidsskriftet, hvorved

paa den ene Side Forestillingen om Critikens fuldkomne Frihed og Upar

tiskhed vilde svækkes og paa den anden Side alligevel Misforhold frem

kaldes i Selskabets Indre og dets övrige Virksomhed.

Vi ansee disse

Grunde for stærke nok til at afvende Tanken fra ethvert Forsög paa at

begrunde et under Selskabets egne Auspicier udkommende kritisk Tids
skrift, saa at vi ikke troe det fornödent at udvikle de ikke ringe Vanske

ligheder ved at angive en Form for Udförclsen af en saadan Plan, navnlig
ved imellem Selskabets Medlemmer stedse at finde en Rédacteur eller
Redactionscomitee, der forbandt den fornödne Driftighed med videnska
belig Dygtighed og med Principer, som Selskabet i det Hele billigede

og som fremfor Alt ikke maatte gjöre Tidsskriftet især til sin egen
Tumleplads.

Jo mere Selskabet maatte

overlade det til Rcdacteuren

eller Redactionscomiteen, at sorge for Tilvejebringelsen af Bidrag, desto
vanskeligere vilde det hele Forhold med Selskabets Control blive.

Vi

kjende, foruden den af det baierske Academic udgivne Litteraturtidende,
der aldrig har vundet nogen synderlig Anseelse eller Udbredelse, kun
een under et Videnskabers-Selskabs Auctoritct udgiven kritisk Journal,

de göttingske Anzeigen.

Men disse, der udenfor Videnskabernes Selskab

især har det göttingske Universitets hele övrige talrige Personale og
endeel andre Lærde udenfor Göttingen til Medarbcidcre, have udeluk
kende indskrænket sig til den stængt videnskabelige Litteratur (hvilket i

Tydskland let lod sig gjöre, især da stundom ogsaa engelske og franske
Værker recenseres), og, hvad Arbeider af det göttingske Selskabs Med

lemmer angaaer, næsten alene (om ikke aldeles) til Anmeldelser skrevne
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af Forfatteren selv.

Hos os ere Forholdene aldeles forskjcllige fra dem,

der finde Sted i Tydskland og Göttingen.
Ligcsaalidet som nu Selskabet selv hör söge at begrunde og
udgive et kritisk Tidsskrift, ligcsaalidet kan det efter vor Mening tilsige
en deraf uafhængig kritisk Journal en varig Understøttelse.

Selskabet

er forpligtet til at anvende sine Pengemidler til at fremme bestemte og

begrændsede, inden dets Bedömmelseskreds faldende videnskabelige Forsk
ninger og Foretagender efter det Værd, som det maa tillægge dem, og

den Trang til Understøttelse,

som det erkjender.

At understøtte en

Journalredaction, der blot ganske i Almindelighed foresatte sig at befordre
Litteraturens Udvikling ved kritisk Betragtning, der gjorde sig Litteraturen
i et ganske andet Omfang til Opgave, end Selskabet gjör det, der hverken

vilde eller kunde forelægge Selskabet nogen Oversigt over de Æmner,
den vilde behandle, endnu mindre underkaste Behandlingen Selskabets
Dom, der endelig i sin af Selskabet uafhængige Bevægelse ofte kunde

komme i stærk Modsætning til Selskabets Mening,

dette vilde være

aldeles at gaae udenfor Selskabets Formaal.
Men hvad der hindrer Selskabet i at understotte en almindelig
kritisk Journal af dets egne Fonds, hindrer det ogsaa i at gjöre l'orsög
paa at tilveiebringe Understøttelse for en saadan Journal andensteds fra,

navnlig fra Rcgjeringen, om vi endog antoge, hvad vi ikke antage, at
en med slig Understøttelse ifølge Anbefaling grundet Journal vilde kunne

indtage en rigtig Plads og skaffe sig en ret frugtbringende Virksomhed
i Litteraturen.

Vort Selskab kan kun anbefale saadanne Foretagender

til Regjeringen, der i deres Ileelhcd falde indenfor Selskabets Opgaves
Grændser, og om hvis Planer og Midler det efter foretagen Prövclse kan
afgive et begrundet Skjön.
Efter hvad vi saaledes have tilladt os at udvikle, maae vi ind
stille til det kongelige Videnskabernes Selskab, at der ikke for det er

Anledning til al foretage Noget i det omhandlede Anliggende.”
Kjöbenhavn den 9. Februar 1843.

ZZ. C. Örtted.

ctauset^.
JF. V. Petersen
Schouw.
jUtnlviff.

Selskabet bifaldt Comitecns Mening.

W. NW. NW. NNW.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
Og

<lets Medlemmers A r b e i d e r
i Aaret 1843.
*
£-000-.'

Af

Conferentsraad og Professor JF1. C
*.

fii'StCfK

Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Nr. 3.
I

Modet den 10de Marts.
MJctte Mode

blev

holdt i det kongelige Palais, og Hans Majestæt

Kongen behagede selv at lede Forhandlingerne.

Udkastet til Selskabets

Budget blev forelagt af Kassecommissionen ved dets Medlem Elatsraad

Rosenvinge, og Aarets Budget efter en omstændelig Dröftelse og de
fornödne Afstemninger fastsat.

Ifölge Selskabets tidligere Beslutning meddeles herved Extract af

Regnskabet for 1842 samt det for 1813 vedtagne Budget.
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Udtog af Regnskabet over det kgl. danske Viden
skabernes Selskabs Indtægter og Udgifter
i Aaret 1842.
Indtægter.
1.
2.
3.

Rbd.

Renter af Selskabets Fonds.................................
Fra det Clascnskc Fidcicommis............................
Ved Salg af Selskabets Kort..................................

5574
200
120

I Alt =

5891

Udgifter.
1.
2.

3.
4.
5.
G.
7.
8.
9.
10.
11.

12,
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gager og Limninger............................
. .
Renter til Samfundet for den danske Litteraturs
Fremme, af den til Vidensk. Selskab indbetalte
Capital...................................................................
Præmier...................................................................
Selskabets Skrifter..................................................
Ordbogen........................................................ • , .
Det magnetiske Observatorium............................
Den meteorologiske Comité .
......................
Udgivelsen af Collectanea Meteorológica . . .
Den arlesiske Bröndboring, til Dækning af Omkostningerne 1811..................................................
Regestum Diplomaticum.......................................
Samling af Diplomer, udgivne af Justitsraad
Molbech og Prof. Petersen.................................
Samling af gamle Domme, udgivne af Etatsraad
Rosenvinge.............................................................
Justitsraad Molbechs Dialectlexicon
....
Magister Drejers Symbolæ Caricologicæ, forelöbigen.......................................................................
Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer .
Undersögelse af Vegetationen ved Inddæmningen
i Odsherred..............................................................
Selskabets Jubelfest, forelöbigen......................
Renter af optagne Laan.......................................
Selskabets Folier i Bankes.................................
Et Expl. af Selskabets Guldmedaille tilbagekjöbt.
Gratificationer............................................
Brænde, Lys og forsk, mindre Udgifter . . .

Udgift i Alt
Indtéegt Udgiften storre end Indtægten.

Sk.

83
83 "

Rbd.
885

Sk.

181
200
2768
63
311
196
24

70
42
61
61
80

625
353

37
24

26

61

500
40

50
25
85
211
62
32
160
46
195

65
72
n
n
n
n
73

7074 — 79
5894 — 83
1179 — ilF
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Rbd.
Ved Udgangen af 1841 var Selskabets Capital 133,962.
Kassebeholdningen
450.

Rbd.

Sk.

134,412

n

Rbd.
Ved Udgangen af 1812 var Selskabets Capital 132,550
)
*
Kassebeholdningen
670

133,220

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs
Budget for 1843.
Indtægter.
1.
2.
3.
4

Rbd.

Sk.

Kassebeholdning ved Slutningen af 1842.
Renter af Selskabets Fonds............................
Fra det Clasenske Fideicommis ....
Ved Salg af Selskabets Skrifter ....

670
5518
200
)
**
50

i,

n

I Alt

6438
Rbd.

Sk.

Udgifter.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
*
9.

Gager og Lönningcr.......................................
Renter til Samfundet for den danske
Litteraturs Fremme.......................................
Præmier........................................................
Selskabets Skrifter.......................................
Ordbogen ........................................................
Det magnetiske Observatorium.......................
Den meteorologiske Comité............................
Collectanea Meteorológica............................
Den artesiske Bröndboriug............................

Latcris

885

181
400
2000
300
400
200
276
1000

70

5642

70

il
li

il
il
li

il
il

*) Nemlig til 5 pC. 25,000 Rbd. Renten 1250 Rbd.
102 _ - 3 - 3,400 —
— - 4 - 99,625 — 3985 5337 Rbd.
128,025 Rbd.
Samt desuden en Capi
tal til 4 pC., hvoraf Ren
ten indtil videre staaer til
Disposition for Samfundet
til den Danske Litteraturs
181
Fremme ............................. ... .... 4,525

5518 Rbd.
132,550 Rbd.
Ved at bemærke den ringe Indtægt, som Salget af Selskabets
Skrifter, efter de tidligere Erfaringer, giver, bor del ikke oversees, deels at ikke
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Transport
*
JO.
Regestum Diplomaticum . ................................
11. Samling af Diplomer..................................
*
12.
Samling af gamle Love 2den Deel .
13. Magister Drejers Syinbolæ......................
14. Tegninger til Dr. Kriiyers Afhandling . .
15. Undersøgelse af Vegetationen ved det Inddæmmede i Odsherred ......
*
16.
Selskabets Jubelfest.......................................
17. Magister Beckers Skrift: Udtog af Danske
Gesandters Beretninger..................................
*
18.
De besselske Soltavler..................................
*
19.
Knudsens Bidrag til Danmarks Topographie
i Middelalderen.............................................
*
20.
Subskription paa 40 Expl. af 2det Bind af
Saxo, samt Kobberne til dette Skrift.
21. Justilsraad Molbechs Glossarium ....
*
22.
En Beskrivelse af Island, udgivet af det
islandske littéraire Selskab.............................
23. Udgivelsen af nogle Documenter, der vedrörc Christian den 2dcns Historie, ved
Dr. Kalkar; indtil.......................................
24. Selskabets Folier i Banken............................
25. Gratificationer.............................................
26. Brænde, Lys og forskjelligc andre Udgifter.
27. Til Disposition i 1843 .......
I Alt
Heraf skulle de med * betegnede Udgifter
efter Selskabets Beslutning, udredes af det disponible Fond, tilsammen.............................................

Rbd.
5642
1000
24
500
350
45
100
758

250
500
100

Sk.
70
55

55
55
55

15

55

n
55

360
100

500

200
32
50
250
395

55
55

55

11,156

70

4,718

n
70

6,438

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

Hans Majestæt behagede allernaadigst at meddele Selskabet Ind
holdet af et Brev til Höistsamme fra Orientalisten N. L. Westcrgaard,
blot Selskabets indenlandske og nogle udenlandske Medlemmer erholde Skrifterne
gratis, men at de ogsaa afsendes til en Mængde udenlandske Selskaber, med
hvilke vort Selskab staacr i Bytte-Forbindelse, og at Forfatterne erholde 50 Frieexemplarer af deres Afhandlinger, dcels at Selskabet fra hiine udenlandske Sam
fund modtager Skrifter af meget betydelig Værdie, der skjænkes de herværende
Bibliotheker og saaledes komme Videnskabernes Dyrkere til Nytte.
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Brevet var

der med offentlig Understøttelse bereiser Indien og Persien.
dateret: Bombay den 1ste October 1842.

Hr. Westergaard, hvis Opmærksomhed under Reisen i Sær
deleshed er henvendt paa Alt, hvad der kan sætte ham istand til efter

hans Tilbagekomst at benytte og bearbeide den Skat af vigtige oldiranske
(Zend- og Pehlvi-) og buddhistiske Monumenter, som vore Bibliotheker

eicj og som fölgelig ivrig efterforsker, hvad der staaer i Forbindelse
med den gamle zoroastriske Religion og Buddhismen, ankom til Bombay

i November 1841 efter fire Maanedcrs Overreise men forblev blot til
Slutningen af December i Bombay, da det var hans Hensigt at tilbringe

den næste Regntid der. Fra Udgangen af December til Midten af Juli
1842 bereiste han de Strækninger af Indien, hvor mabratliskc og guzerathiske Folkeslag boe, og besogte de Steder, hvor Parser opholde sig.
De i Indien, nu for største Delen i Bombay, boende Parser udgjöre en

ikke talrig, men riig Klasse, hos hvilken dog Sandsen for lærde Studier
af deres Oldtidsminder er ganske forsvunden.

Deres anseeteste Præster

benytte kun de gamle Religionsskrifter i guzeralhiske Oversættelser, der
atter ere gjorte efter nypersiske og aldeles ucorrecte.

Dog er det

lykkedes W. at overkomme nøgle faa ældre Stykker, som hidtil ere
ubekjendte i Europa, foruden de vigtigste guzerathiske Skrifter over
den parsiske Religion.

Med meget Held har W.

undersøgt

de

indiske

saakaldte

Huletempler, der fornemmelig findes i Præsidentskabet Bombay.

Han

henfører disse til to ganske adskilte Klasser; den forste tilhorer den

simplcstc og ældre Form af Buddhismen, som her synes at have havt

sit Hovedsæde og til hvis Personificationer af Guddommen alle Sculpturer
indskrænke sig, den anden tilhorer Çivaismen, der fortrængte Buddhismen

og fremstiller i stor Afvexling af Sculpturer den mere udviklede brah

manske Religions, især Çacta-Sectens Pantheon.

De forste buddhistiske

Huletempler, der findes paa endeel forskjellige Steder, f. Ex. ved Mahar

60 Mile Syd for Bombay, og paa Öen Salsette crc et Slags Hule- eller
Bjergklostrc, alle anlagte omtrent efter samme Plan, kun forskjellige ved
Omfang og større eller mindre Kunst og Smag i Udförelsen.

Hver

har en eller flere aflange og hvælvede Tempelhaller, hvori findes en
Daghop, (Gjemmesled for buddhistiske hellige Gjenstandc) og undertiden

Sculpturer

af

den

siddende,

sjelden

af

den

staaende

Buddha
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desforuden store, sædvanlig fiirk antede Kamre med Steenbænke langs med
Væggene, og cl Antal af smaa og noget störrc Celler, som det synes, bestemte
til Opholdssted for Disciple og ældre Munke. Overalt findes talrige Bröndc
og Vandbeholdningcr.

for störste Delen korte, Indskrifter,

Mange,

aflattede i Palisproget og skrevne med de ældre Charakterer (Hr. W.

fandt kun en eneste i Sanskrit), omtale de Personer, der for deres

Saligheds Skyld have ladet disse Udhulinger udfore.

De brahmanske

Ilulctcmpler ere blot bestemte til Templer, Værker af en forbausendc
og Storhed, saasom

Skjönhed

(hvor

der ogsaa

sydligere

de ved Ellora i Nizams Territorium

findes buddhistiske Huletempler) og paa

Eleplianta, tæt udenfor Bombay.

Væggene i dem

ere opfyldte med

Sculpturer, der fremstille Çivas og tildecis Vishnus forskjclligc Skikkelser,
de tredobbcltc Figurer af Parvati (çivas Historie) og çiva , Scener af dc

to store episke Digte Ramayana og Mahabharata ; ligeledes findes der
stedse een eller flere Afbildninger af Linga, det skabende Princips
Symbol. Begge Arter af Ilulctcmpler ere forresten, skjöndt af forskjcllig

Alder, ingenlunde saa gamle som man ofte antager. Dc buddhistiske ere
alle eller for störste Delen yngre end Pryadåsi, der i nogle af lir. W.

afskrevne og Professor Lassen i Bonn til Oflentliggjorélse tilstillede Indskrifter

angiver sig som samtidig med Kong Antiochus den Store af Syrien, og
fölgclig ere de for störste Delen yngre end det andet forchristelige Aar-

hundrede ; de brahmanske Templer kunne neppe sættes höierc op end
til det femte eller sjette christeiige Aarhundrede; det var paa den Tid,

at den Hindusect, til hvilken de höre, samlede Kræfter og kort efter
optraadte som en heftig Forfølger af Buddhismen.
Foruden disse Ilulctcmpler har Hr. W. undersögt dc Templer

og Tcmpellevningcr, der tilhore Jainsccten, en Sect, der fremtraadte

senere som et Forsög paa at lempe Buddhismen til Brahmamismen og
til hvilken fornemmelig de indflydelsesrige Banyaner i Guzcrath höre.
Disse Templer findes paa tre isolerede Bjerge paa Halvocn Guzerath,

Palitána, Gernår og Abu, de to förste i Midten, det sidste paa den
nordlige Grændse, formedelst

dets næsten

europæiske Clima

stærkt

besögt af Europæerne i dc hede Sommermaanedcr, et Sted, der i Aarhundreder har været saarc anscct og helligt.

Intet af Templerne her

kan dog gjöre Fordring paa en höierc Ælde end det 10de christclige Aar
hundrede.

Nogle, f. Ex. dc to af en riig Banyan Bhimcál paa Abu

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

Hr. Westergaards Plan havde

været fra Indien at reise op

gjennem Afghanistan og de Lande, som ligge under Hindukush, hvor

der endnu synes at findes Levninger af de ældgamle Bactrier; men da
de sidste Begivenheder i Afghanistan for lang Tid have spærret Ad
gangen for enhver Europæer, har han besluttet at gaae lilsöes til Persien
og der fornemmelig at besöge saadanne Steder, hvor endnu ingen
europæisk Reisende har været, navnlig Kerman og Yazd, samt tillige

Ruinerne af de gamle Hovcdstæder Persepolis, Susa og Ecbatana, og at

undersöge Alt, hvad der kan tjene til at oplyse Persiens og Nabo
landenes Historie for Mahomedanernes Invasion.

(Ils. Majestæt Kongen har, foruden at bevilge den Hr. W. for
to Aar tilstaaede Understöltelse ogsaa for et tredie Aar, tillige ladet

foranstalte, at han er bleven anbefalet saavel til den engelske som til

den russiske Legation i Teheran, hvorved hans Reise og Ophold i
Persien vil blive betydelig lettet og sikkret).

Hans Majestæt behagede allernaadigst at uddele Exemplarer af
Selskabets Medaille i Anledning af dets Jubilæum.

Omkostningerne

for denne Medaille erklærede Hans Majestæt selv at ville overtage.

Mödet den 24de Marts.
rofessor Forchhammer meddeelte en Undersøgelse
cheiniske Sammensætning.

øver

Topasens

Denne Ædelstcen forekommer i Naturen under saa eiendom-

melige Forhold, at den allerede af den Aarsag fortjener en nærmere

Undersøgelse.

Graniten er dens egentlige Hjem, og her slutter den

sig især til Glimmeren, hvoraf igjen de fluorrige Varieteter fortriinsviis
ledsage den, et Forhold, der finder sin fuldkomne Forklaring i den

store Mængde Fluor, som Topasen indeholder.
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Mange af de meest udmærkede Analytikere have beskjeftiget

sig med dette Minerals Undersögclse, fra Pott og Marggraf indtil Berzelius,
men den ringe Overeensstcmmelse imellem deres Analyser viser, at der

endnu maa være en Aarsag til Feil, som ikke let undgaaes.

Forfatteren,

der fattede den Tanke, at Topasen muligen kunde indeholde Phosphor-

«

syre blev derved foranlediget til at analysere Mineralet, og erholdt Resul

tater, der hverken stemte overeens indbyrdes eller med andre Analytikeres
Forsög. En fortsat (Jndersögelse förtetil det Resultat, som allerede Berzelius

har paapeget, at man ved den almindeligen anvendte Methode ikke kan uddrage
alt Fluor af Topasen. Denne Methode bestaaer som bekjendt deri, at Mineralet

smeltes med kulsuurt Natron, og udtrækkes med Vand, hvorved Fluor i
Forbindelse med Natrium oplöses og efterat man har udskilt Kiscljorden

og borlfjernet Kulsyren, bundfalder den med en Kalkoplosning.

Det

kulsure Natron er ikke istand til at uddrage alt Fluor af Blandingen og
dette foranlediger de store Afvigelser, som forekomme i Analyserne,

idet Fluormængden bliver for lille, og Leerjordmængdcn for stor.

For

fatteren bestemte Fluor paa 2 forskjclligc Maader, nemlig decís ved at
giode
og

deels

af

Topasen i
Vægttabet,

ved at smelte

hvorved

Hede,

en

som

er

Fl6Si,

Topasen

og derpaa at uddrage med Vand.

kiselsuurt og kulsuurt Natron.

med

med

Jernet
»

beregner

han

Kiseljord og

smelter

Lethed

Fluormængden,

kulsuurt Natron,

Oplosningen indeholder Fluornatrium,

Kiselsyren bliver först fjernet ved Til

sætning af Salmiak, hvorved næsten den hele Mængde bliver udskilt, og
Resten bundfældes ved en Oplosning af Zinkilte i Ammoniak.

Kulsyren

uddrives ved et Overskud af Saltsyre, og den Portion deraf, som er

optaget af Vædskcn, udpompes under Luftpumpen.

Ved en Tilsætning

af Chlorcalcium og Ammoniak bundfældes nu Fluorcalcium, som ud
trækkes med Eddikesyre.

Alle Vædsker inddampes til Törhed, og ud

trækkes med ammoniakalisk Vand, det, Uoplöste samles paa Filtrum, ud

vaskes, glodes, smeltes med kulsuurt Natron, som udtrækkes med Vand
og behandles som for.
Forfatteren har erholdt meget nær overeensstemmende Resultater
paa begge disse Maader som f. Ex. Topas fra Lané’s mine ved Trum

bull, Connecticut N. America tabte ved Glödning 23,535% hvilket er liig

16,836% Fluor, medens den anden Methode gav 17,35% Fluor.

•

*1
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Brasiliansk Topas tabte 23,03 = 16,50 Fluor og gav efter den

anden Methode 17,33% Fl.
Finbo Topas (Pyrophisalith) tabte efter Middeltallet af 2 Forsög 24,80% — 17,84% Fluor og gav ved den 2den Analyse 17r79%

Kiseljorden er i saadan en Mængde tilstede at g af hele Kisel

Fluor.

mængden gaaer ved Glödning bort med Fluor.

directe
jord.

Leerjordcn blev bestemt

efter Fradrag af den tilsatte

og Kiseljorden funden

Kisel

Desuden blev Residuet fra Glødningen undersøgt, og da Vægt

tabet og dets Sammensætning var bekjendt, deraf Bestanddelcnc af den
udecomponerede Topas bestemte.

Silicium, Fluor og Aluminium forholde sig som 5: 6: 7:, hvor
Fluor og Aluminium cre Dobbeltatomer.
—-6

Fl2

------ 2

Al2

t

•••5

+

Si

—-5

Al2

ellcr Fl2

si2 +

À12 +

S? Al26

*
gi

eller pp®

Formelen kan være:
----- 6

... 3

^—7

Si

Al2

Analysens Resultat er i Procent:
bras. Topas

beregnet

Al2
Si

Fl

amer. Top.

55,96
54,92................ i 51’52
(a4,67
35,39
35,27
17 14.................116,50.............. 1 16,S6
’
(17,33
117,3a

Brodb. Top.

55,16

35,66
18,00

Middcllallcne af disse Forsög ere:
Al2
Si
FI

55,14
3a, 52
17,21

Topasen er som bekjendt holoprismatisk med een Gjennemgang
lodret paa Axen.

Pyknitcn derimod har en Gjennemgang, der skjærer

de prismatiske Afsondringers Axe under skjæve Vinkler, er derfor sand-

synligviis hemiprismatisk.
Dens Sammensætning er ogsaa noget forskjellig fra den egentlige Topas.
Kisel, Fluor og Aluminium forholde sig som 5:6:6: og Ana
lysens Resultat er folgende:
•beregnet

Tundet

AI2

51,09

51,25

Si
Fl

38,27

39,04

18,59
107,95 '

.18,48
108,77
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Analysens betydelige Overskud hidrörer fra den Ilt, som under

Analyseringen er optaget istedetfor det borttagne Fluor.

Den egent

lige Formel er

FP6 Â122 + ’¿’i5 AÏ24 eller FP6

Professor E. A. Scharling havde forelagt Selskabet en Afhand

ling om den Mængde af Kulstof, som i Lobet af et Dögn udskilles

ved Menneskets Aandedræt gjennem Hud og Lunger tilsammen.”
Denne Afhandling var ledsaget af folgende Brev:

„Herved tager jeg mig den Frihed at oversende det Kongelige

Danske Videnskabernes Selskab en Afhandling, hvis Gjcnsland er Under
søgelsen af, hvor stor en Mængde Kulsyre et Menneske udvikler i 24

Timer.

Vel besidder Videnskaben allerede flere Arbeider over denne

Gjenstand, med hvilken blandt Andre de berømte Chcmikcre Lavoisier,

Davy og Liebig have beskjæfliget sig; men de forskjcllige Resultater,
hvortil man ved disse Undersøgelser var kommen, gjorde det nödvendigt

at anstille nye og mere omfattende Forsøg.

Det Eiendornmelige ved de

af mig anstillede Forsög bestaaer i Følgende:
1)

Jeg har valgt en Frcmgangsmaade, hvorved jeg directe

har været i Stand til at bestemme den hele Mængde Kulsyre, som i en

given Tid, forlader Legemet.

2)

De Personer, med hvilke jeg cxpcrimcntercde, kunde efter

Behag under selve Forsøgene tale, spise, arbeide eller sove.

3)

Forsøgene ere anstillede med Personer af forskjcllig Kjön

og Alder.

Endelig trocr jeg at have paaviisl Muligheden af, at Bestemmel
serne over den Mængde Kulsyre et Menneske udaander i en given Tid

kunne blive af stor Vigtighed i Lægevidenskaben.

Den forste Række af disse Forsög blev meddeelt i Naturforskernes
Forsamling i Stokholm, ikke uden et Bifald, som har opmuntret mig til
at fortsætte mil Arbeide. Efterat have sluttet nærværende Afhandling seer

jeg at den höil fortjente franske Chemiker Dumas, efter nogle foreløbige

Forsög, er kommen til cl Resultat, som stemmer meget nöie med det,
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hvortil de af mig anstillede Forsøg have ledet.

Ogsaa denne Omstæn

dighed har fremkaldt det Onskc hos mig, at forelægge det Kongelige
Videnskabernes Selskab mine Undersøgelser og vakt det Haab hos mig,
at Selskabet vilde skjænke disse sin Opmærksomhed.”
Kjöbenhavn den 8de December 1842,

JE. A, Sc/iarlliiff.

Den Comité som Selskabet i denne

nævnt,

sin

afgav

Betænkning

ved

Anledning

Professor

havde ild

der ind

Jacobson,

ledede samme med en historisk Oversigt over de herhen hörende tidligere
Forsög.

