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Af

Conferenlsraad og Professor H. C. Örsted.
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabets Secretair.

Vir. 1 & 2.

Mödet den 8de Januar.

Professor Eschricht meddeelte en Oversigt af det videnskabelige Ud
bytte paa en Reise, som han i Juli—August Maaned afvigte Aar havde 
gjort gjennem det nordlige Tydskland, Holland, Belgien, Frankrig, Eng
land og Skotland, med specielt Hensyn til de i disse Lande opbevarede 
Dele af Hvaldyr, og især for at prove, hvorvidt Finhvalskeletterne inaatte 
være at bestemme efter de i hans 5te Afhandling over Hvaldyrene op
stillede Artsmærker.

At den Rudolphiske B. longimana er eensartet med Keporkaken, 
bekræftedes fuldkomment, og samtlige Afvigelser fandtes at beroe paa 
Feil i Udarbejdelsen , Opstillingen eller Afbildningen af det i Berliner
museet opstillede Skelet. Det Samme troede han ogsaa at kunne angive 
med Hensyn til Cuviers Balænoptera australis fra Cap, paa hvilket kun 
den Afvigelse fandtes gjældende, at Skulderbladet paa höire Side , langt 
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mindre det paa venstre Side , havde et tydeligt lille Acromion. Bryst
benet fandtes paa dette , saavclsom paa næsten alle opstillede Ilval- 
skelettcr, anbragt omvendt, men derhos Foreningen med de to forreste 
Ribbeenspar bevirket ved Træstykker, hvortil sikkerligen ikke har 
været tilsvarende Beendele i Naturen. Del midterste Bækkenbeen fandtes 
at være et ikke dertil hörende Beenfragment, maaskee af samme Slags 
som det foregivne midiere Bækkenbeen paa Bethvalen fra Cap , hvilket 
syntes at være Hvirvelenden af et af de forreste Ribbeen.

Eensartet med den norske Vaagehval viste sig, som allerede i den 
5te Afhandling var antaget: 1) del af John Hunter beskrevne Exemplar 
i det Hunterske Museum , 2) det af Robert Knox beskrevne i Edin- 
burgs Museum og 3) det i Bromen fra Weser Mundingen 1669. 
Paa den i Oliefarve heraf udförle Afbildning fandtes del characteristiske 
hvide Bælte paa Brystfinnerne, og de i den Albersske Afbildning af 
Skelettet stedfindende Afvigelser fandtes al beroe paa Skelettets meget 
feilagtige Opstilling, idet navnlig ikke alene Brystbenet er anbragt som 
Bækkenbeen , men Aagbenene satte tæt foran det forreste Ribbeenspar.

At den ved Sjællands Nordvestpynt i Aaret 1841 inddrevne store 
Finhval er eensartet med de Exemplarer af B. musculus , hvorrf i Pa
riser- og Berliner-Museet opbevares Brudstykker, blev bekræftet. Des
uden forcfandles paa Sydkysten af Öen Wight opstillet Skelettet af en i 
April 1842 sammesteds forulykket Finhval paa 75 Fod , og ikke alene 
svarede dette Skelet i alle Henseender til hine , men ogsaa havde Bar
derne, og, efter Ôienvidners Udsagn, ligeledes Dyrets Hud netop samme 
Farve som det sjællandske Exemplar. Da saaledes alle de Exemplarer, 
hvorpaa de opstillede Characterer for denne Art ere efterviste , have 
været meget store, navnlig over 70 Fod, laae Formodningen meget nær, 
at disse Characterer kun forefindes paa gamle Individer, og at de yngre 
desaarsag ere bievne tydede som artsforskjellige, og virkelig troer Prof. 
E., at dette först og fremmest lader sig anvende paa det 42 Fod lange 
Skelet i Greifswalder-Museet af den i 1825 ved Rygen strandede Ilval, 
Rosenthals B. rostrata Var. major. Hvirvlernes rette Antal for B. mus
culus maa ansættes til 61, Ribbeensparrenes til 15 ; Ringformen af Hals
hvirvlernes Tvertappe udvikler sig först under Væxtens Fuldendelse, men 
ogsaa Bardernes blaagraa og Hudens graa Farve maa antages först at 
vise sig senere ; Tyndtarmens Sliimflade har derimod allerede paa yngre 