Denne Betænkning er af folgende Indhold.
*

„De af Hr. Professor Scharling foretagne Forsög for at bestemme
Qvantitcten af det Kulstof, der som Kulsyre ved Huden og Lungerne til

forskjellig Tid

udskilles

af Dögnct,

hos Mennesker af

forskjcllig

Kjön og Alder, cre foretagne paa en meget hensigtssvarende Maade,
der tillader en större Nöiaglighed end man forhen har opnaact.
Resultaterne, der med Forsigtighed og Nöiagtighcd deraf ere

uddragne, ville, naar Forsögcne tilbörligen fortsættes, afgive vigtige

Oplysninger for Physiologien.

Vi

anbefale derfor Afhandlingen

til Optagelse i Selskabets

Skrifter, og forcslaae at Selskabet takker Forfatteren og opmuntrer ham

til at fortsætte sine vigtige Undersøgelser.
Kjöbenhavn den 24de Marts 1843.

/y. Jucolisen.

II'. Xeise,

Cf. Forchhainnier.
EtchricM.

Ifølge hvad der tidligere er besluttet, er Selskabets Kortarchiv

tilligemed det hele til Kortvæsenet henhorende Inventarium under 28de
Febr. afgivet til den Kgl. Generalstab, og Selskabets topographiske Virk

somhed maa saaledes fra nu af ansees som aldeles ophort.

Det er bekjendt, at vort Fædreneland, da Selskabet begyndte
sine Foretagender til Topographiens Fremme, med Hensyn til delle Fag

befandt sig i den samme mangelfulde Forfatning, som de fleste andre

Lande, idet der nemlig hverken cxistcrle nöiaglige Korter, eller var
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forelaget nogen almindelig Opmaaling, som kunde benyttes til disses

Udarbejdelse.

At udgive et Dansk Atlas var altsaa et Foretagende af et

særdeles Omfang, med Hensyn til hvis Udförelse man saameget mere
kunde være i Forlegenhed, da der dengang ikke var nogen bestemt
Autoritet til hvem det kunde henvises, og Arbeidct tillige forudsatte
Kundskaber, der i den Periode ikke vare saa almindelige som de senere

ere bievne.

Under slige Forhold var der altsaa for Videnskabernes

Selskab tilstrækkelig Anledning til at overtage dette Foretagende.
Disse Betingelser for Selskabets Virksomhed i denne Retning

forandredes imidlertid senere væsentligt, idet det Danske Kortvæsen
ogsaa fra andre Sider erholdt en betydelig Understöttelsc.

Det vil være tilstrækkeligt i denne Henseende at erindre om,

at det, da Regieringen besluttede at lade en Gradmaaling udfore i IIolsteen, overdroges sammes Bestyrelse tillige at drage Omsorg for dette
Hertugdommes specielle Opmaaling og Gartering; at der i de övrige Dele

af Landet, under den Kongelige Generalstabs Bestyrelse, begyndtes Opmaalinger, hvis regelmæssige Fortsættelse lovede Udgivelsen af et af
Selskabets Arbeider aldeles uafhængigt Dansk Kortatlas ; og endelig at

der af Private udgaves flere Kortsamlinger, som, skjöndt de fremstode paa

det ved Selskabets Opmaalinger tilvejebragte Grundlag, havde selvstæn

digt Værd og Interesse formedelst den nyere Fremstilling af det topo-

grapiske Detail.
Det kunde under disse stedse tiltagende Bestræbelser for den

Danske Topographies Fremme ikke undgaae Selskabets Opmærksomhed,
at dets egen, ved saa mange andre Foretagender betingede, Virksomhed

for dette Fag ikke kunde være af samme Vigtighed som under tidligere
Forhold, og da altsaa alle de paatænkte Specialkort vare udgivne, og tillige

et til Samlingen passende Gencralkort over hele Riget i Foraarct 1812 var
blevet saavidt fuldendt, at det kun stod tilbage al illuminere de enkelte

Exemplarer, blev der laget den Beslutning at forestille Ils. Maj. Kongen
de Grunde, ifölge hvilke Selskabet nu ikke længere turde anscc sig for
det hensigtsmæssigste Organ til Anvendelsen af de Pengesummer, med

hvilke Regjeringen understoltcde Udgivelsen af Danske Kort, og i For

bindelse hermed at frembære Onskct om at maatte udtrædc af det For
hold, hvori Selskabet i denne Henseende hidtil havde staact.

Andra

gendet herom fandt Hs. Majestæts allcrnaadigste Bifald, idel del tillige
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behagede Hs. Majestæt at anordne, at Selskabets Kortarchiv, na»r Ar-

beiderne ophörte, skulde gaac over til den Kongelige Generalstab som
den Autoritet, under hvem det agtedes meest passende efterhaanden at
forene hele det Danske Kortvæsen.

Og da nu, under de herved foran

ledigede Underhandlinger mellem Selskabet og den Kongl. Generalstab,

Staben

velvilligt rakte Ilaandcn til en hurtigere Iværksættelse af den

forestaaende Forandring ved at paatage sig Illumineringen af det omtalte

Generalkort, kunde Selskabet saaledes see sit Hverv som tilendebragt,
og overdrog det altsaa til Landmaalingscommissonen at foranstalte det

Nödvendigc med Hensyn til Archivéis Aflevering, hvilket nu er skeet.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Gelehrte Anzeigen der Münchener

Academie B.

14 og de forste 22

Numere for 1842.

V. Martius.

Die KartoíTclcpidcmie der letzten Jahre, oder die Stock-

faülc und Räude der Kartoffeln.

München 1842.

J. Lamont. Uebcr das magnetische Observatorium der Königl. Stern
warte zu München.

L. Spcnzcl.

Ueber das Studium der Rhetorik der Alten. München 1842.

C. Höfcler.

Betrachtungen über die Ursachen, welche im Laufe des

löten

und

17ten Jahrhunderts den

Handels herbeiführten.

V. Walther.

Verfall des

deutschen

München 1842.

Rede zum Andenken an Ignatz Döllinger. München 1841.

Flora Batava, Nr. 126 og 127.

van der Uocven en Vriesc. Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis en
Physiologie.

8 Deel. 2e en 3e Stuk. 1842.

38

Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1843.

Af

Conferentsraad og Professor Iff. <X
Commandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

IKr. 4.

Mödct den 7dc April.
Elalsraad /lojcntnnÿe forclæsle nogle Ilerredagsdomme fra del sexlende

Aarhundrede. Da disse Domme ville blive trykte i den Samling som
Forfatteren agter at udgive, meddeles de ikke i nærværende Oversigt.

Selskabet modtog:
A. J. Sjögren.

Ueber das Werk des Kön. Dänischen Etats-

rathes und Professors Finn Magnuson „Runamo og Runerne.” betitelt: Bericht
an die Kaiserliche Akademie

Exccll.

des

Herrn

Ministers

des Wissenschaften auf Verlangen Sr.

der Volksaufklärung wirkl. Geheimer.

Sergei V. Uwarow. Petersburg 4842. 8.
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Modet den 21dc April.
Professor IV. M. Petersen meddcclte Bemærkninger om Tiden, da Knud
Porse blev Hertug af Holland.

Kilderne til vor Middelalders Historie ere hoist ufuldkomne,

hvilket ogsaa gjælder om Begivenhederne under Christopher den Andens
Regjering.

En omhyggelig Kritik er her nödvendig; men den er i

Sulims store Værk, der danner Grundlaget for vor Historieskrivning,

enten ikke anvendt eller Anvendelsen forfeilet. Saaledcs har del ogsaa hidtil

maattet ansccs for uafgjort, naar Knud Porse blev Hertug af Holland og
hvem der gjorde ham dertil.

Efter Suhm, som har benyttet alle bekjendte Kilder, kan denne
Begivenhed henföres til Aarcnc 1321, 1323 eller 1326.
Det forste
grunder sig paa et Diplom, i Folge hvilket Kong Christopher den Ilte

November 1321 overlod Estland til Knud Porse, der da allerede var
Hertug af Ilalland og Samso.

Dette Diplom viser da, ikke, som Suhm

antager, at Knud i dette Aar blev Hertug, men at han i November i
dette Aar allerede var det. At Kong Christopher gjorde ham til Hertug
og gav ham Sönderhalland, Samsö og Ilolbck 1323, og at den udvalgte

Konge Valdemar af Slesvig 1326 forlenede Hertug Knud med Sönder
halland , Samsö

Krönniker

og Kallundborg,

har Hvitfcldt.

(Continuado Chron. Dan.

et

En af vore gode

præcipuc Sjalandiæ. Langcb.

Script. 6,523) siger, at Knud Porse fik Hertugdömmet Ilalland, Samsö og

Ilolbek paa Danehoflct i Nyborg 1326; og en anden (Chron. breve Danicum.
Langeb. Script. 6,253) henförcr til samme Aar, al Knud Porse blev Hertug af

Ilalland.

Sulun vakler imellem disse Bestemmelser (see især Hist,

af Danm. 11, 431. 12, 46. 62. 113. 139); Lagerbring (Svea Rikes

Hist. 3,231 fgg.) ligesaa. De kunne ikke komme tilrette med, hvorledes
Hertug Knud blev forlenet med Estland, og dog ikke kom i Besiddelse

deraf; de kunne ikke ret forstaae, hvorledes han allerede 1321 kunde være
Hertug, naar han forsi blev det 1323, og dog er der et Diplom derfor;

de kunne ikke forklare sig Knud Porses Oprör imod Kongen, der nylig
havde viist sig som hans Velgjörcr, o. s. v. ; og alt dette fordi de ikke

have indladt sig i nogen Undcrsögelsc, om det der er antaget, virkelig
forholder sig saaî
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Denne Strid lader sig hæve ved at betragte d<^ Diplomer, hvori

Knud Porse forekommer.

Det maa antages, at han ikke havde Hertug

titel, uden at fore den; at han ikke kunde kalde sig selv miles,

naar

han var dwæ; at ban, naar han besad denne Værdighed, ikke kunde
sættes nedenfor Rigets Marsk og Drost iblandt andre milites; at hans

Fjender vel kunde nægte ham denne Titel, men ikke hans Venner,
naar han virkelig besad ikke blot den, men selve Hcrtugdömmct.

Men

naar dette ikke kan nægtes, saa er det ogsaa vist, at Kong Christopher

aldeles ikke gjorde ham til Hertug af Halland eller overhovedet gav

ham Ilertugtitcl ; men enten gjorde Kong Valdemar det i Slutningen af

Aaret

1326 paa Danehoflct i Nyborg,

beretter,

eller han blev det

seneste i Begyndelsen

saaledes

som hiin Krönnike

med Kong Valdemars Samtykke i det

af Aaret

1327,

för han æglede Hertuginde

Ingeborg af Sverrig (den 21de Juni 1327).

Thi han var endnu ikke

Hertug paa de förstc Dage af Danehoffet i Nyborg, den 15. og 16
August 1326, og han var det, da han udstedte Halmstads Privilegier
den 11. April 1327.

Dette kan oplyses ved Diplomer.

Han kalder sig

selv Kanutus Porse miles i et Brev skrevet i Varbcrg in octava Epiphanie

(den 13. Januar) 1321 (Lagcrbring 3, 236); og han kaldes af andre
Dominus Kanutus Porse i et Brev af 5. Alarts 1325 (Lagcrbring sst.)
og i Conventio Scarcnsis af 14. Februar. 1326 (Lagcrbring 3, 237.

238); ligeledes qævnes han efter Marsken eller Drosten blandt andre
milites i Ludvig iklbrcchtscns Forlcningsbrcv givet i Roskilde den 5.

Juli 1325 (Ilvitf. 1, 431), i Kong Valdemars Brev til Raadet og Menig
heden i Gripswaldc, givet sammesteds og samme Aar den 26. Juli

(Suhm 12, 131 og Langcbcks Afskrift i Gcheimc-Archivct), og endelig
i de paa Danehoffet i Nyborg den 15.

og

hvorved Kong Valdemar

udstedte Breve,

16. August i samme Aar

forlenede Grev Gert

med

Sönderjylland (Jutia'), og Danmarks Riges Raad bekræftede denne For
Derimod udstedte han Halm

toning (Langcb. Script. 7, 355—356).

stads Privilegier, hvori han kaldes Hertug til Halland og Samso, uden
Tvivl allerede den 11. April 1327 (Richardsons Halland S. 125) ; tbi

Læscmaaden Sabbatum Sanctorum Allehclgcns Lövcrdag, der forudsætter,
at Allehclgcns Dag altid maatlc være en Söndag, er ikke blot usæd

vanlig , men i sig selv urimelig, hvorimod Sabbatum Sanctum,

■

Paaske-

loverdag (i dette Aar den 11. April) cr cn almindelig bekjendt Fest,
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Og saaledes kaldes han ogsaa del gratia dux ILallaudie el Samso i
Foreningen imellem ham og de Norske, givet i Kongehelle den 15.
Juni 1327 (Thorkelin. Analecta p. 78), og saa fremdeles.

Det er ikke usandsynligt, at den sjællandske Krönnike har.
Ret i, at Knud Porse tik Hertugdömmet Halland paa Danehoffet i Nyborg

1326, hvor den udvalgte Konge Valdemar befæstede sit Herredomme
ved at uddele Leen til alle dem, der havde befordret hans Fremgang.

Herimod strider ikke heller noget uden de tre Diplomer, som Kong

Valdemar paa een og samme Dag, den 5. October 1326, udstedte i
Stralsund, ved hvilke han deels, som Formynder for Hertug Wartislaws

Born, gav Stralsundcrne en Forsikring af deres Rettigheder, deels tilstod
dem adskillige Friheder paa Markedet i Skaanör; thi i disse Diplomer
anfores Knud Porse som Vidne iblandt andre milites (Suhm 12, 142.

113. Sartorius Gcsch d. Hanse, herausgeg. v. Lappenberg 2, 315—317).
Disse Diplomers Ægthed eller Paalidelighcd maa undersoges; befindes de
gyldige (og de crc hos Sartorius meddeelte efter Originaler) saa kan

Knud Porse vel paa Danehoffet i Nyborg have erholdt Bekræftelse paa
sine Besiddelser, men Ilertugtitelcn maa han da have faact. eller antaget

senere med Kong Valdemars Samtykke (jf. Messenii Scond. illustr. T.
15 p. 55. Stjernmans Svea och Gotha höfdingaminne, Stockh. 1835. 2, 70.
Hvorledes Hvitfeldt kan være kommen til at henföre Knud
Porses Forlening med Sönderhalland til Aaret 1323 % lader sig næppe
forklare uden ved at antage, at det var i dette Aar han erholdt Söndcr-

halland med tvende Herreder i Skaanc i

Solv.

Pant for 14000 lödige Mark

Herom haves en Efterretning, i det mindste om at Knud Porses

Sönner havde dette Pant (Stora Rimkrönikan

hos Hadorf S.

151;

jf. Messenii Scondia jllustr. Vol. 2. T. 12p. 171); og hvis man kunde
antage, at Hvitfeldt havde seet et Brev derom fra dette Aar, saa vilde
hans Ueftcrrettclighed, der ellers er stor nok, kun bestaae deri, at han
af el Panteleen gjorde en Forlening med Hertugtitel.

At Knud Porse allerede 1321 var Hertug af Halland og i dette
Aar blev forlenet med Estland, lindes kun i eet Diplom.

farelse er let at oplyse, thi dette Diplom er givet 1329.

Denne Vild
Det viser sig

allerede af dets Indhold, og enhver kan slutte det deraf, selv naar han
ingen besterntere Oplysning har; men heller ikke den mangler

Del

hedder i delle Diplom, der er trykt hos Suhm f!2, 314), øuod omne«
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excessus, r ancores, inimicitie et dis^encionum materie qvecunqve inter
ipsos in presentem diem ventilati, sint in perpetuum annichilati, ex corde

nostro radicitus exstirpali etc.

Det forudsætter altsaa, at der havde

været stor Strid og Uenighed imellem Kongen og Knud Porse; men

sligt fandt ikke Sted för eller i Aaret 1321, og heller ikke var der
Anledning dertil.

Det hedder fremdeles, at Kong Christopher vilde

bekræfte delte Forlig, hvorved han overdrager Knud Porse Estland,

postquam ultra passagium Bellissund, scilicet in Fionia et Jutia, in

regem reccpti fuerimus et ibidem pro rege et domino reputati.

Men

Christopher havde allerede afgivet sin Ilaandfæstning og var antagen til
Konge, ikke blot i Jylland og Fycn, men over det hele Rige, i Aaret
1320, hvorledes kunde han da i det folgende Aar udtrykke sig saaledes :

at han vilde bekræfte Forliget, naar han blev antagen til Konge ogsaa
paa hiin Side Bæltet i Jylland og Fyen? Disse Ord kunde han kun
bruge paa en Tid da han var berövet en Deel og just disse Dele af
sit Rige, medens han derimod havde gjenvundet Landene paa denne

Side Bæltet. Gjennemlöber man da i Tankerne hans Regjerings Historie,

saa passe de paa ingen anden Tid, end paa den, da han kom tilbage
fra sin Landflygtighed, landede paa Laaland, og gik derfra over til

Sjælland, hvor han saa i Ringsted udstedte delte Diplom.

Nu kunde

han, der maatte mælte sine graadige Fjender med den ene Deel af Landet

efter den anden, ogsaa gribe til det Middel at tilsikre Knud Porse
Estland, og nu kunde han passende tale om den Tid, da ogsaa Jyder

og Fyenboer vilde erkjende ham for deres Herre og Konge.

I Langc-

beks Afskrifter af dette Diplom staacr der da urigtig i Aarstallet primo

for nono, hvilket sidste dog findes i nogle Aftryk.

Blandt de Docu

menter, som Geheime-Archivet har erholdt fra Rigsarchivet i Königsberg,
findes ogsaa en Afskrift efter Archivéis Urkundenbuch, i hvilken saavel

Overskriften som Diplomet selv angiver Udstedelsesaaret 1329: anno
domini millesimo

tricentésimo vicésimo nono Ringstadis in die beati

Martini episcopi.

Endelig findes Diplomet nu trykt, efter Originalen

i Geheimearchivet i Schwerin, i Lisch Urkundcn-Sammlung zur Gesch. des
Geschlechts von Maltzahn (1, 450) med folgende Anmærkning : „Gedruckt

ist diese Urkunde auch in Suhrn Hist, af Danmark nach Langebeks

Abschrift von einer Original-Ausfertigung im Archive zu Koppenhagen”

(hvilket imidlcilid er urigtigt) ‘‘jedoch mit der falschen Jahrzahl 1321
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obgleich in dein Schweriner Originale ohne Zweifel vicésimo nono steht,
und nach innern Gründen die Urkunde auch nur in diesem Jahre ausgestellt

seyn kann, da der junge Fürst Albrecht so eben” (i Diplomet kaldes
han Àlbertwn domicellum Magnopolensem)

uim Anfänge des Jahres

1329, unter Vormundschaft zur Regierung gekommen war.”
Nu kan det ogsaa fattes, hvorledes det kunde gaae til, at Knud

Porse ikke kom i Besiddelse af Estland; thi i Folge Diplomet skulde det
overdrages ham inden næstkommende Pindse, men han döde allerede i

Pindseugc 1330 (Langeb. Script. 8, 542. Messend Scond. illustr. T. 15
p. 55).

Ved de her meddeeltc Oplysninger vil der uden Tvivl ogsaa i
andre Henseender bringes mere Lys ind i Christopher den Andens

Rcgjeringshistorie ; men dette maa overlades en udforligere Fremstilling.
Kun delte bemærkes her: Ilan landede omtrent midt paa Sommeren

1329 paa Laaland; den 21. Sept, finde vi ham i Kjöbenhavn, hvor han

udstedte det Brev, ved hvilket han lovede aldrig at skille Estland fra
Kronen; den 11. November var han, som vi nu have sect, i Ringsted,

hvor han forligede sig med Knud Porse, og overlod ham Estland; og
Dagen efter paa samme Sted forligede han sig med Grev Johan, hvem

han overlod Femern og til hvem han pantsatte Laaland, Sjælland og

Skaane,

i

hvilket Forligelsesbrev

tillige

omtales den Sone imellem

Kongen og Knud Porse. Thi dette Diplom af 12. November 1329 er givet,
ikke som Ilvitfeldt, og efter ham Suhm, har, i Tingsted paa Falster,
men i Ringsted, hvilket noksom secs af Originalen i Gehcime-Archivct,

i hvilken der tydelig staaer Ringsted og intet om Falster.
saaledes forhen var lutter Forvirring og Modsigelse,

er

Hvor der
der i det

mindste i noget bragt god Orden og Sammenhæng.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Van der Iloeven en de Friese,. Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis
en Physiologic. 9. D. 4. St. 1812.
Beobachtungen des Kaiserlichen Universitäts-Sternwarte zu Dorpat, her

ausgegeben von Mädlcr 9ter Band oder der neuen Folge isten Band.
Beobachtungen von October 1810 bis Ende 1811 nebst einem Anhänge.

4b
Proceedings

of

the London

electrical Society.

Session

1842—43.

Edited by the secretary London 1843.

Bulletin of the proceedings, of the natural institution for (he promotion

of science etablished at Washington in 1840. I. 1841. II. 1842.
Ilet Institut of vcrslagen cn mededeelingen uitgegcven door de vier

klassen van het köninklyk ncdcrlandsche Institut van Wetcnschapen,
Letterkundc cn schocne Kunsten over den Jare 1841. Amsterdam

(’) betegner ” af og til ”
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
Og

dets

Medlemmers Arbeider
i Aaret 1843.
-------- »€-000^-3

Ar

Conferentsraad og Professor

Bf, C, Óí'StCft^

Commandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Mr. 3.

Modet den 5te Mai.
Conferentsraad Örsled meddeette cn L'dvlkling af Læren om Gtandsen.
lian begyndte med den Erklæring, at det, som han havde at

fremsætte, ikke var væsentligt Nyt, men kun en Sammenstilling af bc-

kjendte Sandheder; da imidlertid denne Sammenstilling, saavidt han havde
kunnet finde, intetsteds var udfort, holdt han det ikke for upassende at
meddele det erhvervede Overblik.

For desto lettere at vække Opmærksomheden paa det, hvorpaa
det her kommer an, gik han ud fra den tilsyneladende Modsigelse i

Foreningen af Sorthed og Glands, da der ¡folge hin skal tilbagekastes
saa lidet, ¡folge denne saameget Lys som muligt.

For at oplöse denne

Vanskelighed, maa man skjelne vel mellem de tvende Maader, hvorpaa
Overfladerne tilbagesende det Lys, som de modtage fra et lysende Punct.
Ethvert saadant er Udgangspunktet for en Række af Ætherbölgcr.

Hver ret Linie, som fra dette Punkt kan drages lodret paa
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Bølgefladerne, betegner en Virkningsretning og kaldes en Lysstraale.

Da

det Lys, som gaaer ud fra et Punkt, og falder paa en Flade, optager
et kcgelformigt Rum, kaldes et saaledes begrændset Udsnit af et Sæt
)
*
Lysbölger
, en saadan udvortes

begrændset men indvortes uendelig

Samling af Lysslraalcr, en Lyskegle eller Straalekegle.

Naar Straale-

keglen falder paa en blank og plan Overflade, kastes den saaledes til

bage, at alle Straalerne deri beholde deres gjensidige Beliggenhed; saa
at Ôiet modtager dette tilbageböiede Lys ganske som om det kom fra det

lysende Punkt, kun med den Forskjæl, hvorpaa det dog her ikke kommer
an, at Ôiet, som Intet veed om Retningernes Forandring, nu forestiller
sig Punktet ligesaalangt bagved den blanke Flade, som det i Virkeligheden
ligger foran samme.

Ogsaa da, naar den blanke Overflade ikke er plan,

men har visse regelrette Former, f. Ex. Kuglens, Hyperbolens, Parabo
lens, Keglens, Cylinderens Form, tilbagekastes Straalerne saaledes, at de,
der komme til Ôiet, vedblive at höre til en fælles Straalekegle, endskjöndt dennes Figur bliver mere eller mindre forandret.

Man kan sige,

at Straalckeglernc her tilbagekastes uforstyrrede, skjöndt ikke uforandrede.
Som bekjendt vise de Overflader, der tilbagekaste Straalckeglernc ufor
styrrede, os Billeder af Gjenstandene, eller crc Speile.

Bestaaer en

Overflade af mangfoldige meget smaa blanke, men fra hverandre skilte
Dele, saa vil dog Enhver af de tynde Straalekegler, som tilbagekastes

fra en saadan Deel, blive uforstyrret.

Eftertanken maa erkjende enhver

af disse smaa blanke Dele for et Speil ; Overfladen derimod, som et
Hele betragtet, kan nu ikke mere kaldes saa; men Blankhed frakjender

man den derfor ikke.

Fra Enhver af de blanke Dele, skeer Tilbage

kastningen efter Speilningens Love, og man kan derfor betegne denne

Tilbagekastning, som pleicr at kaldes den regelrette^ med Navnet den

speilcnde, hvorved Bctegningen rykkes Anskuelsen nærmere.

Forsaavidt

derimod de paa Fladen faldende Straalcr tilbagekastes fra de modtagende

Dele

i alle mulige Retninger, oplöses de

oprindelige Straalekegler.

For saa vidt dette skeer — fuldstændig skeer det aldrig — har man

*) Af det Ord Sæf, i den lier brugte Betydning, gjftr man ikke den udstrakte
og nyttige Anvendelse i Videnskaberne, som det tilsteder. Det 'afhjelper
den Trang, man saa ofte foler til et Udtryk, for at betegne en Mangfol
dighed af Dele, som höre sammen.
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med Rette kaldet denne Tilbagekastning den adspredende; men mere be

tegnende kunde man kalde samme den oplöscnde, hvorved man ogsaa
forebyggede, at den Ucftcrtænksoinmc kunde forvexle den med den derfra

himmelvidt forskjellige adspredende Tilbagekastning, som bevirkes ved
de udhvelvede Speilc.

Det Lys, som kommer til vort (Jic ved spejlende Tilbagekast
ning, giver os ingen Forestilling om de tilbagekastende Dele, men kun

om Lysets Nærværelse, og, naar Fladens Dele have en dertil passende
indbyrdes Beliggenhed, om det lysudsendende Punkt.

Ved den oplöscnde

Tilbagekastning faae vi derimod Kundskab om de tilbagekastende Dele

selv.

Det synes ogsaa at være ved denne Tilbagekastning at en Deel af

de modtagne Lysstraaler forsvinde for Omgivelsen, indsuges som man kalder
det.

Ofte indsuges Mere af een Straalcart, det vil sige Lysbölger af

en vis Svingningshastighed, end af de övrige, hvorved altsaa de tilbageka-

stede Straalcr faae en vis fremtrædende Farvcvirkning.

Dersom der gaves en Overflade, som blot udövede den spej
lende Tilbagekastning, vilde den ikke secs, Ordet taget i den egentlige
Forstand, endskjöndt man vel vilde mærke dens Nærværelse ved dens

speilende Virkning.
den var sort.

For den egentlige Seen vilde den være, som om

Men ved enhver noksaa fuldkomment speilende Flade,

lider Lyset endeel oplöscnde Tilbagekastning, hvorved bevirkes, at den
•c
ogsaa bliver Gjcnstand for den egentlige Seen. Paa den anden Side

gives der ingen Overflade ved hvilken de modtagne Lysstraaler udeluk
kende lide den oplösendc Tilbagekastning.

Men vi give Overfladerne

Navn af giindsende eller glandslösc, alt eftersom den ene eller den
anden af de to Tilbagckastningsarlcr frembringer det mærkeligste Ind
tryk paa os.

Det fortjener i höi Grad vor Opmærksomhed, at de samme For

andringer, som forstærke Glandsen, svække den oplöscnde Tilbagekast

ning og omvendt.

Man seer dette ved Poleringen af en mat Flade eller

Matslibningen af en blank.

1 det fürste Tilfælde aftager Synligheden af

de enkelte Dele, alt som Blankheden naaer en större Fuldkommenhed,

og ved nogle Flader, f. Ex. Staal forsvinder den eiendomineligc Farve i

den Grad, at man bliver tilböielig til at kalde Fladen sort.

I andet Til

fælde, Matslibningen, faaer Stoffets Ejendommelighed atter den tabte

Deel af sin Indflydelse tilbage.

Man bliver endnu mere fortrolig med
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disse Forhold ved et Overblik over folgende gamle og nye Erfaringer.

Jern i Pulvertilstand, saaledes som man faaer det ved Jerniltets Behand
ling med Brindluft, er sort; men trykker man det sammen, giver det
Jernets bekjendte Glands og Farve.

Det samme lader sig i det Væsent

lige anvende paa alle de Metaller, som kunne fremstilles i en pulver
agtig Tilstand.

Mange af dem ere i deres fiintfordeelle Tilstand sorte

eller graa, som Platin, Sölv, Bly, Arsenik, andre farvede som Guld,

Kobber; men ved Tryk eller en vis Delenes Sammenstilling, faaer hver

af dem sin bekjendte metalliske Glands og Farve.

Man vilde feile, om

man meente, at dette Forhold ikkun gjelder for den metalliske Tilstand.

Polerer man et Stykke rödt Jerniltc, faaer det med Glandsen et staalgraat Skjær, og viser i samme Grad mindre Rodbed jo fuldkomnere
dets Politur er.

Det samme gjældcr om Zinobcr, kun at det i den

blanke Tilstand har en Farve, som mere nærmer sig Blyets, eller om

man vil Qvægsolvets, skjondt med mindre livelig Giands.

ved Poleringen, som bekjendt, en Kobberglands.

Indigo faaer

Berlinerblaat faaer

ogsaa ved samme Behandling en egen mörkeblaa Glands.

Man kan ud

fore beslægtede Forsög ved at ströe et eller andet Farvestof paa Papiir
lægge dette paa et haardt Underlag, og gnide det med et Stykke baardt blankt
Glas, Porcellain, Staal o. dl., man vil altid see Farven forsvinde i

samme Grad som Glandsen stiger.

Med lignende Udfald kan man til

saadanne Forsög anvende malede Overflader, hvis Bindemiddel ikke giver

Anledning til nogen betydelig Glands.
Ved Forsög med alle disse polerede Overflader finder man, at

Afspeilingerne derfra ingen Farve medföre.

Vel seer man ofte i Billedet

et Farveskjær fra den tilbagekastendc Flade; men delle hidrörer fra den

oplösende Tilbagekastning, som altid blander sig med den speilende.
Jo mere Speilct ligger i Skygge, men Gjenstanden er velbelyst, jo
mindre antager Speilbilledet dette Tillægsskjær.

Spcilbillcdet af hver

farvet Gjcnstand viser sig da næsten ganske med sin egen Farve, om-

endskjöndt det Legeme, hvis Overflade bevirker det, ved den oplösende

Tilbagekastning giver en ganske anden Farve.
Det Lys, som fra en giandslos Overflade kastes ind i en Skygge,
vide vi er altid farvet; er den samme Overflade poleret, faaer det til

Skyggen kommende farvefric Lys en Overvægt, som staaer i Forhold til

Poleringen.

I det formörkede Kammer viser det sig ligeledes tydeligt,

b
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at det ved Speilningen tilbagekastcde Lys ikke har Gjenstandens Farve,
endskjöndt det let blander sig med noget af det ved den speilende Til
bagekastning udsendte Lys.
Da alle Vædskers Overflader ere blanke, maa de vise samme

Forhold, og saalcdes befindes det ogsaa i Virkeligheden.

Endskjöndt

man havde ældre Forsög herover, har Ô. dog bekræftet dette ved For
sög med stærktfarvede Vædsker, f. Ex. mörkeblaat Blæk, dybt rodfarvet
Lakmusvand i sorte Kar.

Farvede Glasarter vise samme Forhold.

Det ved oplösende Tilbagekastning udsendte Lys, findes ikke

polariseret;

men derimod det ved Blankhcd tilbagekastede.

Uagtet

dette Forhold ikke er blevet betvivlet, vil man dog finde nogen Interesse
i at see det bekræftet ved nye, Sagen klart udtalende Forsög.

Dette

skeer meget let, ved at polere det Halve af en mat Overflade, og derpaa

lade den tilbagekaste. Lyset under en nogenlunde spids Vinkel, til et,
i Polarisationsvinkel stillet, Speil, söm behörigt kan dreies, eller til et

Polariskop; man seer da det fra den blanke Deel tilbagekastede Lys

kraftigt polariseret, det andet ikke.

Bruger man Savarts Polariskop,

seer man vel nogle ganske matte Striber paa den glandslöse Overflade,
men paa den glindsende seer man kraftfuldt farvede Striber.

Man

mærker ikke at den Farve, Overfladen vilde have i sin glandslöse For
fatning, har nogen Indflydelse paa de Farver, som Striberne i det po

lariserende Lys vise, hvilket atter bekræfter den Ovcrbeviisning, at den
speilende Tilbagekastning er farvefri.

Ved at anvende Polering paa Stoffer, hvorpaa man för ikke har

forsögt den, vil man da være i Stand til at bestemme Polarisationsvin
kelen for mange Stoffer, og deraf at udlede deres Brydningsexponent,
naar andre Midler ikke lade sig anvende.
Af alt dette lærer man da, at det ved speilende Tilbagekastning

udsendte Lys ingen Deel har i det Farvcindlryk, vi modtage af Lege

merne, men

at dette Indtryk kun beroer paa den oplösende Til

bagekastning. Man seer ogsaa at Hvidhed og Sorthed, som i det daglige
Liv kaldes Farver, have det tilfælles med de egentlige Farver, at de

beroe paa oplösende Tilbagekastning,
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En galvanoplastisk Buste af Hans Majestæt Kongen, udfort af
polyteebnisk Candidat Faber, blev foreviist.

Fra Admiral Af. Bille havde Selskabet modtaget en Skrivelse,
hvori han yttrede det Önske, at Selskabet enten vilde lade anlægge

en Navigations-Hall i Ilelsingör, eller dog fremme Anlæggelsen af en

saadan.

Til herover at afgive Betænkning udnævntes en Comitee be-

slaacnde af Confercntsraad Örsted,

Professor Schouiv,

Commandeur

Schifter, Professer Olufsen og Magister Pedersen.

Admiralen har givet Grundtrækkene af den forcslagnc Indret
ning i folgende Udkast til en forelöbig Bekjendtgjörelse:

t

„Til Bedste for Skibsfarten kan ventes, at et Institut for nau

tiske Meddelelser vil aabnes i Helsingör for alle de Skibsförere, som
passere Öresund.
Institutet, som vi her forclöbigcn ville kalde “Öresunds Navi

gations Hus” eller “Navigations Hall” har til Formaal: at lette Navige
ringen i de tilgrændsende Farvande, at bidrage til nordisk Ilydrografies

Forbedring; at befordre Navigationens Practik, og i det Hele at virke
for Skibsfartens Sikkerhed og gode Fremme.

De paatænkte Midler ere:
1) Navigations-Hallen tilbyder Skibsforerne Protocolice til Optagelse
for nyttige nautiske Efterretninger, saavcl for de Nord fra Kommende,

som for de Syd fra Kommende ; saasom angaaende passertc Fyrs
Sigtbarhed og Pasning; angaaende mödte Vrag, nyfundne Grunde
eller andre Farligheder; angaaende nye Indretninger ved Rheder,
Havne og Löb; angaaende Lotscricrs og Lotsers Caractcrcr; til

lige om Lodnings Resultater lil Karters Forbedring, Rettelse eller

Bekræftelse; om befundne Strömninger og betydelige Misgis

ninger m. rn., som kan vorde nyttigt for Sovæsenet i det Hele,
og ¡særdeleshed for de Amtsbrödre, som söge didhen, hvorfra

Forgængerne nylig ere ankomne.
2) Disse “nautiske Notits”-Protocoller holdes beredte til bcqvemt
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Eftersyn for ile IJndcrretningsögende Skibsførere; Opsugningen
af interesserende Gjenstande lettes paa passende Maadc.

3) Journal

over de foregaaende Dages Veirlig og Strömning i

Sundet, holdes rede til Skibsforernes Eftersyn.
4) Ligeledes over Barometer- og Thermometer-Stand.

5) l’aa Forlangende hjælpes til eller sörges for nautiske Instrumen
ters Prövning og Justering.

6) For de til Prövning modtagne Instrumenters Qualitetcr meddeles

paa Forlangende Attest.

7) Chronométré og andre gode Uhre gives Adgang til Sammen
ligning med et Norma 1-Uhr, hvis daglige Gang lindes noteret
saavelsom dets (seneste Middags-) Stand mod Greenwicher Mid

deltid (ogsaa mod Kjøbenhavns).
8) Chronométré og andre gode Uhre modtages for et Dögn eller

længere Tid til at sammenligne med Normal-Uhret, der er under
Control af Transit Instrument, og remitteres med Notils over

Gang og Stand.
9) Saadanne finere Uhre modtages til Regulering, Rccngjöring og

Repcratur, som prompte besörges.
10) Daglig signaleres Greenwicher Middel-Tid, formedelst opheist
Kugle

paa den Maade,

som

er indfort paa flere engelske

Sostationer.
Paa den Interesse, hvormed Foranstaltningen modes af dem,
for hvis Nytte den er

bestemt, vil det beroe om den skal udvides,

saasom til:
11) at holde, til Udvalg for Navigatørerne,

et Oplag af regulcrte

Chronomètre, og andre fine nautiske Instrumenter, som ikke findes
hos Ilandclsmændene.

12) At signalere Barometer-Standen hver Aften og Morgen.
13) At organisere beqvem Signalering mellem Rheden og Landet.
14) At gjörc lysthavende Søfarere bekjendt med nyere nautiske Red
skaber; eller nye Anvendelser af de ældre; og paa Forlangende

at meddele Raad og Anviisning desangaacndc.
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Comiteen afgav folgende Betænkning:
„Det af Hr. Contreadmiral M. Bille indgivne Forslag, hvorover
Selskabet har forlangt vor Betænkning, gaaer deels ud paa at tilraade
Oprettelsen af, hvad han kalder en Navigationshal, i Ilclsingör, deels

paa at opfordre Selskabet til at virke for Udförelsen af denne Plan.

Vi skulle först omtale Forslaget i Almindelighed, og dernæst undersöge,

hvad der fra Selskabets Side kan være at gjöre i denne Henseende.
Hensigten med den af B. foreslaaede Indretning er at lette og
sikkre Seiladsen i vore Farvande, og som det vigtigste Middel hertil har

lian angivet regelmæssige Tidssignaler, saaledes som de allerede cre

indförte paa flere fremmede, navnlig engelske Stationer.

Der skulde

nemlig efter hans Forslag fra et passende Sted, som kunde sees overalt

paa

Rheden,

daglig

signaleres

Kjöbenhavns Middeltid, saa

Klokkeslettet

at ved Hjælp

efter

Greenwichs eller

heraf ethvert Skib, der

passerede Sundet, vilde være istand til, med Nöiagtighed at bestemme

sit Uhrs Stand mod Greenwichs Klokkeslet.

Af hvor megen Vigtighed

dette er for Skibe, der ere forsynede med Chronomètre, behöver ingen

videre Oplysning;

derimod kunde man maaskee indvende,

at siden

Chronométré dog ikke anvendes ved Seiladsen i Nordsoen og Ostcrsöen,
ere saadanne Signaler af mindre Vigtighed i Sundet.

Men foruden at

dog de Skibe, der fra oversøiske Havne söge til Ostcrsöen, eller

omvendt, for det Meste ere forsynede med Chronométré, saa maa den
Omstændighed, at disse eller Ubre overhovedet ikke anvendes til Sted

bestemmelse ved Seiladsen i vore Farvande, just betragtes som en Mangel,

man hör söge at afhjælpe.

Just paa korte Reiser, hvor mulige Ujevn-

heder i Chronometrets Gang tabe saagodtsom al Betydning, algiver dette
Instrument det skarpeste Middel til Længdens Bestemmelse; ja, naar
man erindrer sig, at paa vore Breder en Feil af een Minut i Klokke
slettet svarer til en Feil af to Miil i Længde, saa bliver det indlysende,

at allerede et godt Lommcuhr kan i Ostcrsöen og Nordsoen give meget
brugbare Længdcbestemmclser, i det Mindste som oftest meget nøjagtigere

end dem, der erholdes ved Bestikket, hvilket nu er saagodtsom det
eneste Middel, hvoraf Sømanden betjener sig i disse Farvande.

Men

ligesom en saadan Anvendelse af Uhret kun bliver mulig ved regel
mæssige Tidssignaler, saaledes vil Indførelsen af disse ogsaa bedst tjene
til at vække Opmærksomheden herfor, og heri ligger endnu en Grund

*

55
til at anbefale denne Sag.

Det lader sig nemlig ikke nægte, at skjöndt

ikke saa faa af vore Koffardimænd besidde baade Kundskab og Lyst til

at benytte astronomiske Iagttagelser for at bestemme Skibets Plads i

Silen, saa er Anvendelsen heraf, især paa kortere Reiser, dog endnu
ikke saa almindelig, som man kunde önske.

At nu en Indretning som

den her foreslaaede, ikke lidet vilde bidrage til at vække Sandsen herfor,
deri maa Comitéen være enig

Erfaring

med Proponenten,

hvis

mangeaarige

har givet ham bedre Leilighed end de Fleste til at lære

Somandens Onsker og Anskuelser at kjende.

Ilvad enten vi derfor

tage Hensyn til Söfartens Tarv i Almindelighed, eller til vore egne
Somænds i Særdeleshed, saa kunne vi ikke Andet end ansce Oprettelsen

af en Tidssignalerings-Station ved Ilelsingor, som i höi Grad anbefalelig.

Foruden denne Ilovcdgjenstand for Indretningens Virksomhed
har B. endnu endeel andre.

Der skulde saaledes fra Stationen signa

leres Barometrets Stand, samt om det var i Falden eller Stigen; ogsaa

skulde der paa denne modtages Barometre til Sammenligning, saavel for
Skibsførere, der under et længere Ophold önskede at faae Gangen af
deres Chronomètre prövet, som fra Uhrmagcre, der vilde benytte en

saadan Prövclse til Anbefaling for deres Fabrikater; endvidere skulde
man modtage og atter meddele alle Underretninger, der i een eller anden

Henseende kunde være af Vigtighed for Seiladsen i vore Farvande.
Saa hensigtsmæssige som disse Forslag hvert for sig kunde være, anseer
Comitéen det dog saamcget mindre nödvendigt at omtale dem udforligere,

som disse og lignende Öiemed uden Vanskelighed ville kunne opnaaes

just ved de Midler, der udfordres for at tilvejebringe nöiagtige og til
strækkeligt hyppige Tidssignaler. Hertil er det nemlig aldeles nödvendigt,
decís at indrette et Observatorium, forsynet med de til en skarp Tids

bestemmelse fornödne Instrumenter, deels at ansætte en kyndig Mand,

hvem Bestyrelsen af og Ansvaret for den hele Indretning kunde over
drages, og under ham een eller to Medhjælpere; og ved det samme
Personale kunde da ogsaa de Arbcider udfores, som Hensynet til For
slagets övrige Punkter vilde gjöre nödvendige.

Men til at træffe disse

Foranstaltninger afgiver Vigtigheden af Tidssignaleringen i og for sig,

efter Comitéens Overbeviisning,

et

fuldkommen

tilstrækkeligt Motiv;

kunne endnu andre gavnlige Formaal derved opnaaes, saa tjener delte
til at anbefale Sagen saa meget mere.
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Blandt disse skulle vi blot udhæve eet, som paa Grund af
dets videnskabelige Vigtighed specielt maa interessere Selskabet, nemlig
de meteorologiske Observationer.

Naar nemlig Barometerstanden skal

signaleres, saa ville jevnlige Iagttagelser med dette Instrument blive
imdvendige; andre Observationer ville

desuden dcels fremkaldes ved

Hensyn til Anstaltens nærmeste Bestemmelse, saasom af Vindens Hyppig

hed og Styrke, af Havets Stand og Strömmens Retning, deels uden

foröget Ulcilighed kunne forenes med disse, og saaledes en rig Samling
af Materialier til Vejrforholdenes Bestemmelse tilvejebringes fra et i

meteorologisk Henseende temmelig vigtigt Punkt.

Hvorledes alt dette

hensigtsmæssigst kan indrettes, saa at baade det praktiske og det viden
skabelige Formaal opnaaes, er det her ikke Stedet til

nærmere at

udvikle; naar det först bliver bestemt, at Anstalten virkelig skal træde i
Kraft, vil Selskabet vel faae Leilighed til at ytlre sig saavel herom,
som i det Hele angaaende den Maade, hvorpaa Forslagets

enkelte

Punkter bedst kunne iværksættes.

Hvad nu angaaer den Deel af Proponentens Forslag, der gaaer

ud paa, at vort Selskab skulde virke for Udförelsen af denne Plan, da

kan Comitecn ikke være enig med ham i at tilraade Selskabet enten

selv at oprette en saadan Anstalt, eller overhovedet at indlade sig paa
nogen directe Ledelse af den.

Foruden at Udgifterne ved Indretningen

og Vedligeholdelsen deraf vilde overstige Selskabets pccuniære Kræfter,

maa allerede Bestyrelsen af cl Institut, hvis Hovedformaal dog er reent
praktiskt, antages at ligge udenfor Selskabets Virksomhed.

Paa

den

anden Side kan dette imidlertid ikke Andet end interessere sig for
Planens Udförclse, saavel med Hensyn paa det Udbytte, de meteorologiske
Iagttagelser ville give, som i Erkjendclse af det Gavnlige i, at de viden

skabelige Hjælpemidler for Navigationen fortieres og gjöres saa let til

gængelige som muligt; og, da Admiralen, uden Tvivl bevæget ved disse
Betragtninger, har viist Selskabet den Tillid, at henvende sig til det,
saa mener Comiteen, der er tilstrækkelig Opfordring for Selskabet til at

anbefale denne Sag til Hs. Majestæts allerhöieste Opmærksomhed.
Kjöbenhavu den 4. Mai 1843.

H. C, Örsted.

Sefioutr.
Schifter.
P. Pedersen.

O tufsen.
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Selskabet billigede denne Betænkning, og indgav i Overeensstcmmelse hermed en allerunderdanigst Indberetning.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
P. Flourens.

Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonc

tions du système nerveux dans les animaux vertébrés 2de. edit.
Paris 1842. 8.
— — Recherches sur le développement des os et des dents. Paris 1842. 4.

-------- Eloge historique de Pyramus Dccandolle.

Paris 1842.

4.

Mémoires de la société de physique et d’histoire naturelle de Génève

T. IX. P 2.

Génève & Paris 1811 & 42.

Bulletin de la société géologique.

4.

Vol. XIII. Nr. 3, 4 & XIV. Nr. 1.

Mödet den 19de Mai.
Juslitsraad Molbech foredrog Selskabet en kort historisk Udsigt over

Gotlands Forhold

til Danmark

fra Valdemar Attcrdags

Tid,

indtil

Christian den Fjerde.

Til de mærkeligste og mest egne historiske Forhold under

Unionstiden, eller i det 14de og 15de Aarhundrcdc, horer Danmarks
Besiddelser af den svenske Öc Gotland. Det er et paafaldende Phænomen,
at denne Öe, efterat den to Gange var hieven erobret af de Danske

under Valdemar Åtterdag og Christian I., fra denne Konges Tid i 200
Aar blev uafbrudt i dansk Besiddelse, under alle de politiske Forhold,

af meget forskjellig Natur, som i denne lange Tid fandt Sted imellem

Danmark og Sverige.

Det var en Omstændighed, der, som bekjendt

nok, under Unionstiden, allerede fra Erik af Pommern af, gav Anledning
til jævnlig gjentagne Besværinger fra svensk Side, at man ikke gav Öen
tilbage til Sverige; men disse Klager, og de derved foranledigede Under

handlinger forte ikke til nogen Afgjörelsc af det Spörgsmaal, hvilket

Rige Gotland egentlig skulde tilhore.

Det vedblev ogsaa efter 1418,

ligesom för den Tid, at være et Klagepunkt: at den danske Regjering

ikke vilde afstaae fra Besiddelsen af en Provinds, der tilhörte Sverige.
De danske Koriger, som uden Tvivl hetragtede Stridsspörgsmaalct fra den

Side, at de ansaae Öen som et erobret Land, vilde aldrig indlade sig
paa nogen egentlig Erklæring, endnu mindre paa nogen Restitution.

Man kan vel heller ikke formode andet,

end at Rcgjeringen i Danmark

ogsaa i hiin Tid, og navnlig i Dronning Margretes, har lagt en egen
politisk Bctydenhcd og Værdi i Gotlands Besiddelse; og det kan tænkes,
at man, deels har sect en saadan Bctydenhcd i Staden Visby, som cn
fra gammel Tid

af riig

og

mægtig Ilandelsstad; deels

i

Landets

geographiske Beliggenhed, der syntes at maatte gjöre Besiddelsen af
Gotland ligesaa beteilig for en Slat, der med udbredt Magt maatte og

vilde

forsvare det

erhvervede Overherredomme i Skandinavien;

som

denne Besiddelse var ubeqvcm og farlig for Sverrige: især efterat Erik

af Pommern havde anlagt Slottet Visby, hvis Beliggenhed og stærke
Befæstning i saa lang lid var i Stand til at trodse alle Angreb.

Det

er imidlertid ligesaa paafaldendc, at man dog aldrig fra dansk Side

under

Unionskrigene benyttede

Gotland til

derfra

al

foranstalte et

Angreb ind i Hjertet af det ovre Sverrige, ikke engang under den lange
syvaars Feide imellem Frederik den II. og Erik den XIV.; som at det
hele ikke, hverken under de tidligere Enighcdsforhold, eller senere under

de tidligere Krigsforhold, eller senere under deres Udjævning ¡mellen
Gustav Vasa og Christian den III., kunde lykkes Sverrige, enten ved
væbnet Ilaand, eller ved iredelige Underhandlinger at vinde Gotland til

bage, förend det meste afgjorte Krigs-Uheld under Christian den IV.
medförte Öens Tab for Danmark ved Brömscbro-Freden ; saaledes at

Gotland dengang blev erobret i Holsleen og Jylland, ligesom ikke længe
efter Skaane, Ilalland og Bleking erobredes i Sjælland, og i vore Dage
Norge i Ilolsteen.
Endskjöndt Ilovedomstændighederne ved Gotlands Occupationer

fra Danmark af,

og Öens nærværende Besiddelse

Forhold ikke ere ubekjendte;

under afvexlende

savner man dog ganske, saavel en egen

og fuldstændig Beskrivelse over det i flere Henseender mærkelige og

interessante Land, som en egentlig Historie af Öen baade under og efter

den danske Periode; og adskillige hidtil uopklarede Punkter have först
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faaet Lys ved de Kilder, som Voigts ypperlige Arbeide over den preus

siske Ordens Historie, har giort tilgængelige: Forfatteren mcddeelte en
Oversigt, saa vel af de tidligere Begivenheder, fra Gotlands forste Ero

bring ved Valdemar den III., og de lange snart fredelige, snart krigerske

Optrin, der ledsagede Underhandlingerne om Ocns Afstaaclsc til Kong
Albrecht; og dens imidlertid paafulgtc Occupation af de tydske Ordens
riddere i Preussen; som ogsaa af de historiske Forhold, der paafulgte

Erik af Pommerens Afsættelse, og Gotlands Indtagelse med væbnet Haand

under Christian den L, indtil at Landet, efter Overgivelse af Sören Norby
til Kong Frederik den I. (1536) blev i rolig Besiddelse under den dan
ske Krone til Afstaaelsen ved Brömsebro-Fredcn 1645.

Professor Jürgensen meddelte et nyt og kortere Beviis for den
Ligning, som tiener til at bestemme Jordklodens Figur ved Iagttagelser

over Pendulets Svingninger.

Professor Chcmiæ Scharling havde indsendt folgende Skrivelse:

„Da Undertegnede i Slutningen af 1842 tillod sig at meddele
det Kongelige Videnskabernes Selskab Resultaterne af nogle Undersøgelser

over hvormeget Kulsyre, der forlader det menneskelige Legeme i 24
Timer, udtalte han den Mening, at fortsatte Forsög paa den angivne
Maadc

muligen

Retninger.

kunde

finde

en

betydelig Anvendelse i forskjcllige

I denne Mening er jeg nu hieven bestyrket ved Sammen

ligning mellem mine og Andres Forsög, som decís ere bekjendtgjorte
af Andral ag Govaret, deels privat meddelte mig fra Physiologen Valentin

i Bern.

Flere af vore Læger have ligeledes viist Interesse for denne

Sag, og fra forskjcllige Sider,

blandt andet fra Videnskabsmænd i

Sverig og England, er jeg bleven opfordret til videre at fortsætte disse

Forsög.
k

Da endelig den af Selskabet nedsatte Comitee ligeledes har

udtalt sig gunstig over min Methode, og opmuntret til dens videre
Anvendelse, saa vover jeg al henvende mig til det ærede Selskab med
den Begjæring, at det maa tillades mig at fortsætte og udvide denne

Klasse af Forsög paa Selskabets Regning.
Blandt de forskjcllige Retninger, i hvilke jeg önskede at fore-

tage Forsög, skal jeg her nærmest tillade mig at antyde folgende 3de:
1) Bestemmelser af den Mængde Kulsyre, som under enkelte Sygdomme
til visse Tider paa Dögnet, deels forlader hele Legemet, decís enkelte

2) Bestemmelser over den Mængde Kulsyre, som forskjellige

Partier.

Dyr producere i en given Tid.

3) Undeisögelscr over Luften i vore Fængsler, navnlig med
Hensyn paa hvormeget Kulsyre den indeholder.

Saavel fra Læger paa

Hospitalerne, som fra Veterinairskolen har jeg modtaget Lofte om kyn

dig Medvirkning til disse Undersøgelser, til hvis Paabegyndelse jeg kun
mangler de nödvendige Pegemidler.
Det vil nemlig være nödvendigt at anskaffe et eller maaskee
flere nye og fuldkomnere Apparater end det jeg for Tiden benjtter, og

navnlig behoves en betydelig Mængde Qviksölv.

Ved hvert Forsög an

vendes omtrent 50 Pd. i 24 Timer, saa at jeg i det mindste vilde be

hove 100 Pd. naar jeg skulde foretage 2 Forsög i Dögnet. Hidtil har jeg
hjulpet mig ved Laan af dette kostbare Materiale (2 Rbd. 2 Mk. p. Pd.)
men i Længden kan dette ikke opnaacs, ligesom der altid tabes en Deel

under Brugen.
Jeg antager derfor, at de nödvendige Anskaffelser ville medtage
3 à 400 Rbd., hvorimod de lobende Udgivter, især forsaavidt Forsögene

udfores paa Hospitalerne, ville blive temmelig ubetydelige.”
Kjöbenliavn den 4de Mai 1843.

JE. A. ScJmrlinff.
Den Comité, hvis Mening Selskabet havde forlangt over dette

Forslag,' afgav folgende Betænkning:
„Angaacnde det af Hr. Professor Scharling under 4de dennes til
Videnskabernes Selskab gjorte Andragende, at han ved en Pengcundcr-

stöttelse fra Selskabet maa blive sat i Stand til at fortsætte sine Forsög
over Productionen af Kulsyre ved Respirationen <fc, have vi den Ære at

bemærke:
De af Professor Scharling i denne Retning alt anstiltc og Sel

skabet mcddcelte Forsög vandt, som bekjendt, ganske dets Bifald, og i
Bedømmelsen derover yttrede man det Onskc, at de maatte blive fortsatte
og udvidede. Som man seer af Professor Scharlings Skrivelse önsker han

selv dette, navnlig ogsaa at kunne anstille Forsögene med Patienter og Dyr ;
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men han anmærker derhos, at der til Anskaffelse af de tilbørlige Appa

rater m. m. vil fordres en Sum af 3 til 400 Rbd., og denne Udgift
önsker han udredet af Selskabet.
I Betragtning af at hiin Art af Forsög unægtelig er af viden

skabelig Interesse, og muligen ogsaa kan fore til practisk-vigtige Resul

tater, samt med Hensyn til at just for Tiden Opmærksomheden er vakt
for slige phvsiologisk-cbemiskc Undersøgelser, kunne vi ei andet end ansee

det for ønskeligt, at Videnskabernes Selskab efter Evne vil bidrage til
Udførelsen deraf.”
Kjöbenhavn den 15de Mai 1843.

G» Forch/iammev.
C, Æ. David,
HfchvicM,
Jd. C, Itnul:,

IF. Zeise.

Selskabet bevilgede 200 Rigsbankdalcr til det anførte Ôiemed,

hvilke udredes af den Sum som i Budgettet er sat til Disposition for
indeværende Aar.

Lector Wilkens havde indsendt en Afhandling over de mathematiske Linier, som kunne drages med Ovalværket.
udnævnte Comité afgav folgende Betænkning.

Den i den Anledning

’’Den af Hr. Lector Wilkens til Selskabet indgivne „Undersøgelse

af de Linier, som kunne drages ved Ovalværket” er fremkaldt ved Be

tragtning af Guillocheringens Anvendelse til Forziringcr, som skulle være

ueftcrgjörligc.

Da man ved et eneste Instrument kan frembringe en

Uendelighed af tilsyneladende aldeles forskjclligc Linier, vil den Ukyn
dige, selv oin han er i Besiddelse af Instrumentet, ikke kunne eftergjöre

en ved samme construeret Forziring, da han ikke kan opdage, hvorledes
de bevægelige Dele i Instrumentet bave været anordnede.

ved

en

at man

res

geometrisk
af deres

Frembringelse

Det er først

Undersøgelse af disse Liniers Natur overhoved,

specielle Form kan udlede Bclingelscrne for de
ved det givne Instrument.

Oplosningen af dette

Problem kunde ved förste Oiekast synes at maatte medföre Fare for
Muligheden af saadanne Forfalskninger af Bankscdler, Vcxler o. s. v..

som Guillocheringen skulde tjene til at gjöre umulige; men Forfatteren
har rigtigen bemærket, at i dette, som i andre lignende, Tilfælde er

den videnskabelige Undersøgelse den eneste grundige Vei til at gjöre
dette endnu mislige Værn aldeles paalideligt. Forfatteren bar derfor givet
en Beskrivelse

af det ved Guillocheringen saa hyppigen anvendte og i

sin Construction saa simple Ovalværk, og derefter malhematisk undersøgt

de forskjellige dcels epieyeloidiske Linier, dannede af to ligestore gene
rerende Cirkler, deels elliptiske, som ved dette Apparat kunne frembrin
ges. Forfatterens Beregninger og tilhørende Conslructioncr, hvorved disse
Linier bestemmes, ere rigtige.

Spörgcr man imidlertid, om herved er

vundet noget nyt Resultat for Geometrien, maa dette Spörgsmaal besvares
benægtende.

Den Linie, som umiddelbart ved Apparatet frembringes, er nem

lig, ifølge Loven for det beskrivende Punkts Bevægelse, en Conchoidc
med circular fíasis, ogsaa kaldet Limax, forst undersøgt af Pascal, senere

af Roberval (Mem. de l’acad. des sciences avant 1699, T. III).

Denne

Linie fremkommer, som bekjendt, naar en Secant omdreies om det ene

Skjæringspunkt med en given Cirkel (hvis Diameter i Afhandlingen kal

des e), medens et bevægeligt Punkt i Secantens Forlængelse beholder en
uforandret Afstand (r) fra det andel Skjæringspunkt.

Den beskrives föl-

gelig ogsaa ved Toppunktet af en bevægelig Vinkeíhage, hvis ene Been

gaacr igjennem det faste Punkt i Cirklen, medens det andet Been rører
en anden Cirkel beskreven med Radius r om det Punkt i den første

Cirkel, som er diamctraliter modsat til det faste Punkt. Det er den be
vægelige Slæde i Ovalværket, som træder istedetfor Vinkelhagen, men

Instrumentet tjener til at gjöre Bevægelsen nöiagtig.

Limax er, som i

alle udforligere geometriske Læreboger vises, en Epicvcloide, dannet af
to ligestore Cirkler, hvis Radius — k r, og hvor den rullende Cirkels

Centrum er i en Afstand — ?, e fra det beskrivende Punkt, saa at f. Ex,
Limax bliver til en Cardioide, naar r = c.

Hvad der i Undersøgelsen

herom meddeles, indeholder intet Nyt.
Forfatteren viser envidere, hvorledes Ellipser frcmkorhmc, naar

et fast Punkt udenfor Ovalværket berörer et med dette bevægeligt Plan,

stillet perpendiculært paa Spindelen ; men heller ikke dette, skjondt mærke
ligt i technisk Henseende, kunne vi tillægge mathematisk Vigtighed.

Paa Grund heraf kunne vi ikke anbefale denne Afhandlings Op-
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tagelse i Selskabets Skrifter, men vi formene, at Selskabet bör bevidne
Forfatteren sit Bifald med hans Undcrsögelsc, hvis techniske Vigtighed
det erkjender ligesaa vel som det Talent, Forfatteren ved samme har
langt for Dagen.
Kjöbenhavn den 17de Mai 1843.

Ranuu.

Hoflinann.

Chr.

Selskabet tiltraadlc Comitcens Formening.

Folgende Skrifter vare af Selskabet modtagne:

Dr. Robert Reman Bericht über die Leistungen im Gebiete der Physio

logie im Jahre 1841.
Het Intitut of Verslagen an Mcdedcelingen uitgegeven door de vier Klas

sen van bet koniklijk ncderlansche Institut van Wetcnschappen,
Letkerkunde en schoonc Kunsten over dem Iahre 1842. Nr. 1.

Dr Leuckhardt Zoologische Bruchstücke. — Drei helmintologische Bruch
stücke mit 2 Kupfert.

Freiburg 1842.

4to.

— De Zoophytis corallinis & speciatim de genere fungia observaliones zoo
logical

Freiburg 1841.

4.

Journal of the Royal geographical Society of London Vol. XII. P. 1

1842.

8.

( ’)

5 Iagttagelser daglig, Kl.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
Og

Medlemmers Arbeider

dets

i Aaret 1843.
------ oKjook-----Af

Conferentsraad og Professor

II, C, fårstC

Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secrctair.

ïr. C.
I

Modet den 19de Mai forelagde Professor Jürgensen Selskabet en kort

Deduction af den Formel, der tjener til at bestemme Jordklodens Figur

ved Iagttagelser over Pendulets Svingninger.

Denne Meddelelse, som

ved en Feillagelse ikke er blcven indrykket i Nr. 5, er af folgende Indhold.
Det er bekjendt, at den Lov, hvorefter Tyngden, ciler, om man

vil, Secundpcndulcts Længde, varierer paa forskjellige Steder af Jord
kloden, udtrykkes ved folgende Ligning:

Gy = G o |1+ (|u —a) sinI2

,

hvor G er Tyngden, ep Stedets geocentriske Bredde — eller ogsaa, naar
man bortkaster meget smaa Størrelser af anden Orden, den astronomiske —,

u Forholdet mellem Centrifugalkraften under Æqvator og Tyngden, og
a Applatissementet.

Den mathematiske Deduction af denne Ligning er,

saaledes som den findes hos Laplace i mécanique celeste, og derefter er
optagen i Pontécoulant théor. anal. &c., meget sammensat, hvorfor

ogsaa de mcchaniske Læreboger, som Poissons o. a., desangaaende hen
vise til mécanique celeste.

De folgende Bemærkninger have til Hensigt,

at gjorc denne Deduction simplere uden at opgive dens Almindelighed.
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Attractionen af cn hvilkcnsomhelst Sphæroidc paa et materielt
Punkt: bestemmes, som bekjendt, ved at beregne folgende bestemte

Integral

f'f
* C Qs<1ds cosØdØd2
JJ J \/s2—2rs cos (Î -|-r2

V

hvor cosd = sin gi sinØ + cosy cosØcos(2— ?//), og hvor r, y, 11/
ere Polarcoordinater (Rad. veet., Bredde, Længde) for det attraherede

Punkt, s, 0, 2 for et Punkt i Sphæroiden, q Tætheden i dette Punkt
og Intcgrationsgrændsernc s = 0, s = Radius vector for Sphæroiden,

0 = —£tt, 0 = + j7r, 2=0, 2 = 2tt.

Efter disse Integrationer bestem

mes Attractionen i Retningen af r ved at differentiere Y med Hensyn

til denne Störreise.

For en eensartet Kugle, hvis Radius = a giver Integrationen
o

V=27TQa"-----— nQT- naar r<~a
y
¿>
■1
3

«3
— naar r>a.
r

For cn fra en Kugle lidet afvigende Sphæroidc, hvis Radius

vector for Overfladen er —a l 1 -f- aF(sinØ, sin2) |, hvor a er en meget
lille Störreise, forandres V til

a a v (sin Ö, sin 2),

V+

hvor s = a ;

altsaa bliver til Værdien af V for Kuglen at föie
„

F(sinØ,
*
ZV
sin2) cosØdØd2
— ------- :------- - ■
—*
JJ 's/a1—2arcosd-|-r2

v = nti°c( //

For at udvikle dette Integral ville vi benytte cn Sætning af

Jaco&i, der findes i Crelles Journal 2dct Bd. S. 223 f., og lyder saaledcs:
Antages (1 — 2a?y-|-y2) * = 1 +

y-f- X^y
*
+&c.

dn (æ2— 1) »
saa er Xn = x—o----- -,— »
” 2«.1-2.3...wda;n

hvoraf

FxXndx~

1

idet F er cn hvilkcnsomhelst Function.

mellem Grændserne — 1 og 4- 1 er

J

iln X

Af denne Ligning udledes, at
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Xndx — O naarn^* m,

<

2
2n+r

og
Er altsaa X cn Function af a?, og sættes
x=jo4_ji xt

saa er

+ ^2x24-....

4. = ^—~J
XX
*

ndx.

Og da x — 1 giver Xj ==X2=... = 1, er Værdien af Ar for x=l
=A0

-+-A2 + <fcc.

Transformerer man nu Polarcoordinaterne 0 og 2 i Udtrykket for
V til andre lignende Øz og 2Z, regnede fra et Plan lodret paa Radius

til det attraherede Punkt, saa bliver cosd=sinØz, Elementet cosØdØd2

= cosØzdØzd2z, og endelig F (sinØ, sin 2) en Function af Øz og 2Z, der
har den Egenskab, at den, naar 0'=90°, bliver uafhængig af 2Z og =
F (siny, sin y).

Betragtningen af den sphærïske Triangel, hvis Sider

ere Compleménteme til 0, Øz og y, giver nemlig: sinØ = sinØzsiny4-

cosØ'cos y cos 2', sin (2 — y):sin2' = cosØz:eosØ, idet man regner 2Z fra
det Plan, der gaaer igjennem y.

Sætter man sinØz = æ og betegner

hiin Function ved /’(¿c, 2Z), saa kan man altsaa antage
f (x, 2Z) — Ar4~ P sin 2Z 4~ 0 cos 2' 4~ R sin 22z + S cos 22z -I- &c.,

hvor A’, P, (? o.s.v. ere Functioner af x af den Beskaffenhed, at x=i
gi ver X=F (sin y, sin y), P = 0, Q — 0 &c ; og Udtrykket for v bliver da :
]

v =q a3

at integrere fra 2z=0 til 2z = 2tt og fra x — —£ til æ —4-1.
Den fürste af disse Integrationer giver

v

Xdx
q a ctJa2—
2arx-j-r,¿

Med Hensyn til den anden Integration antage man
A=J04-^x14-J2x24-&c.,

og da endvidere (a2—2ar^4’r')

kan udvikles i een af de to Former
5*

eftersom r<Za eller r^>a, saa finder man, ¡folge den oven anförte

Sætning,
i
r
r2 '
)
v = 47rça2a Ponaar »
<a,
*

A+

+

naar da

sammenligner man een af disse Udviklinger, t. Ex. den fürstet

med den tilsvarende Udvikling af det oprindelige Udtryk for v, ide,

man sætter
cos 6

1 (

r

yïïï=2ar™7â+75 =T p +p‘ T+p»

r2

)

+*
4 ’

saa finder man for et hvilketsomhelst n

2n-M

jF(sinØ, sin2)P„dØd2;

men F(sinç), sint//) er Værdien af X for £C = 1, d. e.
F(sin(/),sini//)=J0 + ^i
»
Heraf folger, at en given Function af (p og lp kun kan tilstæde een Ud
vikling af denne Form, hvilken erholdes ved at forandre (p og lp til

0 og 2 og derpaa anvende de foregaaende Sætninger.

Er altsaa den

givne Function af Formen CJ„, saa kommer den ved Udviklingen tilbage

i samme Form
).
*

Fölgelig kunne to Rækker af Formen
Co

A H~

42[4- &c.

ikke være identiske uden at de til samme Index svarende Led ere identiske.

Naar man til de fundne Udtryk for for v füier de tilsvarende
Udtryk V for Kuglen, saa har man to Værdier af V for en eensartet
fra Kuglen lidet afvigende Sphæroide, af hvilke den forste finder Sted
naar det attraherede Punkt ligger inden i Sphæroidcn, den anden naar

♦) Det er denne mærkværdige Sætning, Laplace ved sine Undersøgelser har
lagt til Grund; den er paa en, som det synes, mindre direct Maade beviis
i méc. cél. Liv. 3 ch.2 Nr. 10—11; see ogsaa Pontécoulant theorie &c.
Vol. 2 p.380, samt Legendre ex. de cale. int. 5">» partie S XI.
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det ligger udenfor samme.

Differentierer man disse to Udtryk med Hen

syn til a, saa finder man Værdierne af V for et sphæroidisk Lag.

Integreres endelig disse Differentialer saaledes, at q og a tillige variere,
og

imellem

de

ved

det attralicrede

Punkts

Beliggenhed

bestemte

Grændser, saa linder man V for en Sphæroide, bestaaende af censarlcde
Lag af forskjcllig Tæthed og Afvigelse fra Kugleformen.

For et attraheret Punkt, beliggende enten inden i Sphæroiden,

eller paa dens Overflade, erholdes saaledes folgende Udtryk:
V~\n\fQada-}-%faQadaÅ0 +1/açdarAi ----- &c.|

hvor Integralerne i den forste Deel gaae fra a = Værdien af det Lag,
hvori Punktet befinder sig, — hvilken vi ville betegne med o*,

a = a, og i den sidste Deel fra a=0 til a = «*.
fladen, saa falder den forste Deel bort.

— til

Er Punktet paa Over

Betragter man Jordkloden som oprindelig flydende og sammen

sat af eensartede Lag, saa maa, efter Ilydrostatikcns Regler, Coordína
teme
for ethvert Punkt af dens Masse, naar det under Omdreiningen skal være i Ligevægt, fyldestgjöre folgende Ligning:
V + £ r2 w2 cos2 </) = C,
hvor V betegner det oven anförte Integral, « er Omdreinings-VinkclhaSlighcden, og C en af Coordínateme uafhængig Störrclsc.

Antager man

Lagenes Form lidet afvigende fra Kugleformen og indsætter det ovenfor

fundne Udtryk for F, saa kan man bestemme
dermed Lagenes almindelige Ligning.

, At, A„ &c., og

Men iforveien maa man udvikle

r2 co2 cos2 r/), eller blot cos2«/), i en Række af ovenstaaende Form.
Dette skeer, ¡folge de foregaaende Sætninger, ved at sætte
cos2 0 ~ 1 — sin2 0 — 1 — (æ sin y -J- V1 — x" cos (p cos 2')2
=A”+ F sin2z + Q cos2z 4- &c.,
samt A = B04-B1X14-B2Au4-<Äc.
hvorved man finder

cos20d2', fra2' —0 til 2'=2tt

„

—

2n4-l fYY ,
Q
/ AÅndx, fra

— 1 til X — 4-1.
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Man erholder saaledes Bfí — § ,

~0, B„ =|—sin (p, B3 o.s.v. = 0,

allsaa

cos2 (p — I + (J—sin2 q¡).
Betegnes tillige ved u Forholdet mellem Centrifugalkraften rw2 og At-

tractionen i Retningen r, saa er

naar smaa Störrelser af Ordenen au bortkastes,
I oa2d a
altsaa lr2w2=2nr^------ u.
M
p

Indsætter man nu disse Værdier tilligemed Rækken for V i Lige
vægtsligningen, sætter
r=a
(l + a*[-^o
*
i 4-A2 + &c.J),
udvikler og bortkaster Störrelser af anden Orden med Hensyn til a og w,

saa giver Sammenligningen af de Led, der have samme Index, alle Coef-

ficienterne A constante, undtagen A2, til hvis Bestemmelse man linder
folgende Ligning:
fça
a
d
*
a
t ,fccçaidai xufça
da
*
n
„
---------- fJ 2 +
An^ 2? ’ 2 “C’
hvor Integralerne tages fra a = 0 til a = a*,
hængig Slörrelse.

og hvor C er en af (p uaf

Men vi have tillige forudsat, at Coeflicicnternc Â blot

ere Functioner af (p og V;, men ikke af a og de deraf afhængige Stör

relser.

Begge Betingelser i Forening give, ifölge Værdien af B2,
A2 = Äsin2

hvor h og k ere uafhængige af <p og a, samt at Coefficientcn til sin2 (p
maa være Nul, d. e.

Qa<1(la

aça^da^
__
h

ufça
* da

n

Altsaa ere Lagene Omdrcinings-Ellipsoider, og Relationen mellem Ellipticiteten a
h
*

og u bestemt ved den sidstanförte Ligning.

Denne Ligning

faaer en simplere Form naar man skriver a og a isledelfor a* og a*
og altsaa tager Integralerne fra a = 0 til a = a.

Sætter man nemlig

derefter aha
*
— ß, allsaa

fah ça
* da —ßJ ça
* d a—fdßfça
* da,
og betegner fça
* da ved p, saa bliver Ligningen

pd/î-f-i ua2p = 0.
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Integralet er taget fra a=0 til a = a; differentieres altsaa med Hensyn

til a, erholdes
pdß-j-ludía-p) =0.

Denne Ligning bestemmer ß og dermed ah naar p er bekjendt

som Function af a, d. e. naar Loven for Tæthedens Variation er given.

Den viser, at dß maa være negativ, altsaa: 1) efterdi ß begynder fra
Nul, at ß selv og dermed ogsaa ah maa være negativ, d.e. at Ellip-

soiden er fladtrykt; 2) at ß, eller aha2, maa i Henseende til sin nu

meriske Værdi voxe fra Centrum mod Overfladen, d. e. at Applatisscmentet ah enten tiltager, eller i alt Fald aftager i et ringere Forhold
end Qvadratet af a, der paa en meget lille Störrclse nær er — Lagets
Ilalvaxe, tiltager (see Mée. cél. Liv. 3, chap. 4, Nr. 34 og Pontécoulant

Vol. 2 pag. 425).

Er Legemets hele Masse forenet i Centret, saa er p uafhængig
af a, altsaa
ß=—d.e. ah ——\u.

Dette vilde være det samme, som om Legemets materielle Punkter ikke

vare underkastede hinandens indbyrdes Tiltrækning, men kun Centrets
Tiltrækning i omvendt Forhold som Afstandenes Qvadrater.

Lagenes al

mindelige Ligning findes da let umiddelbart efter Ilydrostatikens Regler.

Er Legemet eensartet, altsaa q constant, saa er p =

fölgclig
ß==—¡ua2, d. c. ah ——%u.

Er endelig Tætheden aftagende fra Centrum mod Overfladen,
saa vil a have en mellem disse Grændscr indbefattet Værdi, som iövrigt

ikke nærmere kan bestemmes uden ved at kjendc Loven for Tæthedens
Forandring.

Tiltagende fra Centrum mod Ovcrlladen kan Tætheden intet

steds være, naar Ligevægten skal være stadig.
For nu at bestemme Tyngdens Forandring paa Jordens Over

flade , differentierer man den sidste Deel af Udtrykket K med Hensyn til
r, tager Differentialcoefficicntcn med modsat Tegn, idet man regner

Tyngden positiv ned efter, subtraherer Centrifugalkraften og indsætter

endelig for r dens Værdi svarende til Overfladen.

Men istedetfor ifor-

veien at anstille cn nærmere Betragtning angaaende de hidtil ubestemte

constante Coeflicicnter Jo, 4j’,å,713 o. s. v., er det simplere at gaae
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frem paa folgende Maade.

Da man veed, at Overfladen er en fladtrykt

Ellipsoïde, saa antage man dens Ligning at være
r = a(l — a sin2 y),

hvor altsaa a er Æqvators Radius og a Applatissemcntet.

Udvikler man

nu Functionen —sin2cp i en Række af Formen J() -f- At -f-J2 —*fcc.,
saa finder man Jo =—/!,=(), J2 = J—sin2<p,

— A¿ =....= 0.

Indsættes disse Værdier i den sidste Deel af K, erholdes for Overfladen

J'aç^ da
r

(J — sin2 ç))j

i

hvoraf, ved at differentiere med Hensyn til r,
faça^da
r'i

— 4:7t

(1 — sin2</>)|

Sætter man heri r — a (1 — asin2<p), udvikler og bortkaster smaa Stör-

relscr af anden og höiere Orden, saa har man folgende Udtryk for Attractionen paa Overfladen:

Men Applatissemcntet a afhænger, efter det Foregaacnde, af u ved fol
gende Ligning :
o/\?a2d«
faça^da
a
a3
Eliminerer man ved denne Ligning Integralet fetga^da og fradrager

4zr/ p a 2 da
Centrifugalkraften —------ u cos 2 ÍP, saa finder man den ved Centri
a¿
fugalkraften formindskede Attraction, eller Tyngden paa Jordens Overflade

under Bredden

at være
G(f~4?r{ P—r +

’«)i’sin2^},

hvor P=—^a„—og hvor v betegner en meget lille Störreise af samme
a-4
Orden som a og u.

Sætter man tp—O, erholdes

¿70=4^|P-y|,
altsaa, naar meget smaa Størrelser af anden Orden bortkastes,
[! + (!«—a)sin2ç)| ?

hvilken Relation er uafhængig af enhver Forudsætning angaaendc Tæt
hedens Forandring fra Centrum mod Overfladen.
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Mödet den 2den Juni.
Professor Zeise forelæste en Afhandling om et Product af Ammonium-

Sulfocyanhydrat ved Chlor.

Dette Product, hvilket han for endeel Aar

siden foreløbigt havde omtalt i sin Afhandling om Virkninger mellem

Svovelkalstof og en aleoholisk Ammoniak-Oplosning som frembragt ved
Tilkomst af et Jcrnoxidsalt og Saltsyre til hiint Salt, men som ifölge

hans senere Undcrsögelsc ogsaa, og bedre, faacs ved Tilkomst af Chlorvand, udskiller sig som et ufarvet, krystallinsk Legeme, uden Lugt, eller

dog kun af en svag svovelbrinteagtig Lugt.
Dets elementære Sammensætning har han nu fundet at være:
C2N2S4II4, og Sammensætningsmaadcn antager han at være C2 N2 S2 -f2II2 S, hvorved det altsaa fremstiller sig som tvesvovelbrintet Svovelcyan.

I den vandige Oplosning af Ammoniumsaltet, som har givet
hiint Stof, har man Chlorammonium og frembragt Svovelcyanainmoniura.

Med Hensyn hertil er Theorien af Virkningen mellem Saltet og Chloret,

anvendt som Chlorvand i et passende Forhold, denne,

at 2 Atomer

Ammonium-Sulfocyanhydrat = C4N8 SG II20 give med 2 Atomer Chlor:
a) N2 IIs. Cl2, b) N2 II8. C2N2S2 og c) C2N2 S2 + II4S2.

Anvendes et Jernoxidhalt med en frie Syre, saa kan man,
forstaacr sig, antage at 1 Alom Ilt bevirker Dannelse af Ammoniumoxid,
som forener sig med Syren.

Flere af hiint Products Forhold fore til den antagne Sammen-

sætningsmaade. Digerercs nçmlig Producid med Blyoxid, udrørt med Vand,
saa faacr man Svovclblyc og en Oplosning af Svovclcyan-Blyc ; og be

handles det med en aleoholisk Kalioplosning i mindre Mængde end for
noden til Oplosning af alt, saa indeholder det opløste blot SvovclcyanKaliuin og lidt Svovel, medens der forbliver uopløst en Blanding af

Svovclkalium, lidt af Stoffet i uforandret Tilstand og lidt Svovel.

Det

er klart at disse Vækningcr aldeles stemme med den antagne Sammensætningsmaade.
Vand opløser ubetydeligt af det tvcsvovelbiintede Svovelcyan,

Alcohol og Æther mere, Acetone endnu mere.

gere tydeligt surt.

Disse Oplosninger rea

Ved Henstand ved almindelig Temperatur af disse

Oplosninger, og hurtigt ved Ophcdning, derslruercs det opløste saaledes,
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at der fremkommer Svovelcyanbrint. Vel og nyligt tilberedet tvcsvovelbrintet

Svoveleyan viser ingen Farveforandring, naar det overgydes med oplöst
Jcrnchlorid; men opvarmes derpaa Blandingen, saa faacs snart den stærkt

blodröde Farve.

Med en vandig Kalioplosning giver det kun ved Op-

hedning lidt Ammoniak. Ved den torre Destillation giver det i betydelig

Mængde Svovclkulstof og lidt Svovclbrint.

Standses med Ophedningen i

Oliebad, naar dette bar naaet omtrent 180°, saa bar man som Residuum

en sammensmeltct, deels bruunguul, deels lyscguul Masse, bvoraf en
Deel forsvinder ved stærk Ilede under rigelig Udvikling af Ammoniak

og Svovclammonium, samt Svovcl og Svovelkulstof-Ammonium, og man
faacr lidt af et sortebruunt Residuum, som selv efter meget stærk Glødning
efterlader lidet af en graaaglig Masse.

Selskabet modtog:
Correspondance mathématique et physique de quelques célèbres géomè
tres du XVIIImc siècle précédée d’une notice, sur les travaux
de Leonard Euler, tant imprimés et qu’inédits, publiée sous les
auspices de l’academie impériale des sciences de Saint-Pcters-

bourg; par P. II. Fuss. Petcrsbourg 1843. Vol. 1—2. 8vo.

Coup d’oeil historique de l’existence de l’academie imperiale de Saint-

Petersbourg.

Discours prononcé dans la séance solemnclle de

cette academie tenue en honneur de son président le ô 'j Janvier
1843 par P. II. Fuss, seer, perpétuel. St. Pctersbourg. 1813. 8vo.

Mödct den 16dc Juni.
Conferentsraad Örsted forelæste Antegnelser til Selskabets

Historie.

Disse ville blive tilsendte Medlemmerne i liere Afskrifter for at give

dem Leilighed til at meddele Bidrag og Berigtigelser.
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Selskabet modtog:
Corpus lnscriptionuin Græcarum, auctoritate et impensis acadcmiæ litterarum Borussiæ edidit Augustus Boeckius Acadcmiæ socius.

Vol. 2. fase. 3.

Berolini 1843. fol.

Archives du Muséum d’histoire naturelle, publiées par les professeurs
administrateurs de cet établissement. T. 2. livr. 3. T. 3. livr.
1 & 2. 4to.

Mödct den 30te: Juni,
Professor N. M. Petersen forelæste folgende Meddelelse om Be
tydningen af Ordene Stipendium og Beneficium hos Saxo:
Da Saxo har skrevet sin Historie paa Latin, saa blive under

tiden hans Udtryk, især de, der have Hensyn til Landets indre Forfat

ning, dunkle og utydelige.

Det er derfor nødvendigt, at före dem til

bage til de gamle danske Ord, som han paa Latin har villet udtrykke;

lykkes dette, saa bliver Udtrykket klart og Sammenhængen tydelig. Ved

nogle er denne Overførelse ikke vanskelig; andre ere tvivlsomme, og
derfor af Forskerne anlagne paa forskjellig Maadc.

Hertil höre blandt

andre Ordene stipendium og beneficium.
Det er en temmelig almindelig Mening, at Lecnsforfatningen i

Danmark opstod paa Knud den Stores Tid, fordi han, som det hedder,
udstykkede Land til Besoldning eller til Krigsleen (beneficia).

Og dette,

hedder det fremdeles, bestyrkes derved, at Ordet stipendium^ der ellers

betyder Sold, under denne Konges Regjering antager Betydningen Leen,
og at Saxo efter denne Konges Tid stedse bruger Ordet stipendium om

Forlcning (c. Rothc, Nordens Statsforf. 1,207. Wedel-Simonsens Adelshist,
S. 125. jf. Rosenvinges Retshist. 1,84. Anm. b.).

dette, beraabe sig paa Viderlagsretten.

De, som antage

Men da Saxo just bruger Ordet

stipendium der, hvor han' taler om Viderlaget, og vi have Viderlagsretten

baade paa Dansk og i en latinsk Omskrivning, saa kan man let over
tyde sig om, at det her forekommende stipendium svarer til det nordiske
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wiú/í, og betyder ikke Forlening af Jord, men Sold i Penge eller i

Varer af tilsvarende Værdi. Ilos Svend Aagesen (Langeb. Script. 3, 148)
omskrives det derfor ogsaa ved census stipendiarius.

Den rette Betyd

ning af Vidcrlagsrettcns Ord; ok rættæ thöm rettelike måle therre er allerede
oplyst af Prof. Larsen (om de danske Kongers personlige Deeltagelse i
Ordet mdZi, gi. d. maale, betyder her, som ellers,

Retsplejen, S. 4).

Sold, Lön i Penge eller Varer; at retta og at greita cre Synonymer
(Orknevingas. S. 274. jfr. J. L. 2, 77).

Identiteten af Ordene stipen

dium og måli, og at deres Betydning er Sold, secs ogsaa deraf, at de
nordiske Kilder kalde Tinglidet máZamenn (Knyti. Kap. 7) og de engelske

kalde det sZipendtarii, solidarii (Langeb. Script. 2, 151. Anm. a) ; af det
i England udbredte Danegeld (Danepenge), og af de Danskes kortvarige

Herredomme i England, der vilde have været anderledes grundfæstet,
hvis Tinglidet havde haft faste Jordeicndommc som Fortoninger i Landet.

At måli er Betaling i Penge, sees fremdeles af Ilaraldsslåtta (Fornmannas. 6, 243), samt af de svenske Love og Diplomer, hvor derved

betegnes endog en Iluskarls (Tjenestekarls) Lön.

Forskjcllcn imellem

det og vcitsla vil endelig blive indlysende for enhver, der vil gjennem-

læse de Steder i Kongcspeilct, som handle om Kongens Iluuskarle og
Ilirdmænd (B. 249—272).

I Betydning af Sold forekommer det uden

Tvivl ogsaa i J. L. 3, 7, hvor der tales om Kongens Mænd og Biskops
Mænd, som skulle takæ thérræ måle.

Endelig oplöscs dette Ord ved

det sv. spanna måli. Afgift i Korn, forskjelligt fra skipvisl og cettargiæld

(Uplands og Vestmanna L).
For at overtyde sig om, at Saxo ikke efter Knud den Stores

Tid bruger Ordet stipendium i Betydning af beneficium, vil det være

tjenligt, at tydeliggjöre sig de Betydninger, hvori begge disse Ord hos
ham forekomme.

Deraf kan nærværende Uddrag kun meddele det Vig

tigste: Fleertallet stipendia bruges om en Samling af Krigere, en Be
sætning, f. Ex. hos Saxo, ed. Müller. S. 680. 683.

Paa del sidste

Sted betegner det den Besætning, Svend Grade lagde i Viborg, ikke

(som Ilvitf. 1, 104 og Suhm 6, 86 mene) denne Byes Privilegier (jfr.
Stedet om Roskilde, Saxo, S. 677. Langeb. Script. 1, 372).

Saxo

bruger fremdeles stipendium om Gaver til geistlige Stiftelser og de Gejst
liges Lön, f. Ex. S. 538. 580.

naar man efterseer,

Det sidste Sted er især afgjörcnde,

hvori den kongelige Gave bestod.

Paa samme
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Maadc bruges Ordet af ITamsfort (Langeb. Script. 1, 307). Saxo bruger

endelig Ordet stipendium om Krigeres Sold.

Saaledes tydelig ved For

tællingen om Harald Ilaardraades Bortreise fra Konstantinopel, og om Værin
gernes Sold, S. 55-1. 978.

Ligesaa om Knud den Store, S. 512; om

Knud den Hellige, S. 582; om Sorteplog, S. 665.

Saaledes ogsaa paa

det mærkelige Sted om Erik Lam, der gav sine Ilærmænd Domæner

istedenfor Sold (velera regum latifundia dono contulit stipendii loco),
S. 671. Suhm (5, 604) bar i sin Oplysning om dette Sted indviklet

sig i Modsigelse.

Flere Steder, bvor Ordet forekommer, ere S. 678.

685. 688. 689. 713. 805. 896. 945. Hvo der med Opmærksomhed
vil gjennemslæse disse, vil overtyde sig om, at stipendium hos Saxo paa
Knud den Stores Tid og derefter har den Betydning, vi her have angivet.
Naar man paa samme Maade vil eftersee de Steder, hvor Ordet bene
ficium forekommer i en Sammenhæng, som her kan komme i Betragt

ning, f. Ex. S. 621. 623. 626. 679 (jf. feodum i Langeb. Script. 1, 62).
693. 780. 949. 952. 965. 987, saa vil man ligeledes overtyde sig om,

at Saxo dermed hetegner et Leen, men, hvad Danmark angaacr, kun

saadanne, som overdroges de kongelige Prindser.

En særskilt Betragt

ning og noie Overveielse fortjene de Steder hos Saxo: S. 694 (jf. Kny 11.
Kap. 109), hvor stipendium synes at være brugt eenstydigt med bene

ficium., og dette sidste forekommer med Tillægsordet peculiare; S. 710,
hvor der tales om ordo equestris og ordo plebejus, samt beneficia, som
skulde tilstaaes dem ; S. 805—806, hvor stipendium tillægges miiiti&us,

men en kongelig Prinds fordrede beneficia, ja endog forsegle at gjöre
dem til arvelige Leen, ligesom Kongen vilde gjöre Riget til et Arverigc;
og endelig S. 899, hvor der omtales beneficium provinciale, og hvor dette
modsættes stipendia, der udbetaltes ex fisco regio.

Resultatet af denne Undersögclse er, at Indretningen af Tinglid

har ingen Anledning givet til vor Lensadels Oprindelse.

Den Jord, som

Hærmændene besade, hvad enten de bavde faaet den ved Arv eller

Kjöb eller Pant eller ved Gave af Kongen, var deres egen.

Og saa

ledes var Forholdet endnu, da Jydske Lov blev givet. Ofte vendte efter

Hærmands Död den Jord, han havde eiet, tilbage til Skipen (Skibsreden),
ikke til Kongen (J. L. 3, 18).

Men det rette Lccnsforhohi er saadant,

at det Overdragne udgaaer fra Kongen, og vender tilbage til ham.

Heller ikke opstod vor Leensadel af Styreshavncnc.

Den tern-
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mclig gamle (Glossen i Rosenvinges Lovsaml. 3. 446. Var. 17) og nu
næslen almindelige Mening, at Styreshavne var en Gaard, der som cl
Leen var arveligt paa Mandsiden (Rosenvinges Rctshist. 1, 88. Lovsaml.

3, 513) kan ci gives Medhold.
mandens Gaard.

Ordet styrishafnæ betyder ikke Styres

Ordene Ilavn, isl. höfn, og Havne, vore Loves hafnæ

(sv. hamna, fjef. hamnu) cre to forskjcllige Ord, og ingen af dem be

tyder en Gaard (et Bol).

Ordet /iö/n, som vi nu kun have i Betyd

ningen Havn, portus, betegner oprindelig alt hvad man har og det inde
sluttede Sted, hvor man har noget.

Heraf lader alle dets Bemærkelser

sig udlede, som yfirhöfn, jardar hi)fri, skipshöfn, fjarhöfn o. s. o. Skibets
höfn betyder Mandskabet derpaa, og paa selv samme Maade forekommer

sv. hamn i Westmanna L. (hos Schlyter S. 116) og i Uplands L. (hos

Schlyter S. 94).

Af Ordet Ilavn i denne Betydning, ikke af Havn,

portus, afledes hafnce, der nærmest betegner det Sæde, som Baadsmandcn
(haseti) indlog ved Aaren (i denne Betydning forekommer det tydelig i
Eriks sjæll. Lov 3, 18 og i J. L. 3, 2), dernæst Udredningen af en
Baadsmand med tilhörende Vaabcn og Ledingsafgift.

Paa samme Maade

betegner styrishafnæ nærmest det Sæde, Styresmanden indlog ved Roret
(sh/ri), dernæst hans Embede som Skibels Befalingsmand, eller, som
det i Thord Degns Artikler hedder, navigii officium (Rosenvinges Lovs.

3, 464).

Dette Embede,

hvortil hörte en vis Indtægt i Korn, var,

ligesom flere vigtige Bestillinger i Middelalderen, arveligt paa Mandsiden,

naar duelig Arving fandtes; men Loven giver ingen Anledning til at
antage, al der dertil var henlagt en Gaard som et arveligt Mandslecn.
Naar vore Love tale om Leen (fen), saa forslaacs ogsaa derved
Embeder, som Ombudsmandens, den kongelige Fogeds o. lign.

Men

dette Forhold, som Langebck allerede har antydet, udviklede sig af

Brydieforholdet, medforte ikke de Forrettigheder, af hvilke Lensadelen

var i Besiddelse.

Den skylder derfor heller ikke disse Embeder sin

Oprindelse, men maa ansecs som et fremmed Foster.

Denne Forfatning

blev först overfort til Danmark den Gang, i Kong Christopher den andens

Dage, da alt kunde tages fra Kronen, som Gave, som Pant, som Len, og

ingen skammede sig ved at tage det; og först fra denne Tid af have vi
i vor Diplomsamling de rette Friheds- og Leensbrevc.
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Etatsraad

Reinhardt mcddeelte

Efterretninger

fra Selskabets

Medlem Dr. Lund i Lagoa Santa, tagne af hans seneste Breve derfra.
Efter disse var den storstc Deel af Aaret 1842 gaaet tabt for hans vi

denskabelige Undersøgelser, da den i Provindsen St. Paulo slagne Insurgentarmee trak sig forfulgt af den keiserlige, op paa Ilöilandet, hvor

det korn til flere Skjærmydslcr, af hvilke en forefaldt lige udenfor Lagoa

Santa.

Da han maatte nedpakke sine talrige Samlinger for al have dem

blev hans Studium i Hjemmet afbrudt, og da de

strax transportable,

overalt slagne og adspredte Insurgenlhobe sögte ofte deres Tilflugt i de

talrige Bjerghulcr, hvilket paa længere Tid vil gjöre dem usikker, maatte
hans sædvanlige Undcrsögelsesreiscr derhen udsættes.
Tilslsand har ikke forværret sig.

IJans Ilclbreds-

Ved det sidste Brevs Afgang fra

Lagoa Santa var han beskjæftiget med Udarbeidelsen af en Monographie
over Bæltedyrencs Familie, omfattende saavel de nu levende som de
uddøde Arter; der blev Selskabet forelagt den efterstaaende Conspectus

Dasypodum og mange nye Tegninger af fossile Knogler, henhörende til
denne Familie.

Conspectus Dasypodum.
I. Dasypodes ciiictochlamydcs.
Pedes fossorii.

Cingula mobilia.

Scclidcs pentadaetylæ.

A. Das: cinctochl: holozosteres. Scutula loricæ omnia, aut testæ
saltern lumbaris majuscula, rectángula, seriaba. Cauda tenuiter
loricata.

Antipodes pentadactyli.

a. Lorica c cingulis mobilibus tota composita.
I. Gen. Cblamyphorus Hare.
b. Lorica scutulata, in medio ungulis mobilibus intcrsccta.
a. Les Cabassous C.

Antipedum digiti 2 interni tenuis-

simi, elongali, tres exteriores crassissimi, phalangibus

inter se varie concrctis valdc breviati

simis præditi. Cingula 11—13.

squamata.

unguibus validis—

Cauda nudiuscula aut
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II. Gen. Xennrns Wagl. Cauda nudiuscula aut laxe
squamata. Denles utrinque utrinsecus 7—10.
Testæ humeralis scutula regulantcr transversim serialia.

III. Gen. Priodon F. C.

Dentes

Cauda squamosa.

utrinque utrinsecus 17—26. Testæ humeralis
scutula transversiin interrupte serialia.
ß. Les Encouberts. O.

Antipedum digiti tres exteriores

interioribus duobus licet breviores et crassiores, unguibusque validis armati, phalangibus tarnen inter sc discretis

cxcellunt. Cingula 6—7. Cauda squamosa, basi annulata.

IV. G en. Enpbractus Wagl. Dentes cylindrici lævcs.
V. Gen. Cblainydotberiuin in. Dentes primores subcylindrici, molares compressi sulcati.

B. Das: cinclochl: hemizosteres. Scutula loricæ minuta polygona in quincunce disposita aut subscrialia.
loricata.

Cauda fortiter

Antipedes letradactyli.

VI. Gen. üasypns Wagl.

Cingula 6—9.

clongata scutulata, basi annulata.

Cauda

Scutula

loricæ subscrialia.

VII. Gen. Tolypentes III.
brevis granulata.

Cingula 3—4.

Cauda

Scutula loricæ in quin

cunce disposita.

II. Hasypoiles stereochlamydes.

Cingula immo-

bilia. Pedes vix fossorii. Scclides tetradaetylæ.

VIII. Gen. Hoplophorus in.

IX. Gen. Pacliylberiuin in.

Clilamypliorns.
1. Ch. truncatus liare.
Xenurus.
a. Cauda nuda, sub solo ápice squamata. Cingula 13.

1. X. nudicaudis m. Tatu-ay Az. Das. gymnurus 111. Rcngg. Sæugtb.
Parag. p. 290. Pr. Max Beytr. IV. p. 529. Spec, huic. aflT.
fossilis occurrit.
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b. Cauda verrucis obsita.

Cingula 12.

2. X. cayenncnsis m. Cabassou ou Tatou à 12 bandes Buff. Cuv.
oss. foss. 2d. ed. V. I. p. 120. T. XI. f. 7—9. 11. 18.

3. X. neglectus m. Cuv. 1. c. p. 123.

Differt a precedente, monente

cl. Cuv. scutulis frontalibus paucioribus, margine postico ossium
nasalium transverso e. a.

c. Cauda laxe squamosa.

Cingula 11.

4. X. squamicaudis m.
d. Species exstinclæ.

5. X. antiquus m.
6. X. intermedins m.
Priodon.
1. P. gigantens C.

Grand Tatou. Az.

Eupbractus.
a.

Denies primores utrinque utrinsecus 1.

1. jE. gilvipcs III.

Das : sexcinclus L.

Tatou-poyou Az. Rcng. Spec.

huic aff. foss. reperitur.

b. Dentes primores nulli.

2. E. villosus. Das. villosus Desm. Tatou velu Az.
3. E. marginatus Wagl. Das. minutus Desm. Talon pichiy Az.
Clilaniydotbcrium.

1. Ch. HumboldtU, magnit. Tapiri.
2. Ch. majus} præced parum majus.

Dasypus.
a. Dentes transversim compressi (Euryodon m.) Sp. majores,
exstinctæ.

1. D. sulcatus, magn. porci.
2. D. punctatus, præced. parum minor.
b. Dentes lateralitcr subcompressi, aut cylindrici (Dasypus

s. str.)

a. sp. adhuc existentes.

3. D. longicaudis Pr. Max.

D. novemcinctus L.

Tatou noir Az.

Sp. huic. aff. foss. inven.

4. D. geometricus m.
5. D. punctatulus m.
6* I), mirim m.
6
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7. D. auritus III.

Tatu-mulita Az.

Das. hybridus Dcsm.

Marlin

Proc. Zool. Soc. 1837. p. 13.
ß. sp. exstinctæ.

8. D. strialus.
9. D. intermcdius.
10. D. gracilis.

Tolypeutes.
1. T. tricinctus L.

Hoplophorus.
1. II. Selloi, magn. bovis.

2. II. euphractus, magn. præccd.

3. H. Mcyeri.

In bonorcm dixi cl. Hermann v. Meyer, viri e pa-

læontologia meritissimi.

Magn. præc.

4. H. minor, magn. suis. Forsan in futurum a præcedentib. disjungendus.

Pachytlierium.
4. P. magnum, magn. bovis majoris.
Til denne Oversigt over Bæltedyrenes Familie i Almindelighed
föies endnu en ny Fortegnelse paa de i denne Egn nulevende og ud-

Man vil af denne Fortegnelse see, at enhver af Listerne,

döde Arter.

saavcl den over de nulevende, som den over de fossile Arter, er hieven

foröget med tre nytilkomne Arter, og at Antallet af de fossile Arter nu
er nöiagtig det dobbelte af Antallet af de nulevende.

Fortegnelse paa Bæltedyrene fra Bio das
Felkas Floddal.

Nulevende.

Arternes
Totaltal.

2. squamicaudis

1- antiquus

1.

1.

2. off. nudicaudi.

2.

2.

3. intermcdius.

3.

2. Priodon.
1. gigan teus

Arternes
Totaltal.

4. Xenurus.

Xenurus.
1. nudicaudis

Fossile.

3.
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Alternes
Total tal.

Nulevende.

Fossile.

Arternes
To talt al.

2. Euphractus.

3. Euphractus.

1. alT. gilvipedi

4.

1. gilvipes

4.

3. Chlamydotherium.

4. Dasypus.

1. Humboldtii

5.

2. majus

6.

4. Dasypus

1. sulcatus

7.

2. punetatus

8.

5.

3. aff. longicaudi

9.

2. geometricus

6.

4. striatus

10.

3. punetalulus

7.

5. intermedius

11.

4. mirim.

8.

6. gracilis

12.

1. longicaudis

5. Iloplophorus.

1. euphractus

13.

2. Mejeri

14.

3. minor

15.

6/ Pachytherium

1. magnum

16.

Professor Ramus meddeelle en Afhandling “om nogle Curvers

Rectification ved elliptiske Functioner”, hvori forst Hyperblens Rectification
fremstilles, idet den sædvanlige Substitution, som dertil anvendes, fores
tilbage til de almindelige Principer for Transformationen af elliptiske
Integraler, hvorefter vises Rectificationcn af den Curve af 4de Grad,
hvis Ligning er
(0;24-!/2)2_a«!iC24.&2J/2;=0,

og som dannes ved Overskæringerne af alle Tangenter til Hyperblen med
de paa disse Tangenter fra Hyperblens Centrum nedfældte Perpendicu-

lærer.

Rcctificationen afhænger af den elliptiske Function af 3dic Art.

Den almindeligere Curve, hvis Ligning er

(z2+ÿ2)*
~a

2®2±&2î/2+|c4=0,

findes at være rcctiiiccrlig ved Functioncrne af 1ste og 3die Art, bvor6*
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imod det sidste Led +|c4 forandret til —^c4 giver en Curve, hvis
Rectification almindcligcn afhænger af ultracllipliske Functioncr af 2den
Classe d. c. dem som folge nærmest efter de elliptiske (idet Quadratroden

under Integraltegnet er tagen af et Polynomium af 5te eller 6te Grad).

Af de speciellcre Tilfælde, som give Anledning til mærkelige Reductioncr,
fortjener især at nævnes

(a;2+y2)2—a2(æ2—y2)+ic4=0,
tilhörende den Curve, i hvilken ethvert Punkt har til to faste Punkter
Afstande, hvis Product er constant.

Rcctificationen findes da at kunne

udtrykkes ved den elliptiske Function af 1ste Art alene, hvorunder Lemniscatens Rectification er indbefattet ved at sætte c=0.

Doctor A. Petzholdt i Dresden havde indsendt en haandskreven

Afhandling over Gletschernes Theorie.

En af Selskabet valgt Coniitee

afgav derover folgende Betænkning:
„I Videnskabernes Selskabs næstsidste Miidc blev der udnævnt
en Comitee af tre Medlemmer til at afgive Betænkning over en, til

Selskabet indsendt, haandskreven Afhandling „Versuch einer neuen Gletscher
theorie von Dr. A. Petzholdt'''i der udgjör et Afsnit af Forfatterens om

föie Tid udkommende Alpereise.

Da det befandtes, at bans Theorie for-

nemmeligen er bygget paa physiske Grundsætninger, saa anmodede Comiteen Hr. Confcrcntsraad Örsted om at tiltræde samme og deeltagc i

Affattelsen af den Betænkning, vi herved liave den Ære at forelægge

Selskabet.
Det Punkt, hvorpaa Opmærksomheden i Særdeleshed har været

henvendt ved Undersögelseu af lisbræerne, er deres fremadskridende
Bevægelse og dennes Aarsager.

Desuagtet har ingen af de hidindtil

opstillede Theorier været i Stand til at forklare delte Phænomen paa en
fyldcstgjörendc Maade.

Scheuchzcr antog, at det var Vandet, som for

anledigede lisbræens Bevægelse, idet det trængte ind i dennes Spalter

fyldte dem og, ved senere at fryse og under Frysningen at udvide sig

drev lismasserne fra hinanden. Men man har oftere iagttaget betydelige
lisbræer, som skredc frem, uden at man paa deres Overflade blev
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Revner eller Spalter vaer.

Desuden gaae disse, naar de virkeligen ere

tilstede, i Regelen hcclt igjennem lisbræen, og, hvor dette ikke er Til

fældet, befindes de hyppigen at være tomme
lisbræernes Nedskriden

igjennem Dalene

Saussure saae derimod i
ikkun en Nedglidning paa

Skraaplancn, bevirket ved deres egen Tyngde og understottet af de ved

Jordvarmen under Isen frembragte Vandlob.

Men i Almindelighed er

Skraaplanens Heldningsvinkel hertil altfor ringe, ja i Höialperne ligge
flere, og det netop af de störstc og mcest udstrakte, lisbræer næsten

horizontale.
mærksomhed

Af de Nyere har i Særdeleshed Agassiz tildraget sig Op

ved

sine Undersögelser

over lisbræerne.

Ifölge

hans

Theorie besidder Jökelisen en eicndommelig porös Structur, som tillader
Vandet at trænge dybt ned selv i den compacte lismassc.

Ligesom en

Svamp er lisbræen efter ham fyldt med Vand, hvilket i sin Temperatur

stedse er nær ved Frysepunktet.

Ved den ringeste Afkjoling fryser

Vandet, udvider sig, og med det den af samme overalt gjennemtrængte
lisbræ.

Vi ville her ikke omtale de vægtige Indvendinger, som især i

de seneste Aar cre bievne fremförte mod denne sindrige Theorie, men
blot anföre, at lisbræernes Fremrykken i Lobet af Vinteren ikke lader
sig forklare efter denne Theorie, fordi det nödvendige Vand da ikke er

tilstede.

Infiltrationsthcoricns Tilhængere have derfor sect sig nödtc til

haardnakket at nægte en Kjendsgjerning, som synes at være fuldkomment

constateret, og at erklære lisbræerne for stationairc i de egentlige Vintermaaneder.
Utilfredsstillet af alle sine Forgængeres Theorier, har Dr. Pelzholdt

opstillet en ny, ifölge hvilken det ene og alene er de ved Temperatur
omskiftninger i Isens Rumfang frembragte Forandringer, som skulle foran

ledige lisbræernes til enhver Aarstid

fremskridende Bevægelse.

Han

antager nemlig, at Isen paa samme Maade som Vandet, naar dette er

nær ved at gaae over til lis og medens del gaaer over hertil, udvider
sig ved synkende Varme. Da denne hans Paastand strider imod Placidus

Heinrich'1 s Forsög, stræber han at bevise den ved nye.

Vi troc imid

lertid ikke, at der var tilstrækkelig Grund til at fatte Mistillid til denne

nöiagtige Physikers Forsög, uden forsaavidt, at man for 40 Aar siden,
da de blcve anstillede, ikke havde Hjælpemidler til saa fine Talbestem

melser, som nu for Tiden.

Vilde Forf. bevise, at hine ældre Forsög

have fort til falske. Resultater, maatte man önske,

al ban ved directe
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Maalninger havde undersögt Isens Udvidelse.

Ilan forkaster denne Frem-

gangsmaade, fordi han mener, at Kilderne til Feil herved ere altfor tal
rige, til at man med Nytte kunde anvende den.

Men det synes dog

utroligt, at man ikke skulde være i Stand til at overvinde de hermed

forbundne Vanskeligheder.

Forfatterens Valg er da faldet paa Forsög

over Isens Vægtfylde ved forskjellige Varmegrader under 0°.

Men

Vægtfylden lod sig ikke bestemme uden ad en Omvei; thi de Vædsker,

hvori man kunde veie Isen, vilde let smelte denne eller trænge ind i

dens Porer.

Ilan valgte derfor at lilveiebringc en lismasse, som var

omgiven af en tynd Metalhinde.

I denne Hensigt fyldte han en Daase

af tyndt Solvblik med luftfrit Vand, lukkede Aabningen ved Hjælp af
en indskruet Prop, nedsænkede derpaa Daasen i Æther, som stod i en

koldgjorende Blanding, og fik derved Vandet til at fryse.

Daasen viste

snart den Udvidelse, som folger af Isens Dannelse; men, efterat denne
maatte antages for tilendebragt, viste Vægtfylden sig formindsket ved

enhver Synkcn af Varmegraden og foröget ved enhver Stigen.

Forso

gene synes at være anstillede med megen Flid og Oml>u ; men Sagens

Natur medförer,
Overbevisning.

at man alligevel derved ikke erholder nogen sikker
Da Forsögenc ikke ligefrem give Isens, men kun Sölv-

daasens Rumfang, da denne forandrer sin Skikkelse under Frysningen,
da man ikke er sikker paa, at Isen under alle Omstændigheder slutter

ganske noie til Daasens Sidevægge, ei heller kan stole paa at den hele
lismassc har Æthcrens Varmegrad, saa efterlade Forsogene megen Tvivl

og kunne ikke gjendrive de af Heinrich i sin Tid anstillede. Man maae
imidlertid önske nye Forsög til Sagens endelige Afgjörelse.

Ved disse

maatte de egentlige Maalninger ikke forsömmes.

Forfatterens Mening, at Varmestraalerne ifölge Melloms Forsög
kunne antages med Lethed at trænge ind i Isen, heroer uden Tvivl paa
en Misforstaaclsc, Melloni fandt nemlig, at ikkun 6% af de liöit stemte,

fra en argantisk Lampe udgaaende, Varmestraaler gaae igjennem lis af
2,6 Millimeteres Tykkelse, medens 39% gaae igjennem Speilglas af
samme Tykkelse; Varmestraaler, som kom fra mindre liöit stemte Varme

kilder, gik aldeles ikke gjennem Isen.
Ifölge et temmelig usikkert Forsög paastaaer Forfatteren, at lis
er en meget god Varmeleder; men delte strider aldeles imod den Er

faring, som man i vort Klima ikke saa sjeldcn har Ledighed til at

■>
f
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gjöre, al der nemlig udfordres en Frost af flere Maaneders Varighed,
for at frembringe et lisdække af en Alens Mægtighed.

Af virkeligt Værd synes de Iagttagelser at være, hvilke Forfat
teren har anstillet over Isens Structurforhold, efteral denne i længere
Tid har været udsat for en Temperatur, der ligger nær ved Smelte

punktet; men vi troe at burde bemærke, at disse Iagttagelser ikkun have
en ringe Indflydelse paa den af Forfatteren opstillede nye Gletschertheorie.
Da den indsendte Afhandling udgjör en Deel af et stôrreVærk,
som snart vil udkomme, saa kan der ikke være Tale om en Optagelse

deraf i Selskabets Skrifter.

Vi forcslaae derfor, at takke Forfatteren og

at meddele ham en Oversættelse af nærværende Betænkning.”
Kjöbenhavn den 30. Juni 1843.
Æf. <7. Örsted,

Schouw.

G.Forchfiaintiwr, Pinget.

Selskabet bifaldt Comitée Betænkningen.

Generalkrigscommissair Falbe mcddeelte Selskabet en Efterret
retning om hans Arbeide over Afrikas Nordkyst i folgende Skrivelse:
Jeg har i sin Tid meldt det ærede Selskab det foreløbige Re

sultat af min i 1837-38 foretagne Reise i Provindsen Constantina og i
Riget Tunis. Den fürste Deel af „Excursions dans l’Afrique septentrionale,”

indeholdende den Beretning om Constantina, som jeg, efter denne Stads

Erobring havde indsendt til Selskabet for Carthagos Exploration, har jeg
havt den Ære, i sin Tid at tilstille Selskabet det originale Manuscript
og nogle trykte Excmplarer af.

Jeg vedlægger nu til behageligt Efter

syn et specielt Kort over Staden og dens Omegn (i hvis Optagelse jeg
var de franske Officerer behjælpelig og hvoraf en Original-Tegning blev

tilstillet Hüisalig Kong Frederik den Sjette), saavel som en Deel Udsigter
af hine Egne, skizzerede paa Stedet, decís af mig, deels af en ung

fransk Maler: deres Udarbeidelse i Aquarel er foretaget i depot de la

guerre i Paris, under mit Tilsyn.

Ligeledes har jeg tilmeldt det ærede Selskab Indsendelsen af
de puniske og berberske Stcenskrivter, som jeg hjemsendte fra Tunis,
og som nu cre opbevarede i det Kongl. Kunst Museum.

Disse samt en

Mosaiquc fra Carthago, der blev mig skjænket af Selskabet for denne
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Stads Exploration, til Erindring om min Andeel i at fremme dets For-

maal, og nogle romerske Steenskrivter, der tilfaldt mig som Deel i Ud
byttet, fra de for det carthagiske Selskabs Regning foretagne Udgrav
ninger, bar jeg tilsammen givet til det Kongl. Kunst Museum.

Endelig har jeg underrettet det ærede Selskab om, at jeg paa
mine Toure omkring i Riget Tunis havde samlet Materialicr til et nyt

Kort over en Deel af dette Rige, og at jeg, da det ikke kunde for
ventes, at dels Udgivelse i Danmark nogensinde vilde finde Sted, saa

meget villigere havde modtaget det franske Krigsministeriums Tilbud om

at lade Kortet udgive fra le depot de la guerre; dog med den For
pligtelse, at jeg forblev i Paris og udarbeidede mine Materialicr, samt
construerede mit Kort i selve dette Instituts Locale og under dets

Direction.
Original-Kortet, som jeg saaledes aflagde efter en Scala af

Süïï’ôïïïï’ forblev i le dépôt de la guerre tilligemed een, efter en Scala
af jôïï’ffoïï •> legnet Gjenpart deraf.

Efter denne sidste skulde Kortet

graveres og saaledes udgjöre et fjerde, saa at sige . completterende Kort

til de 3, som efter samme Scala ere udgivne over Riget Algier.
En Calque af det störrc Original-Kort havde jeg ved min

Hjemkomst den Ære at overrække Hans Majestæt, som har behaget at
modtage det.

Dette Kort har Allerhöistsamme tilladt mig at forevise

det ærede Selskab, som deraf kan see, hvor stor min Andeel er i det
fra Depot de la guerre nu udgivne Kort over Tunis, hvoraf jeg tillader

mig at offerere Selskabet to af de Exemplarer, som Directeuren, GeneralLieutenant Pelet, med Krigsministerens Samtykke, har stillet til min
Disposition.
Endvidere tillader jeg mig at vedlægge, som henhorende til
delte Arbeide:

1.

Brouillon-Tegningcn af Kortet over Tunis.

2.

Et Folio-Hefte, indeholdende Tabellerne over de fra 121 Sta

tioner maalte, terrestriske Vinkler, som ere benyttede til de
trigonometriske Beregninger.
3.

Et Folio-Bind, indeholdende Beregninger over de 500 Triangler,
hvoraf Nettet bestaaer, af 88 dobbelte sphæriske Triangler for

de geographiske Beliggenheder, samt af corresponderende Baro

meter-Observationer og Zenithal Distancer for Terrain-Höidernc.
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4.

Et Folio-IIcftc, indeholdende den Deel af min Dagbog over de
forskjcllige Excursioncr og Reiser, soin angaacr det geodetiske,
astronomiske og topographiske Udbytte af dem.

Hertil er föiet

en Tabel over endeel hidtil kun i de ældste geographiske

Værker benævnte Steder, hvis Tilværelse jeg har bekræftet og
hvis Beliggenhed jeg har bestemt.

5.

Et Folio - Hefte indeholdende alphabetiske Tabeller over de
Stæder, Ruiner, Bjerge, Strömme &c., hvis Navne ere anförtc
i Dagbogen og allagte paa Kortet.

6.

Et Folio-IIefte, indeholdende de geologiske Oplysninger jeg har
kunnet samle paa mine Toure.

De hertil bragte Prøver af

Mineralier, som omtales deri, har Hans Majestæt behaget at give
en Plads i sit Mincralie-Cabinet.

fessor Forchhammer faaet.

Nogle Doubletter har Pro

De medbragte Planter har jeg1 afle

veret til Professor Schouw.

7.

Et Hefte indeholdende nogle Noticcr over Landets Befolkning

især over den nomadiske Deel, over deres Fordeling under
Landets Administration &c. &c.
8.

En Mappe, indeholdende 20 topographiske Croquis og DetailKort over forskjcllige Stæder og interessante Punctcr, samt 50

architectoniske og Frihaandstcgninger af anliqvariske Gjens tande.

9.

To Prospecter af Tunis.
Af alle disse Picccr har Depot de la guerre en dersteds udar-

beidet Original eller en verificeret Gj en part.

De geographiske Resultater

al min Reise ere dermed udarbeidede og endte.
At General-Gouverneuren over Algier paa Expeditionen til Con

stantina i 1837 oprettede en videnskabelig Commission, som jeg er
Medlem af, er det ærede Selskab bekjendt, ligesom og, at jeg under

mit Ophold i Paris blev foreslaaet af {’Académie des inscriptions et

belles lettres og udnævnt af Krigsministeren til Medlem af den viden

skabelige Commission, som i Januar 1810 begav sig' til Algier.

Paa

General Polets Forlangende havde Krigsministeren bestemt, at jeg, med
en Generalstabs Ofliceer og en Naturkyndig, under min umiddelbare
Ledning,

skulde fortsætte mine archeologiske Undersøgelser i

Riget

Tunis samt Opmaalingerne af dette Land indtil Grændscn af Constantina
og længere Syd efter end mit Kort rækker.

Omstændighederne vare gunstige og Kaldet hæderligt, især for
en Fremmed.
Jeg maa meget beklage, at mine Hjelpcmidlcr ikke tillode mig
at folge dette ærefulde Kald, da det vilde have bödet paa det mang

lende og ufuldkomne, som endnu findes paa det udgivne Kort.

Disse

Mangler ville ikke saa let eller hurtigen blive udfyldte, som man her i

Landet troede det gjörligt.

Uden at paaberaabe mig min Kundskab og

Erfaring om Landet og Forholdene, skal jeg bede det ærede Selskab
bemærke, hvorlidet der i geographisk Henseende er udrettet fra Doctor
Schavs 100 Aars gamle Kort, indtil jeg i 183.1-32 opmaalte Egnen af

Tunis og Carthago, hvoraf en Deel er udgivet ved det ærede Selskabs

Understöltelse.
Uagtet de store Midler, som Frankrig og England have dertil,

blev forresten intet foretaget förend jeg atter tog fat paa Landets Op-

maaling i 1838. — Heller ikke senere er der udrettet stort; thi de

Itinerairer, som Capitain Prient de St. Maire samlede paa en Reise i

Landet, der havde det algierske Cavallerics Remonte til Formaal, ere
aflagte, ved Hjælp af et Lomme - Compas, det eneste Instrument han

havde med sig, og vilde saaledes, hvor fortræffelige baade de og hans
Croquis af mange Steder end ere, dog været lidet brugbare, hvis man
i Dépôt de la guerre ikke havde kunnet stolle dem paa mine geodetiske

Punctcr.

Det er ogsaa kun den Deel af dem, der have en sand Værdic

for Kortets Forögelse.

Var der saaledes nogen Grund for det franske

Krigsministerium at önske Undersögelsernc i Tunis fortsatte ved mig,

var der fölgelig end mere Grund for mig til, skjöndt fjernet fra den

directe Andeel i den videnskabelige Commissions Arbcider, at vise min
Taknemmelighed for den Anerkjendelse mit Arbeide havde erholdt, ved
at give alle de Meddelelser jeg er i Besiddelse af.

Jeg har derfor begyndt Udarbcidelsen af den archeologiske
Deel af min Reises Udbytte med:
1.

en Afhandling over de hidtil bekjendte puniske og berberske

Steenskrivtcrs Alder, hvilken jeg i afvigte Aar indsendte til

Krigs-Ministeriets Disposition, som tilstillede den til den Com
mission af Académie des inscriptions et belles lettres, der er
constituerct forat bedömme og udgive de Arbeider, la commis

sion scientifique de l’Algerie har samlet.

Den academiske
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Commissions Sccretair, lir. Jomard, har underrettet mig om,

at Afhandlingen er antaget som et Bidrag til det Værk om Berberiet, som Rcgjeringen har betroet Commissionen Udgivelsen af. —
Mil originale Manuscript af denne Afhandling vedlægges herved.
2.

De latinske Stccnskrivter jeg har forefundet paa min Tour, 150
i Tallet, findes i vedföiede Hæfte; de ere decís nye, decís

ældre bekjendte, men ufuldkomment læste eller afbildede.

Her

secs de efter en Scala, som giver en klar Forestilling om Ind-

skrivtens Form og Bogstavernes Störrelsc, samt disses Dan
nelse, der er vigtig for at kjende deres Tidsalder; med den
væsentlige Forbedring, at Bogstaverne staae paa deres Plads

ligesom paa Stenen, saa at man ved at udfylde de större eller
mindre Lacuner, saa meget lettere kan supplere det Manglende.

Ved nogle af disse Indskrivtcr har jeg vedhæftet de Afskrivtcr
jeg tog paa Stedet, paa dertil afstreget Papir.

De vise den

Maade jeg har fundet at være den bedste, hvor man ikke kan

have alle Apparater til Calqucring ved Haanden, eller hvor

man ikke kan naae til Inskrivtens Plads,

eller hvor Skrivten

er for stor til Calqucring.
Det vilde være mig tilfredsstillende, ogsaa at kunne forelægge

det ærede Selskab den reenskrevne Relation af den archeologiske Deel
af min Dagbog, men jeg har stedse opsat denne Afhandlings Udar

bejdelse intil jeg fik Kortet publiceret.

Jeg forbeholder mig al meddele den, naar jeg, som det er
min Hensigt, sender den til Krigsministeriets Disposition, tilligemed
ovenomtalte Hefte af romerske Steenskrivter.

Den vigtigste Deel af

denne Afhandling vil angaae de Steder jeg har opdaget. —
Medens hiin Deel af Arbeidet saaledes var standset, har jeg

beskjæftiget mig med den afrikansk numismatiske, og i denne Retning

har jeg ved Hans Majestæts allernaadigstc Befaling om Forögclscn af

de Kongelige Myntsamlingcrs afrikanske Suiter, sect mig istand til at ud
arbejde et Catalog over Nord - Afrikas puniske, græske og romerske

Mynter, som ikke allene indbefatter alt hvad de danske Cabinetter eie
og jeg selv kjendte, men ogsaa Alt hvad numismatiske Værker have

bragt til vor Kundskab om fremmede Cabincttcrs Indhold.

Det var min

Hensigt ogsaa at indsende delte Catalog til Paris, som et Bidrag til
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Værket over Algier, men efterat Hr. Magister Lindberg havde indvilliget
i min Anmodning om at underkaste de afrikansk-puniske Mynter en for

nyet Grandskning, fik Sagen et ganske andet Udseende.

Ved hans ud

holdende Flid er det lykkedes ham at læse de hidtil ubekjendte puniske
og numidiske Mynt-Legcnder, og han har derved bragt os til Kundskab

om tre Gange saa mange Stæder hvor puniske Mynter crc prægede,
som man hidtil åbnede Tilværelsen af.

Hans Majestæt har desaarsag

allcrnaadigst bestemt, at Værket maatte publiceres for det Offentliges

Regning og tilladt, at der til dets yderligere Fuldstænddiggjôrelse maatte
udgaac en Bekjcndtgjörelsc herom, saavcl til Udlandet som horsteds, af

hvilken jeg tillader mig at vedlægge nogle Exemplaren
Magister Lindbergs Udkast til de Artikler, som skulle ledsage
Beskrivelsen af hver af de africanskc Stæders Mynter, saavcl som det

udarbeidede Catalog, folger herved. Det indeholder Beskrivelsen af 1600
Mynter, hvoraf 400 maa betragtes som Doublcttcr, da de kun adskilles
ved Vægten.

Det bedste hidtil bekjendte Værk: Mionnet Leser. des

médailles grecques, indeholder omtrent 800, hvoraf 150 ere Doublcttcr

som hine.

Selv om de Suiter af Afstøbninger, som med Grund kunne

forventes fra mange Cabinetter, ikke indløbe, vil Værket dog blive det

dobbelte af biint og langt hensigtmæssigere udarbeidet; men hvor möi-

sommelig end en saa langvarig, ved en Række af et Par Hundrede
Værker gjennemfört og sammenlignet Compilation end har været, saa

har den dog kun ringe Værd imod de Opdagelser, som skyldes Magister
Lindbergs grundige og udbredte Kundskaber, og skal jeg i den Anled
ning bede det ærede Selskab lægge Mærke til : at det er alene ham man

skylder de vigtige Opdagelser i den orientalske Numismatik, som det
Kongelige Mynt-Cabinets Suiter af orientalske Mynter have givet Stof til

og som lindes i hans derom skrevne Afhandlinger, hvoraf jeg ved
lægger den endnu ikke udgivne over de Buvidiske Emirers Mynter.
Disse

tlccrsidige Arbcidcr ere

de

eneste

numismatiske,

som

ere

udgangne fra det Kongelige Mynt-Cabinct over udenrigs Numismatik
siden Professor Ilamus's Catalog saac Lyset, og de fortjene vistnok Sel

skabets Anerkjcndelse.

Jeg beder del ærede Selskab underrette mig om nogen af dels
Medlemmer, i de hermed folgende Documenter skulde finde noget, som

var værd at lægge Mærke til eller egnede sig til Offentliggjörclse.

Det
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eneste jeg selv for Öicblikket kunde troc skikket dertil, vilde være en
Beskrivelse af Kortet over Tunis, uddragen af de vcdföiedc Materialier.
Det er mit Önske at det ærede Selskab vil tillade Opbcvarelsen
af disse mine originale Afhandlinger i dets Archiv, naar jeg har atbe-

nyttet dem til Udarbeidelsen af den archeologiske Deel af mine Itine—

rairer, og det skal være mig kjært om dette videnskabelige Udbytte og de
Oldsager jeg har foröget Museerne med, kunne ansees som Erstatning for den

Understöttelsc jeg erholdt af Regjeringcn til min sidste Reise i Afrika.”

Kjöbenhavn den 1. Juni 1813.

Falbe.
En af Selskabet udnævnt Comitce afgav i den Anledning fol

gende Beretning:

<4Dct kongelige danske Videnskabernes Selskab bar udnævnt Un
dertegnede til at sammentræde i en Comitce, for ved afgiven Betænkning
at sætte Selskabet i Stand til at give Herr General-Krigscommissair Falbe

den Underretning, han önsker som Svar paa en Skrivelse af 1ste Juni
d. A., der ledsagede de to Exemplarer af et ved hans Medvirkning i

det kongelige franske Gencral-Krigsdcpot udarbeidet og derfra nylig ud

givet Kort over Riget Tunis, hvilke han skjænkede Selskabet, og de
Afhandlinger,

Samlinger,

Croquis,

Tegninger og maleriske Udsigter

hvilke han forelagde samme i Modet den 2den Juni sidstleden, og som
i Forbindelse med nogle tidligere modtagne Meddelelser indeholde det
videnskabelige Udbytte af General-Krigscommissaircns Reise i Provindsen
Constantina og Riget Tunis i Aarene 1837 og 1838. Jfölge denne Ud
nævnelse have vi nu gjort os nærmere bekjendte med disse Arbcidcr,

forsaavidt de ikke vare udförtc med udelukkende Hensyn til ovennævnte,
Kort og altsaa maatte antages at

dettes Udarbejdelse.

være fuldstændigen benyttede ved

Vi have derved havt Ledighed til, under Anerkjcn-

dclsen af den Omhu, hvormed disse Arbeider overalt cre udforte, med
Glæde at bemærke, at det er lykkedes Herr General-Krigscominissaircn,

ved sin levende Interesse for Sagen og ved omhyggelig Benyttelse af
de Fordele, hans Stilling tilbod ham, foruden de til det nævnte Korts
Construction fornödne Opmaalinger, Observationer og Beregninger, at

tilveiebringc en ret anseelig Mængde af Materialier til Oplysning om
Tunis’s Antiqviteter, Ethnographie og Topographie, og vi tvivle ikke om,
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at de, naar de blive offentliggjorte paa den af Samleren paatænkte Maade,

ville afgive betydende Bidrag til nfiicre Kundskab om et Land, der i

Oldtiden havde en anseelig Folkemængde med hoi Cultur, men i sin
senere forvildede Tilstand kun har været saare lidet undersfigt, og derfor

er kun meget lidet bekjendt.

Med Hensyn til det Spörgsmaal, Herr

General-Krigscommissaircn fremsætter i sin Skrivelse, om hvorvidt noget
i disse Samlinger, foruden det, han selv har bestemt at offentliggjfire,
af Selskabets Medlemmer maatte findes at egne sig til saadan Meddelelse,

da kunne vi for vor Deel ikke andet, end være enige med ham i, at

naar de archæologiskc Materialier cre blcvnc benyttede ved Udarbcide^sen
deels af den af ham allerede begyndte Fremstilling af den archæologiskc
Deel af Reisens Udbytte, deels af det annoncerede Værk om de nord-

africanskc Mynter, vil uden Tvivl hele det övrige Materiale, der egner
sig til Offentliggjfirelse, passende kunne benyttes til den af GcneralKrigscommissairen paatænkte Beskrivelse af Kortet over Tunis.

Vi

forudsætte derved, at de allerede samlede og ordnede Notitser om Lan

dets Befolkning og sammes Fordeling i en saadan Beskrivelse ville kunne
finde en passende Plads, hvis de ikke ere bestemte til at offentliggjöres

paa anden Maade.

Med Hensyn til det af General-Krigscommissaircn i

Slutningen af Skrivelsen yttrede Ônske, at nedlægge sine originale Op

tegnelser, naar de ere bievne benyttede, i Selskabets Archiv, foreslaae vi,

at han fra Selskabets Side gjfires opmærksom 'paa, at Videnskabernes

Selskab vel har et Archiv, men som kun er bestemt til Opbevaring af

dels egne Sager, og derfor, kun tilgængeligt for Selskabets Embedsmænd,
ikke egner sig til Gjemmcsted for andre Ting, end i alt Fald saadanne,

som man kunde önske vel bevarede under Laas og Lukke.

Derimod

vil et af de offentlige Bibliotheker uden Tvivl være et mere passende

Gjemmested for saadanne Sager, som de her omhandlede, og maaskee
kunde der navnligen gives Anviisning paa Universitetsbibliotheket, som

den offentlige Samling, Selskabet pleicr at skjænkc alle saadanne Sager,

som det maatte komme i Besiddelse af, og af samme Grund ikke finsker
at indelukke i sit Archiv.
Kjöbenhavn den 7de Juli 1843.

JF. C. Petersen.

Æ. Madvig,

Selskabet tiltraadte Comiteens Betænkning.

Velschoic,
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Selskabet modtog:

Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt
tingen. 1 Band (1838—41). Göttingen 1813. 4to.

Studien des Göttingschcn Vereins Bergmännischer Freunde. *B. 4. lieft. 3
u. B. 5. Heft. 1.

Catalogue de 514 étoiles doubles et multiples decouvertes sur l’hémis
phère céleste boreal par la grande lunette de l’observatoire
central de Poulkova et catalogue de 256 étoiles doubles princi
pales ou la distance des composantes est de 32 secondes à

deux minutes et qui se trouve sur l’hémisphère boréal, publié

par l’academie impérial des sciences. St. Petersbourg 1843. 4to.
Table des positions géographiques principales de la Russie rédigée par
M. IK. Struve. Directeur de l’observatoire central de Poulkova.

1843. 4to.
Numerus constans putationis ex ascentionibus redis stellæ polaris in
specula Dorpatcnsi,

annis 1822—1838 observatis deductus,

adjecta est disquisitio theoretica de formula nutationis, auctore
Chr. Aug. Peters in specula Pulcovensi astronomo adjuncto. In

scriplis Acad. imp. Petropol. 1842.

Airys tides and vaves extracted from the Encyclopædia Metropolitana.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger
Og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1843.
--------- »

O

3 o-—-

Af

Conferentsraad og Professor jWT. Í7.

fårStetig

Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secrctair.

Ir. V og S.

Modet den 3die November.
«Bustitsraad Molbech forelæste nogle Forsvarsbemærkninger ved de i
Selskabet forelagte Antegnelser til dets Historie.

Selskabet fandt ikke

Anledning til at lade disse og de tidligere Bemærkninger trykke, men
anmodede Forfatterne om at meddele disse Bidrag til Selskabet Historie

til Opbevaring i Selskabets Archiv.

Executorcs testamenti i afg. Etatsraad Schou's Bo tilmeldte Sel
skabet, at der af den Afdöde var legeret det 50 Rbdlr. aarlig for derfor

at udsætte Præmier.

Professor Velschow udnævntes til Medlem af Ordbogseommissionen.

9S

Mödet den 17dc November.
Professor Eschricht oplæste en Afhandling, som er bestemt al tjene til
Indledning for en Række Undersøgelser over Hvalerne, han agter at med

dele i dette Selskabs Skrifter.

Under Navnet Hvaler, bemærkede han, at

han forstaacr alle egentlige Cetacccr, eller hele Cctacecrncs Familie med
Undtagelse af de saakaldte planteædende (Dujong og Manati), hvilke

han med Blainvillc og Owen henregner til de Tyghudcdcs Orden.
Prof. E. gjorde opmærksom paa, at i alle Have findes flere

eller færre Arter af Hvaler — skjöndt dog overalt kun til visse Aarstider,
da Hvalerne overhovedet ere vandrende Dyr; — at deres Mængde —

om end hvad de store Hvaler angaaer langtfra saa betydelig som forhen,
dengang Kaskelotter og Rörhvaler vare almindelige Giæster ved de euro
pæiske Kyster og Rcthvalcrne sværmede omkring Spitsbergen i uhyre

Flokke, — dog endnu er meget betydelig.

Da fremdeles Hvalerne ikke

kunne holde sig skjulte paa Havets Dybde, men allerede i lang Afstand

maae tiltrække sig de Sofarendes og Kystbeboernes Opmærksomhed, og
da de fra de tidligste Tider have været et yderst velkomment Bytte og

Gjenstand for en ivrig Jagt, saa kunde det ikke feile, at hos de Sofa

rende overhovedet og hos alle de Kystindbyggere, der drive Hvalfangsten,
nödvendigviis maatte uddanne sig en vis Kundskab om de forskjclligc

Hvalers Arlsmærkcr og Livsforhold.

Denne Kundskab have de Natur

kyndige imidlertid kun lidet benyttet; men heller ikke have Forfatterne

over Hvalerne i Reglen havt Leilighcd til selv at iagttage, endsige
nöierc al undersöge, flere Arter af Hvaler, og Celologicn har derfor

staact, ligesom den endnu maa siges at staac meget lavt i Forhold til
de fleste andre Grene af Zoologien.

Af de ældre Forfattere over Hvalerne synes kun Aristoteles at
have stöltet sine Beretninger paa egne Undersögelser, ligesom ogsaa kun

han kan siges at have havt en rigtig Forestilling om deres vigtigste
Livsforhold.

Senere indsneg sig mange urigtige, tildeels eventyrlige

Forestillinger om dem.

Barderne f. Ex. antoges for deres Oicnbryn!

Saa urigtige Forestillinger vise sig

ikke alene i de naturhistoriske

Skrifter fra Middelalderen, skjöndt paa den Tid Hvalfangsten dieves
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ivrigt paa fiere Steder af de vesteuropæiske Kyster, og Hvalkjöd endog
solgtes almindeligt paa Torvene i fiere af Normandiets Byer; de vise
sig endnu hos flere Forfattere af det syttende og attende Aarhundrcdc
Hvalernes Artsadskillelse forsögte Artedi og Linné, uden selv

at kjendc Dyrene, ved at opstille som Repræsentanter for særegne Arter
de Individer, der vare iagttagne af forskjellige Forfattere, cl Forsög, der
maatte trænge til mangfoldige Berigtigelser.

Af Delphinerne crc ogsaa

de fleste Arter senere bievne nöiere bestemte, og mange nye Arter til

komne; Kaskelotterne ere derimod, efter Cuviers grundige Bemærkninger,
bievne indskrænkede til een Art.

Rethvalerne (Bardehvalerne uden Ryg

finner og uden Bugfurer), som af Linné ligeledes henförtes til een Art,

adskilles af Cuvier med Rette som to Arter: en aretisk Art, den saakaldte Grönlandshval (Islændernes „Sletbag“) og en antaretisk.

Af

Rorhvalerne eller — som især de Sofarende benævne dem — Finfiskene,

opstillede Linné tre Arter, nemlig foruden den almindelige nordiske Fin
fisk (p/ii/salus), der efter den ufuldkomne Beskrivelse af Marlens urigtig
antoges

at

beskrevne

mangle Bugfurerne,

Individer,

hvilke

to af Sibbald

vare

strandede

ved

som artsforskjcllige

Skotlands

Kyster

(boops og musculus). — Da Otto Fabricius i Grönland erfarede, at man

der adskille fire Slags Rörhvaler, antog han — aldeles paa maae og

faae — de tre af disse lig hine tre Linnéiske Arter og den fjerde (Tikagulik), meente han maatte være den af Pontoppidan noget tidligere

beskrevne Nebbehval, Balæna rostrata (de Nyeres Ilypcroodon), i den
falske Forudsætning, at Nebbchvalen havde Barder.

Navnet Balæna ro

strata gik fra nu af over til at betegne en lille Art Rörhval, der
dog af de fleste Nyere slet ikke antoges at beslaae som særegen Art.
Af de tre Linnéiske Rôrhvalbcnævnelser overfortes Navnet „Boops“ af
Fabricius paa den ved Grönland almindeligste Art „Keporkak“ ; Pbysalus

derimod paa den i alle Henseender meget forskjellige „Tunnolikog
Musculus paa Grônlændernes ^h'eporkarnak“ , som dog Fabricius aldrig

fik at see.

Derved forlcdtes de europæiske Zoologer til at antage Grôn

lændernes Keporkak for den samme Art som den ved Europas, eller
idetmindste ved Hollands, Kyster almindeligste Art, der sædvanligen

kaldtes Boops, og til at antage Grônlændernes Tunnolik for cn tvivlsom
Art, ligesom den Linnéiske I’hysalus.

Om den Fabriciske Musculus kunde

man ligesaalidt have nogen Mening som om den Linnéiske , og Cevier
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anvendte

atter Navnet paa et artsforskjelligt Individ fra Middelhavet,

hvilket gav Anledning til at antage en egen stor Art af dette Navn

at have hjemme i Middelhavet.

De Fleste antoge imidlertid ikke denne

af Cuvier opstillede Art; derimod optoges, og med störstc Ret, en anden

nordisk Art, nemlig den af Rudolphi og Brandt opstillede B. longimana.

Men da omsider Schlegel havde viist, at denne efter al Sandsynlighed

var arlslig med den fra Sydhavet kjendte Balænoptera australis eller Ba-

læna sulcata antárctica, blev atter — idetmindste efter Schlegels Auto
ritet — alle egentlige nordiske Rorhvaler (longimana ikke iberegnet)

indskrænkede til een eneste Art, der af denne nyeste Monograph over
Hvalerne kaldes Balæna sulcata árctica.
Den Usikkerhed, der ifölge denne Oversigt unægteligen finder

Sted i Henseende til Rorhvalernes Artsadskillelse, og som Folge deraf
ogsaa

i Henseende til deres geographiske Udbredning,

maa,

efter

Prof. jE.’s Formening^ især tilskrives, at man har hentet Kundskaben om

Rorhvalerne fra de Undersögelser, der have kunnet anstilles paa tilfældig
indbjergede Individer, Undersögelser, der altid cre meget ufuldstændige.
Efter Prof. E.’s Formening kan Rorhvalernes Artsadskillclse langt sikkrere
begrundes paa en omfattende Beskrivelse af de Arter, der endnu paa en
kelte Steder cre Gjcnstand for en regelmæssig Fangst, navnlig af „&eporkaken^ ved Kolonien Fredcrikshaab i Grönland og „Vaagchvalen“ ved

den norske Kyst i Omegnen af Bergen.

Kun paa denne Maade bliver

man i Stand til at benytte Hvalfangernes rige Erfaringer om visse be
stemte Arter til Videnskabens Fremme og kun paa denne Maade i Stand
til at faae Beskrivelsen fuldstændig, nemlig indbefattende saavcl Skelettet

som de ydre Dele, og desuden alle hos hver Art væsentlig forskjellige
Indvolde. — Idet paa hiint Sted Hr. Capt. Holböll og paa dette Hr. Stift

amtmand Christie med en overordentlig Interesse for denne Undersøgelse

have bragt rige Materialier til Veie, er Prof. E. blcven sat i Stand til
at levere en saadan Beskrivelse af disse to Arter.

Det har viist sig, at

den grønlandske „Keporkak,“ Fabricii B. Boops, er lig B. longimana Rud.
Brandt, og at „Vaagehvalen“ er en liden korthaandet Art af Rörhval,
der forelöbigen kan kaldes B. rostrata (bergensis). Da fremdeles Prof.E.

har faact Ledighed til at undersöge et paa Sjellands Nordkyst indstrandet

Individ, og dette viste sig aldeles forskjelligt fra hine to, men derimod
havde de Charactercr, Cuvier har ansat for den af ham opstillede

B. musculus, og da han ogsaa af den grønlandske Tunnolik og Tikagulik

har modtaget flere vigtige Dele, haaber han i de folgende Afhandlinger
at bringe Spörgsmaalet om de nordiske Rörhvalers Artsforskellighed nær
dets Afgjörelse.
Det har imidlertid ikke saameget været den zoologiske som for-

ncmmeligcn en udtømmende anatomisk Beskrivelse, Prof. E. har sat sig

til Formaal.

I denne Henseende har han mcent at burde gaae ud fra

Fostrenes Undersøgelse, den eneste Maade at lære Delene af saa colos

sale Dyr at kjendc i deres naturlige Leieforhold og Forbindelser, saavelsom at faae Sikkerhed om visse Organers Tilstedeværelse, om andre

Deles Antal og overhovedet at have de samme Dele af flere Arter opbe
I denne Henseende har Prof. E.

varede til indbyrdes Sammenligning.

ligeledes været særdeles heldig med Hensyn til B. longimana og til

Vaagehvalen.

Efter Fostrenes Undersøgelse har han kunnet udstrække

den til Moderdyrenes vigtigste Organer, saa at han troer at kunne ud
strække Beskrivelsen af alle disse Arter til alle Aldcrne. — Undersø
gelsen har iövrigt givet Anledning til flere physiologiske Betragtninger,
hvorved den allerede i og for sig vidtløftige Beskrivelse har maattet af

deles i flere forskjellige Afhandlinger.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Archiv für Staats- und Kirchengcschichtc der Herzogtümer Schleswig
Holstein, Lauenburg und der angränzenden Länder und Städte.

Ilcrausgegcbcn von der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellschaft für

vaterländische Geschichte,

5ter Bd.

Altona 1813.

8vo.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag, in Verbindung
mit mehreren Mitarbeitern ausgeführt und auf öffentliche Kosten
herausgegeben von Karl Kreil, Adjunkten der k. k. Sternwarte.
2ter Jahrgang, 1 Aug. 1840 bis 31 Juli 1811. Prag 1812. 4to.

Flora Batava No. 528 og 529.
Akademischer Almanach der königlichen bayerschen Akademie der Wis

senschaften.

München 1843.

Annalen für Meteorologie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstände,
redigirt von Grunert, Koller, Kreil, Lamont, Plieninger und
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Stieffel,

herausgegeben

Heft. 1—4.

von

München 1842.

J.

8vo.

Proceedings of the Zoological Society of London.
London 1843.

1842.

Jahrgang

Lamont.

1843.

April 29.

8vo.

Reports of the Council and Auditors of the Zoological Society of London.
April 29. 1843. London 1843 8vo.
Astronomical Observations, made at the Radcliffe Observatory, Oxford,
in the year 1840, by Manuel J. Johnson M. A., Radcliffe

Observer. Vol. I. Published by order of the Radcliffe Trusties.

Oxford 1842.

8vo.

Schriften der Sternwarte Seeberg.

Ermittelungen der absoluten Störungen

in Ellipsen von beliebiger Excentricität und Neigung,
J. A. Hansen, Director der Sternwarte Seeberg.

von

Ister Thcil,

welcher als Beispiel die Berechnung der absoluten, vom Saturn

erzeugten, Störungen des Enckeschen Cometen enthält.

1843.

4to.

Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou.

IV.

Gotha

1813.

I.

1842.

8vo.

Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis en Physiologie, uitgegevcn door

I. van der Iloeven en IF. H. Vriese.

1813.

10 Deel,

i, 2, 3 Stk.

8vo.

Annali dello Scienze del Regno Lombardo-Veneto, apéndice al Bim. 1842,

sopra il trasporto di materia ponderabile nolle scariche elettriche.
Sconda edizione.

Padova 1813.

4to.

De Galileo-Galilei circa Jovis satellites locubrationibus, qvæ in I. & R.
Pitiana Palatina Bibliotheca adservantur ad clarissimum ac reve-

rendissimum Patrcm Johannem Inghiramium in Florentino Lyceo

Scholarchum Eugcnii Alberii brevis disquisilio.

id. Maii 1843.
Inscriptiones

græcæ

Fase. II.

Florcntiæ IV

4to.

inedilæ.

Collegit cdiditque

Athenis 1813.

Ludovicus

Ilossius.

4to

Il politechnico, repertorio di studi applicati alia prosperita e coltura so

ciale.

29 & 30.

Milano 1812.

8vo.

Sur le coefficient constant dans l’aberrafion des étoiles fixes déduit des

observations, qui ont été exécutées à l’observatoire de Poulkova
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par l’instrument de Repsold, étalé dans le premier vertical par
HJ. JE. Struve.

Saint-Petersbourg 1843.

lto.

Et Exemplar af det af Selskabet udgivne Skrift, Regesta diplo
mática hisloriæ Dauicæ, blev fremlagt.

Mödet den lsle December.
Professor Forchhammer meddelte Selskabet en Kække af nye lagt-

tageiser over Frictionsstriber i Danmark.

Paa den östlige Skrænt af Faxöe Bakke ligger en Kalkgrube,

som forer Navnet Baunkulestumpcrne

Det er den ostligste af alle

Kalkkuler ved Faxöe og ligger temmeligt langt nede paa Bakkens mod

Öst holdende Flade.

Kalkstenen er her meget fast og tæt, og da man

i Sommer afrömmedc et nyt Stykke af Overfladen, fandt man den be
dækket af Striber og Ridser.

Da Forfatteren besögte delte Sted i Juli

Maaned dette Aar iagttog han folgende Forhold: Overfladen af Stenen var

aldeles glat sleben og næsten speilende. 1 denne afslcbne Flade lindes
en utallig Mængde finere og grovere Striber indridsede, deels saa fine, at
man kun seer dem formedelst Politurens Afbrydelse , naar man holder
Fladerne under den rette Vinkel imod Lyset, dels bredere og tydeligere

og indtil en halv Linies Dybde.

Disse Striber ere ikke parallele; men

foruden nogle enkelte, som aldeles ikke folge nogen Regel, crû 3 Ret

ninger meget skarpt og bestemt udtrykte, og paa Krydsningspunkterne
kan man med Sikkerhed bestemme, hvilken Retning der er den yngre,
og hvilken den ældre.

Resultatet af disse Undersøgelser er, at de ældste

og meest tydelige Striber stryge Ô. 2° N. og V. 2° S. efter den sande

Himmelegn. Det 2det System er det tydeligste af alle og stryger mellem

0 23° S., V. 23° N. og Ö 18° S , V. 18° N.

Det tredie og yngste

System af Striber, som er mindre lydeligt end det mellemste og tyde
ligere end det ældste System, stryger mellem O. 43° S., V 43° N.
og Ö 45° S , V. 45° N. eller naar man ikke tager Hensyn til de
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smaa Afvigelser, stryger det ældste System Ö. og V., det mellemste og
tydeligste OSO. og VNV. og det sidste SO. og NV.

Den Flade, der

var blottet da Forfatteren besögte Faxöe, var omirent 40 Quadratfod, og

ved Rosendals Besidder, Tir. Greve Hoicks Godhed, erholdt Forf. Tilladelse

til at fore en stor Plade deraf, som veiede c. 800 Pund, til Kjöbenhavn,

hvor den opbevares i Universitetets mineralogiske Cabinet. • De stribede
Kalkstene vare bedækkede af 12 til 14 Tommer Sand, hvorpaa der fulgte

3 til 4 Alen meget udmærket Rullestecnslecr, hvori der forekom enkelte
Rullestccn af over en Cubikfods Störrclse og en stor Mængde mindre.
Ogsaa i Vemmetofte Kule er Kalkstenen stribet; men den blottede Flade
var meget lille; Striberne vare ogsaa her SO. og NV.

Striberne paa

Kalkstenene ved Faxöe vare de tydeligste, Forfatteren har scet, hvilket

aabenbart hidrörer fra den udmærket faste og tætte Kalksteen, hvorpaa
de bevægede Blokke have virket.

Af disse anförste Iagttagelser folger,

at Stribningen paa Faxöe Bakke er ældre end Rullesteensleerdannelsen.
Denne Iagttagelse er meget vigtig med Hensyn til Dannelsestiden; thi
da Forfatteren vil kunne bevise ved iagttagelser paa Bornholm, at der

forekommer Striber, som ere dannede under de nuværende Forhold, ere
disse forenede Iagttagelser et nyt Beviis imod Theorien om den petride-

launiske Flod.
mærkværdig

Dernæst er den forandrede Retning af Bevægelsen meget
Hvis det har været en Flod, der har fort Stene med sig,

har den forandret sin Retning fra Ó. og V. til SO. og NV.

Hvis det

har været lisbræer, maa ogsaa disse lisbræers Bevægelsesretning have
forandret sig,

hvilket ikkun

lidet stemmer med lisbræernes Natur.

Bölgeslaget derimod forandrer sig efter Sirommens og Vindens herskende

Retning, og at den i Östersöen i Nærheden af de svenske og bornholmske

Kyster under en almindelig Hævning maatte forandre sig, er i höieste
Grad rimeligt. Dernæst er det indlysende, at Stribningen maa være fore-

gaaet under Vandets Overflade, med mindre man vil antage, at Landet
har lidt en Sænkning efter Stribningen.

Thi, da Striberne findes be

dækkede af flere Alen Sand og Leer, maa delte Material være afsat
efterat Sribningen har fundet Sted, og da alle vore övrige Iagttagelser

vise,

at alle 3 Afdelinger af vor Rullestcensformation

ere

afsatte

af Havet, saa maa nödvcndigviis, hvis ikke en Sænkning har bragt

den tidligere over Vandet værende Bakke alter under dets Overflade,
Stribningerne selv være foregaaede under en Vandbedækning. Alle övrige
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Iagttagelser före alligevel til det Resultat, at Landet i Stribningens Tid

har været i en nævningsperiode.
Det övcrste Lag af Grönsandet i Skovhuusvænge ved Lellinge,

er en blaagraa fast Kalksteen ; ogsaa denne Kalksteen er stribet, men Forf.

kan ikke angive Stribernes Retning, da. Arbeiderne allerede havde ned
brudt Kalkstenen, für han iagttog Striberne.

Denne Stribciagttagelsc ved

Lellinge stadfæster paa en udmærket Maade Iagttagelserne ved Faxöe,

da der her ligger 16 à 20 Fod Blaamergcl fuld af Rullestene over den
stribede Kalksteen, og Mergelen igjen er bedækket af Rullesteenssand.

Paa Bornholm forekommer der en stor Mængde Striber paa de

faste Granit-Gncus Klipper.

Rytterknægtens Top, det höieste Punkt af

Bornholm, er ganske udmærket og fuldkommen parallel stribet. Disse
Striber stryge S. 42° V. og N. 42° Ö. Paa Rytterknægtens sydostlige
Skrænt var Stiibernes Retning S. 33° V. og N. 33° Ö.

Den samme

Retning fandtes paa Nordgrændscn af Rytterknægten, paa VSV.-Siden

derimod blev Stribernes Retning mere vestlig, nemlig S.51°V. og N. 51°0.
Dog var det lier kun Furer og ingen egentlige Striber, Forfatteren kunde
iagttage.

Ved Brogaardcn i Aaker vare Striberne S. 28°V. og tætved

Kæmpegaarden havde de brede og dybe Furer og Striber en Retning af
S. 3°V. og N. 3°O.
En anden Række af Iagttagelser blev anstillet paa de faste Gra-

nilklipper i Nærheden af St. Olskirke og imellem denne Kirke og Allinge.
Stribernes Retning svæver her imellem S. 48°V., N. 48°0 og S. 78°V.,

N. 78°O., saaledes at de nærme sig til en reen öst- og vestlig Retning.
Den 3die Række af Iagttagelser blev anstillet paa Hammerens Granit

bakke og umiddelbart Syd for Hammersoen.

Iagttagelserne give her

noget afvigende Resultater, hvis Forskjællighcd synes at blive bestemt
dcels ved Ilöiden over Ilavct, dcels ved Dalenes Retning.

Det höieste

Punkt havde en Strygningslinic hos Striberne af V 7°S. og Ö. 7°N.
Dette var tillige den mcest vestlige Retning; alle de övrige Retninger

ligge imellem denne og S.38°V. og N.38°0., og de fleste og tydeligste

Striber ere parallele med Hammcrsöcn og altsaa parallele med den Dal,

der adskiller Hammeren fra det övrige Bornholm.

Hammerens Granit

klipper ere stærkere afslebne og tydeligere stribede end nogensomhelst

Granitklippe, Forfatteren ellers har scet.
Slibningsmaterialet endnu paa Stedet.

Og ligesom ved Faxöe er

Det er nemlig Sand, hvoraf hele

Hammerens Klippe endnu er bedækket, og som sandsynligviis ved den

Ström af Havet, der gaaer imellem Bornholm og Skaane, er hieven opkastet

paa denne fremspringende Pynt. Den anden Aarsag, hvorfor Striberne ere
saa tydelige paa Hammeren, ligger i Granitens egen Beskaffenhed.

Man

seer nemlig tydeligt, at Graniten ikkun, hvor den er flintkornet, mod
tager Striber.

Dette bliver navnligen indlysende ved Betragtningen af en

grovkornet Granit, som har et Bælte af fiintkornet Granit, der atter er
gjennemskaaret af en gangartig Masse af grovkornet Granit. Den fiinkornede

Granit er overmaade smukt og parallel stribet, medens den grovkornede
kun har nogle enkelte, höist utydelige Striber og forresten paa Overfladen

har en stor Mængde Huller, som hidrörc fra bortslcbet Glimmer.

Dernæst

vise overhovedet ikkun de flade og afrundede Klipper Striberne, medens disse
overalt mangle, hvor Granitgncusens Slentcr ere stærkt heldende eller

lodrette.

Dette er sandsynligviis Aarsagcn,

hvorfor Klipperne ved

Stranden paa Bornholm næsten aldrig vise Striber.

Dog har Forf. iagt

taget paa en flad Klippe imellem Alllinge og Tcign dybe Furer, hvis
Strygning var Ô. 17°N. og V. 17°S d. v. s. lodret paa Kysten.
Ved
Betragtningen af Bølgeslaget viste sig, at disse Furer udslehcs ved Vand
og Sand, uden at Stene udfordres dertil.

Ikke langt fra dette Sted

fandtes utydelige Striber i samme Retning.

Ved Hammershald, et frem

springende Forbjerg, fandtes i Vandskorpen Striber med 2 Strygnings
retninger, der laae mellem 0.26°S. og V.26°N. og Ö. 42°S. og V. 42°N.

1 det Hele taget er, naar vi undtage Hammeren, Landets Østkyst baade

ved Stranden og höiere oppe paa Klipperne meget fattigt paa Striber,
hvorimod de forekomme overmaade hyppigt paa den sydlige og vestlige

Side af Granitmassen.

Med Hensyn dertil gjör Forf. især opmærk

som paa 2 Steder: det ene er ved store Haldegaard mellem Boelskirke

og Aakirkebye, hvor et Granitforbjerg strækker sig mod Syd og paa
hvis sydligste Deel en Mængde meget tydelige Striber lobe fra Ö. til V.

Paa Knuds Kirkes granitiske Forbjerg forekommer der en stor Mængde
Striber, og disse ere i det Hele taget lodrette paa Forbjergets Sider,
saaledes at de meget betydeligen forandre Retningen paa de forskjællige

Sieder af denne Urbjergmasse.

Foruden disse Striber paa faste Klipper, forekommer der endnu
men udelukkende paa Vestkysten, store stribede Blokke.

Forfatteren har

sect dem paa Kysten mellem Rönne og Udløbet af Lesaae, og her lindes
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de især i overordentlig stor Mængde, deels under Grönsandets bratte
Klipper ved Amager, deels under den mindre höie Klint ved Hammers

hald.

Paa begge disse Steder og overalt paa Kysten , have Blokkene

parallele Striber paa deres Overflade, og de forekomme ikkun, naar
denne Overflade er nogenlunde jevn.

Aldrig liar Forf. seet dem paa

Stenenes nedre Flader og altid ere Striberne lodrette eller næsten lod
rette paa Kysterne.

De stribede Stene cre Granit af meget forskjellige

Arter, Overgangssandsteen, og imellem Lilleaaen og Lacsaaen, Kcupcrsandsteen

Paa eet Sted laae der en Sandsteensblok paa en Skrænt tæt

ved Kysten i et lille Aalöb, hvis Sider vare bratte og fulde af Rulle-

steen.

Dens Steen var stribet parallel med Aalöbet. — De 2 Klinter,

ved hvis Fod de stribede Blokke cre særdeles hyppige, indeholde begge
meget faste og liaarde Kisellag,

og jeg maa antage, at den eneste

Grund, hvorfor de stribede Blokke ved disse Localiteter cre hyppigere,
ligger deri, at Klinterne, der beständigen nedbrydes ved Bölgcslaget,

derved levere en stor Mængde haarde og skarpkantede Brudstykker, som

ved Vandets Bevægelse flyttes paa Blokkenes jævne Overflade, som

derved stribes.

Saamcget synes uimodsigeligen at være godtgjort ved

disse Iagttagelser, at Blokkene cre stribede paa det Sted og under de
Forhold, hvorunder vi nu finde dem.

De kunne ikke være stribede ved

lisbræer, der vilde flytte dem og derved frembringe en aldeles uregel

mæssig Slibning. De kunne ikke være stribede ved den store Vandstrøm,

hvorom man antager, at den har flyttet Blokkene selv, hvorved da disse
ogsaa maatte være bievne uregelmæssigt stribede; antager man derimod,

at Bølgeslaget foraarsager Slibningen, saa finder Forklaringen af det
iagttagne Phænomen

ingen Vanskelighed.

Stribede Blokke

være hyppige ogsaa ved Danmarks övrige Kyster.

synes at

Forfatteren har fundet

dem ved Östersöens Kyst, ikke langt fra Rodvig, og Hr. Stud, juris

Wedel har ligeledes iagttaget dem ved Sundets Bredder Nord for Kjöbenhavn.

De smaae Blokke, som findes i Rullesteenssanddannclsen, cre

næsten alle höist uregelmæssigen stribede ; Hr. Lector Steenstrup har saaledes fundet dem i Gruusgravene î Nærheden af Soröe, og i det nordlige

Sjælland findes de i enhver Gruusgrav.
sin

Bevægelse

har

fremkaldt

Det er det Material,

Striberne

paa

de

store

som ved

Blokke

og

faste Klipper.

Selskabet besluttede at lade besorge en Copic af den Gipsaf-

108
stöbning, som Prof. Forchhammer foreviste, og at forære den til det

engelske geologiske Selskab.

Selskabet modtog:

Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et belles-lettres
de Bruxelles.

Tome XVI.

Bruxelles 1813.

4to

Mémoires couronnnés et mémoires des savans etrangérs, publiés par

l’Académie Royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.

Tom. XV.

2ème partie.

1841—42

Bruxelles 1813.

4to.

Bulletin de l’Académie Royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.
Année 1842.

Tom. IX. 2ème partie

1ère partie.

Bruxelles 1843.

Bruxelles 1842. Tom. X.

8vo.

Catalogue des manuscripts de la Bibliothèque Royale des dues de Bour
gogne, publié par ordre du Ministre de l’intérieur.

Repertoire méthodique 2ème partie.

Bruxelles & Leipzig.

Tom. HI.

1842.

4to.

Annuaire de l’observatoire Royal de Bruxelles par Quetclet, 9ème &
lOème année.

Bruxelles 1812 et 1813.

Sur l’emploi de la boussole dans les mines, par Quetclet.

1813.

Bruxelles

8.

Instructions pour l’observation des phénomènes périodiques.

4to.

Sur la difference des longitudes des observatoires royaux de Greenwich
et de Bruxelles par Jf. M. Sheephanks et Quetclet.

Verhandelingen van het provincial Utrechtsch Genootschap van Künsten
en Wclcnschappen.

Deel 1—10.

Utrecht 1781—1821.

8.

Niewe Verhandelingen van het provincial Utrcchlsche Genootschap van

Künsten en Wetenschappen Deel 1—11. Utrecht 1822-38. 8.

Verhandeling over de oorzaken, wardoor onns Vaderland in’t Begin der
zeventienden ceuw in’t vorbrengen van voortreffelike schijvers,

Dichters, Gelerden en Schilders boven andere landen, zoo zeer

heeft mitgemunt enz.
van J. van Manen.

Ter Beantwoording eener Prijsvrage &c.
Utrecht 1818.

8vo.

Verhandcling over de Weelde bij de inwoneren der vereenigde Ncderlanden
en dcrzelvcr voorlgang en invloed op den burgerstaat.
Beantwoording eener Prijsvrage, door J. van Manen.

1820.

8vo.

Ter

Utrecht
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Verhandeling over het Kwaad-Hofdzeer (Tinea capitis) door P. J, Blom,

uitgegeven door het

provincial

Kunsten en Wetenschappen.

Utrcchtsch Genootschap van

Utrecht 1839.

8vo.

Kammerjunker og Ritmester v. Oldenburg indsendte en Globus

af 18 Tommers Diameter, hvis Hensigt er at give en tydelig Fremstilling
af de mærkeligste physiske Forhold paa Jordkloden. . Adskillige af de til

stedeværende Medlemmer erklærede, at de kjendte den, og ansaae den

for et gavnligt Hjælpemiddel ved den geographiske Underviisning i Sko
lerne, hvortil dens i Forhold til Störreisen meget billige Priis ogsaa an

befaler den.

Selskabet modtog:
Systema materiæ medicæ vegetabilis Brasiliensis. Composuit Car. Frid.
Phil, de Mar Hus.

Lipsiæ et Vindebonæ 1813.

8vo.

Modet den 15de December.
> rofessor Schouw meddelte en Oversigt over de geographiske og hi

storiske Forhold, som de italienske Lyngvaxter (Ericaccæ & Vaccinieæ)

frembyde.
Den almindelige Lyng, Calluna vulgaris, der spiller saa stol
en Rolle i Nordeuropa, forekommer paa Alperne fra sammes Fod indtil
Sneelinien ; endnu i Posletten danner den Heder, men i Apeninnerne bliver

den sieldnere og synes neppe at gaae sydligere end 43’At0 Brede.

Deri

mod har Italien en anden Lyngvæxt, der, især Syd for Nordapenninerne,

bliver meget fremherskende : Erica arbórea.

Alperne og de nordligste

Apcnniner frembyde en tredie Lyngform i Erica carnea, medens det

mellemste og sydligste Italien og Sicilien foruden E. arbórea have 4
Lyngarter: E. scoparia, multi/lora, ramulosa og sicula, hvoraf nogle

ere af meget indskrænket Udbredelse. — Sydeuropa har flere Arter af
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Erica end Nordeuropa, men Arternes Antal tiltager ud mod det atlantiske

Hav saavel i Nord- som Syd-Europa.
Nord-Europa har to Arter af Slægten Arctostaphylos, nemlig
uva ursi og alpina, der i Italien kun forekomme i den alpinske Region
af Alperne, og den forste Art tillige i samme Region i Apennincrne.

Derimod har Sydeuropa i Arbutus unedo en beslægtet meget udbredt

Planteform, der spiller en vigtig Rolle især i Kystvegetationen, og som
i Nordeuropa kun forekommer paa den milde Vestkyst.

Slægten Rhododendron har tre italienske Arter, ferrugineum,

hirsutum, Chamæcistus, som dog alle cre indskrænkede til Alpernes

höiere Regioner og fattes i Apennincrne.

Ogsaa Loiselcuria proeumbens

findes kun i den alpinske Region af den førstnævnte Bicrgmasse.

De tre nordiske Arter af Slægten Vaccinium, nemlig Myrtillus,
uliginosum og vitis idæa findes i de höiere Regioner af Alperne og Apenninerne, dog neppe sydligere end 42°.

Adskillige nordeuropæiske Slægter: Andromeda, Ledum, Cassiopea, Phyllodocc, Cassandra, Daboccia, Oxycoccus, savnes aldeles i Ita

lien; andre,

Loiselcuria, Arctostaphylos, Rhododendron og Vaccinium

forekomme kun som Bicrgplanter og have deres Sydgrændse enten i
Alperne eller i Midten af Apenninkicden ; saa at Middelhavsfloren kun har
to Slægter: Arbutus og Erica, eller i al Fald tre, naar Calluna i egnes

med.

Vel har Slægten Erica liere Arter der end i Nordeuropa, men

med Hensyn til Individernes Antal spiller den ikke den Rolle som Cal
luna vulgaris i Norden. — Lyngplantcrnc vise sig derfor i en betydelig
Aftagelse ved at sammenligne Sydeuropa med Nordeuropa.
Det var ikke at vente, al de buskagtige eller halvbuskagtige

Lyngplanter, som kun forekomme i Alpernes eller Apenninernes höiere

Regioner eller ikke have nogen stor Betydning i Menucskc-Livet, skulde i
den Grad have vakt Opmærksomhed i Oldtiden, at de kunde findes beskrevne

af den Tids Skribenter.

Derimod kunde man formode at finde de Lyng-

væxtcr omtalte, som charactcriscre Middelhavslloren og fortrinsviis et saa

udmærket og udbredt Træe, som Arbutus unedo.

Der er heller ingen

Tvivl om at de Gamles Arbutus eller, som den ogsaa kaldtes, Unedo, er
denne Væxt.

Plinius’s Beskrivelse deraf, hans Henviisning til Grækernes

xopciQOg og Theophrasts Beretning om dette Træ, der hos Nvgrækcrnc

hedder xapaQia, hos Italienerne: Arbuto, Albatro, Arbatrcsto, sætte

Ill
delte udenfor al Tvivl.

Ilvad disse og liere Forfattere, Luerets, Ovid,

Virgil, yttre om delte Træe, viser, at det da, ligesom nu, har spillet en
betydelig Rolle i Kystkratlenc.

Derimod er det tvivlsomt om de Gamles Erica,
vor Erica.

í@ííx^,

svarer, til

Plinius laler om et ringere Slags Honning Bierne trække af

denne Plantes Blomster, men den Blomstringstid, han angiver, passer
kun paa Callona vulgaris, som blot i Overitalien er saa hyppig, at der

kunde være Tale om den.

Comiteen for Regestum Diplomaticum havde indsendt folgende Brev :

„Af det Regestum Diplomaticum Danieum, til hvis Udgivelse Sel

skabet i Aaret 1811 har bevilget en Sum af 2500 Rbdlr., er nu det

försle Binds forste Afdeling, fra 822 til 1397, 314 Pagg. eller 43 Ark
in 4lo, bleven færdig fra Trykken, saaledes som Selskabet allerede har

erfaret ved de til Sammes Medlemmer uddccllc Excmplarer deraf.

For

at nu dette for den fædrelandske Historieforskning saa vigtige Iljelpemiddcl saasnart muligt kunde komme til offentlig Nytte, staacr alene til
bage at bestemme Prisen, til hvilken det kunde være at udsælge.

Saavcl med Hensyn til saa meget muligt at lette Vedkommende An
skaffelsen af et saa vigtigt historisk Iliclpcmiddcl, som ogsaa i Analogie

med hvad der ved andre af Selskabet udgivne Skrifter har været og er
sædvanligt, trocr Commissionen at burde forcslaac Udsalgsprisen for den

ovcnmcldte, nu udkomne Afdeling af Regestum til 2 Rbdlr. pr. Exmplr.,

hvilket er lidt over 4 Sk. pr. Ark.

Commissionen tilföier, at Trykningen af det fürste Bind uafbrudt
fortsættes, saa at sammes anden Afdeling i næste Aar 1811 kan ven
tes fuldendt.
Commissionen for Udgivelsen af Diplomatarium og Regestum Danieum,
Kiöbcnhavn den I5de Deebr. 1843.

E>lgelnloft>
Kohierup-llniienvinge.
c. Ulolbech
Einn-Mngnusen.
IfBatlvig.
Selskabet bifaldt den forcslaaede Udsalgspriis.
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Til Medlem af den physiske Classe valgtes:

Mag. Art. Edvard August Scharling, Professor i Chemien ved
Kjöbenhavns Universitet.
Til Medlemmer af den historiske Classe:
Dr. phil. Caspar Frederik Wegener, Lector i Sorö, R. afDanneb.

Dr. phil. Caspar Peter Paludan- Alaller, Overlærer ved Odense

Cathedralskole.

Selskabet modtog:
Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia

Vol. 8.

Part 2, 3. 1813. 1843.

Proceedings of the American philosophical Society.

Flora Batava.

No. 22—25. 1842.

No. 530.

Die Pehlewi - Legenden auf den Münzen der letzten Sàsàniden, auf den
ältesten Münzen Arabischer Chalifen, auf den Münzen

der

Ispchbcd’s von Taberistan und auf indo-persischen Münzen
des

östlichen Iran von D. Justus Olshausen.

Copenhagen

1843. 8.
Lehrbuch der praktischen Heilkunde nach chemisch-rationellen Grund

sätzen, von Dr. Gottfried Christian Reich.
Berlin 1843.

Bd. 1.

Lief. 2 & 3.

8.

*
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') Efler Iagttagelser ved Badehusene

€g3grø^2 ^3333^

Kl. 5, 9, 12,

3, 6, 9.

-

') Efter Iagttagelser paa sædvanlig Tid og Sted.
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Thermometret forliste.

lis
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Til líele Aaret lieiiliörende.

1 det forlobne Aar har Selskabet labt sil höitagtedc Æres
medlem :

Geheimestatsminister og Overkammcrhcrre v. Hosting, Ridder
af Elephanten, Storkors af Danneb. o. s. v.

og tvende af dets ordentlige Medlemmer:

Vor, ved sine anatomiske og physiologiske Arbeider og Opda
gelser berømte Professor, Kgl. Livlæge og Overlæge ved Garden, Ludvig
Levin Jacobsen, Ridder af Dannebrogen ogDbmd., Ridder af Nordstjernen,

Commandeur af Vasaordenen, og
vor indsigtsfulde Mathematiker, Capitain og Lærer ved den mi
litaire Ilöiskole, Carl Ludvig v. Bendz, Ridder af Dannebrogen.

Ordbogscoinmissionen
har i Aaret 1843 holdt 44 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet
fortsattes fra Sortblakket indtil Spillegield.

S

Trykningen af samme Bog

stav, som i Aaret 1842 var standset, er i forrige Aar atter begyndt, og
vil nu, om endog ikke med Hurtighed, uafbrudt blive fortsat.

Ligeledes

er Revisionen af Bogstavet T atter paabegyndt; og Commissionen har

Udsigt til at kunne lade Trykningen af sidstnævnte Bogstav begynde i
Aar (1844) og fortsættes samtidigen med Trykningen af S.

For at fremme Arbeidet androg Commissionen hos Selskabet paa
Valget af et fjerde Medlem og foreslog dertil Professor Velschow, der
efter Selskabet Beslutning indtraadte i Commissionen, og har deeltaget i

Moderne fra den 8de November.
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Den meteorologiske Coinitee
har i Aarcts Löb modtaget Iagttagelser fra folgende Steder:
Reikiavig, Justilsraad Thorslcnsen, fra 1812 Septbr. 1 til 1813

Aug. 31; Barometret, Thermomclret, Regnmængden, Vinden, Luftens
Udseende, een Gang daglig, 8—9 Form.

Sammesteds, fra Samme, Barometeriagttagelser fra 1812 Septbr. 1
til 1843 Aug. 31, hver anden Time fra 6 Form, til Midnat.

Godthaab i Sydgrönland, Lægen Bloch, 1812 Julil til 1813
Juni 30; Baromelret, Thcrmometret, Vinden, Luftens Udseende, 3 Gange
daglig, 10 Form. 4 og 10 Efterm.

Stubbekjöbing paa Falster, Byfoged Buntzen, 1842 Jan. 1 til 1813

Sept. 30; Barometret, Thermometret, Luftens Udseende, dog Thcrmo

metret kun fra April 1843, 3 Gange daglig, 9 Form., 12 og 4 Eftrm.
Christiansborg i Guinea, Chirurg Sann om, 1838 Marts 1 til

1812 Novbr. 30; Barometret og Regnmængden, 1 Gange daglig, 8 og

10 Form., 2 og 8 Efterm.
Desuden ere de timevise Thermomcteriagttagelser fortsatte paa

Ny holms Hovedvagt, ligeledes de sædvanlige Iagttagelser i botanisk Ilave,
over Havets Temperatur paa Trekroners Batterie og ved Badehusene,

over Regnens Hyppighed paa Nyholms Hovedvagt.

Ved Dceltagelse af

Pastor Jeger i Vedersö ved Ringkjöbing har Comitcen endvidere sect sig
istand til at oprette en Station paa Jyllands Vestside; et Thermometer

er sendt derhen i Efteraaret, og de övrige Instrumenter ere færdige til

Afsendelse.
Udgivelsen af del 3die Hefte af collectanea meteorológica blev
opsat, fordi man ansaae det for hensigtsmæssigst ved Udarbeidelsen af

Resultaterne tillige at benytte den ovenfor anförte lagttagelsesrække af

Hr. Sannom; imidlertid er Trykniugen nu begyndt, og Heftet vil ud
komme i 1844.

Bröndboring.
I Aarel 1813 begyndte Arbcidet med den artesiske Bröndboring

den 21de Marts, og fortsattes uden væsentlige Hindringer til den 25de
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October, i hvilken Tid der arbeidedes i 167 Dage.

Ved Slutningen af

Arbeidsaaret 1842 var man med Boret kommen til Dybden 538 Fod

dJ/a Tomme under Øresundets daglige Vandspeil; ved Arbeidets Ophor
1843 til 580' 8".

Fremgangen var altsaa 42' 3 Va", som er 16' 7"

mere end i Aarct 1842, i hvilket der blev arbeidet i 199 Dage
).
*

Den

större Fremgang i 1843 maae tilskrives den mildere Grund: Flinten er

nemlig bleven sieldnere og af ringe Tykkelse og Kalken noget blödere
end hidtil.

Dette giver Ilaab om, at naar Grunden vedbliver successivt

at blive mildere, vil der giöres ligesaa god Fremgang paa större, som

hidtil i enkelte Aar paa mindre Dybde.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium, og
Rcgestum diplomaticum.
Af det sidstnævnte Værk (jvfr. Oversigt f. Aarct 1812, S. 107)

er 1ste Binds 1ste Afdeling i 1813 bleven færdig, og udkommen under

folgende Titel: „Regesta
k

1

diplomática historiæ danicae.

Index

chronologicus Oiplomatum & literarum, Historiam Danicam inde ab antiquissimis temporibus usque ad annum 1660 illustrantium, quæ in

libris hactcnus editis vulgata sunt.

Cura Soc. Reg. Scientiarum danicae.

Tom: I. pars prior ab Ao. 822 ad ann. 1397."
Titel.)

344 pp. 4to.

(Ogsaa med dansk

Förste Binds anden Afdeling er under Trykken.

Censur over de i Aaret 1843 indkomne Priisaftandlinger.
Physiske Classe.
V
Som Forsög paa at besvare del af den physiske Classe frem
satte Priisspörgsmaal angaaende Veirligets Forandringer ha
*
Selskabet

*) Ved en Fejltagelse staaer i Beretningen for 1842 503' 11 ’/s" som den
Dybde, ved hvilken Arbeidet begyndte, istedetfor 512'8". Derefter var
Fremgangen i 1842 kun 25' 8’/<i".
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modtaget en Afhandling, affattet i det lydske Sprog og med Motto: „les

extrêmes se touchent.”

Forfatteren heraf har aldeles fulgt den af Dove valgte

Fremgangsmaade, og i denne Henseende leveret endeel værdifulde Bidrag

til at fuldstændiggøre de af denne Lærde anstillede Sammenligninger;

derimod har han, af Mangel paa Iagttagelser fra de nordlige Lande,
ladet Sammenligningen mellem det nordlige og sydlige Europa for störste
Da han desuden udelukkende har indskrænket sig til at

Delen uberört.

betragte Temperaturens Forandringer, uagtet Opgaven angik Veirforan-

dringer i Almindelighed, for hvilke navnlig Vindforholdene upaatvivlelig

have en ikke ringe Betydning, saa trocr Selskabet ikke at kunne tilkjende
hans Arbeide Prisen.
Som Besvarelse paa det for detClassehske Legat i Aaret 1841 udsatte

Priisspörgsmaal: „en noiagtig Beskrivelse af de i Danmarks forskjellige Dele
„anvendte Methoder til Torvens Forkulling, saavclsom en indbyrdes Sammen

ligning af Producternes Mængde, Beskaffenhed og Omkostninger,” var

der indkommen en Afhandling med Motto: „Det er altsaa klart, at Man
gel paa Brændematcrial og dets höie Priser for Fremtiden o. s. v.”
Selskabet har fundet denne Afhandling udarbeidel med megen

Flid og Omhu og med en heldig Forening af theoretiske Kundskaber og
Afhandlingen indeholder en Mængde paa Iagttagelser i for

Erfaring.

skjellige Dele af Danmark og Udlandet stöltede Sammenligninger, der

blive desto vigtigere, da flere Forsüg ere anstille med betydelige Qvantiteter.

Selskabet maa derfor ansec den ovennævnte Afhandling som et

Arbeide, der paa en særdeles tilfredsstillende Maade har fyldcslgjort
Priisopgaven, og derfor tilkjende den den udsatte Priis af 100 Rbd.
Forfatteren fandtes at være polytechnisk Candidat Bendt Söborg

Jiirgensen.

-

Priisopgaver.
Den mathematiske Classe.

Det er bekjendt, at Iagttagelserne af Pleiadcrnes Bedækning ved
Maancn ere af megen Vigtighed saavel med Hensyn til de geographiske

Længdebcstemmelser, som med Hensyn til Bestemmelsen af Maanctav-
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lernes Nöiagtighed.

Da nu de astronomiske Forarbejder, »om ved Uu-

dersögelsen af disse Iagttagelsers Resultat væsentlig ville komme i Be

tragtning, for Öieblikket kunne ansees som tilstrækkelig fuldendte, idet

nemlig ikke alene den relative Stilling af 53 af Pleiadestjernerne ved
Bessel er Lleven bestemt med Loi Grad af Nöiagtighed, men ogsaa

Theorien om Formørkelsernes Beregning overhovedet i den senere Tid

ved forskjelligc Forfattere har modtaget en betydelig Uddannelse, saa ud

sætter Selskabet som Priisopgave:
At foretage en ny, til den praktiske Astronomies nuværende

Tilstand svarende, Beregning af alle, saavel i nyere som ældre Tider,

observerte Pleiade-Bedækninger, ved hvilke de til Grund for Iagttagel
serne liggende Tidsbestemmelser kunnne antages at have en med Hensyn

til Iagttagelsernes Öiemcd tilstrækkelig Sikkerhed.

Den physiske Classe.
Benzoesyren fortjener ikke blot ved den Maade, hvorpaa den
ved chemisk Konst kan frembringes og forvandles, men ogsaa ved det
Forhold, hvori- den staaer som Planteproduct til det dyriske Stof Ilippur-

syren, en udvidet Undersøgelse.

Til Oplysning navnlig af dette Forhold

er det vigtigt, ved tilbørligt anstillede Forsög at være forvisset om den

angivne Forekomst af Benzoesyren i Græsarterne Anthoxanthum odoratum
og llicrochl:a borealis (IIolcus odoratus Lin.) og om Mængden, hvori
den er tilstede i samme; ligesom det ogsaa er ønskeligt at have vel
anstillede Undersøgelser over flere Foderurter med Hensyn til denne

Syre.

Selskabet vil derfor belönne den Afhandling, som bedst oplyser

denne Gjenstand.

Den philosopliiske Classe.
Al give en sammentrængt Fremstilling og grundig Vurdering af,
hvad der efter fiant er udrettet for Ethiken.

Den historiske Classe.
Blandt de mod Nord anlagte græske Colønier førtiener det

1‘24
Bosporanske Kongerige ved det cimmcriske Stræde i del nuværende rus
siske Taurien en besynderlig Opmærksomhed, saavel paa Grund af denne
Stats særegne geographiske Forholde og den Indflydelse, disse i flere

Henseender havde paa dens Stilling og Forfatning, som med Hensyn til
dens politiske Relationer og udstrakte commerciclle Forbindelser.

Da denne mærkelige græske Slats Historie endnu ikke er op

klaret i den Grad, som det kan antages ved mere omfattende og derpaa

i Særdeleshed rettede Undersøgelser at ville være mueligt, og da ogsaa
saavel den nöiagtigere Kundskab, der nu haves om de vedkommende
Egnes geographiske og locale Forholde, som de i senere Tid efterhaan-

den giorte Opdagelser af græske Mindesmærker, tilbyde Historieforskeren

nye Kiendsgierninger og Data, saa finder Selskabet Anledning til at
fremsætte folgende Priisopgave:
Ved Ilielp af en fuldstændig og opmærksom Benyttelse

af

Kilderne at levere en saavidt mueligt oplysende Fremstilling af det
græsk - bosporanske Kongerige,

Grændser og Naboforholde,

dcels med Hensyn til dets Omfang,
dcels

i

Henseende

til

dets

indvortes

Forfatning og Tilstand, saavclsom dens udvortes politiske og commcr-

cielle Forholde med Benyttelse af, og tilföiede Oplysninger om de
hidhorende Monumenter fra den Tid, som endnu maatte haves tilbage

i Mjntcr, Indskrifter, Ruiner af Bygninger og Anlæg og andre histo

riske Minder; hvorhos Selskabet maatte ansee det for hensigtssvarende og
ønskeligt, at Afhandlingen ledsages med et nöiagtigt, sammenlignende
geographisk Kaart.

For det Thottiske Legat.
(Præmien 200 Rbd.)

At undersøge og fremstille de Love, hvorefter Mctallegcringerncs

physiske Egenskaber ere afhængige af deres Sammensætning.

For det Classenskc Legat.
1. Da den Mening er almindelig udbredt, at de forskjellige i
Handelen forekommende Saltarter spille en forskjellig Rolle med Hensyn
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til de dermed saltede Fiskes Conservation og övrige Egenskaber, önsker

Selskabet at foranledige en nöiagtig Undersögelse af denne Gjenstand, og
fremsætter folgende Priisopgave:
At samle og kritisk at bedömme Erfaringerne over den Ind

virkning, som forskjclligc Arter af Kogsalt udöve paa de Fiske, der
skulle opbevares ved Iljclp af Salt; at undersöge paa hvilke Egenskaber

hos de forskjclligc Saltarter disse Virkninger beroe, og at vise, hvilke
af de hos os i Handelen forekommende Saltarter ere de bedste til Fiske

saltningen , og hvorledes man kan give de andre Saltarter de forlangte
Egenskaber.

2.

Præmien er 200 Rbd.
Da man i den senere Tid har begyndt at anvende forskjellige

nye, garvestofholdige Legemer i Garverierne, saa bliver det saa meget

vigtigere for Garveren at besidde et for ham bcqvcmt Hjælpemiddel til
at bestemme Mængden af det Garvcstof, som findes i. en eller anden
vandig Oplosning.

Selskabet udsætter derfor folgende Priisopgave:

At angive en Frcmgangsmaade, hvorefter man med Lethed og
Sikkerhed kan bestemme Mængden af Garveslof i saadanne Oplosninger,
som benyttes i de nyere Garverier.

3.

Præmien 100 Rbd.

Da vore Toldforhold gjöre det önskeligt, med Sikkerhed at

kunne bestemme, om en eller anden i Handlen forekommende feed Olie

er reen Hampcolie eller kun en Blanding, som indeholder Hainpcolie, saa
udsættes folgende Priisopgave:

At angive en Frcmgangsmaade, hvorved man fuldkomnere end

ved de hidtil bekjendtc kan gjenkjende Ilampeolic, og bestemme i hvilket
Forhold den er tilstede i en Blanding af fede Olier.

Præmien 100 Rbd

Besvarelserne af Spörgsmaalcne, forsaavidt de ikke angaac vore

fædrelandske Sager, kunne være affattede i det latinske, franske, engelske,

tydske, svenske eller danske Sprog.

Afhandlingerne betegnes ikke med

Forfatterens Navn, men med cl Motto, og ledsages med en forseglet

Seddel, der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer
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samme Motto.

Selskabets i de danske Stater boende Medlemmer deel-

tage ikke i Priisæskningen.

Belönningen for den fyldestgjorendc Besva

relse af et af de fremsatte Spörgsmaal, for hvilken ingen anden Priis er
nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske Dukaters Værdie.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August 1845 til

Selskabets Secretair, Conferentsraad og Professor II. C. Örsted, Com
mandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.
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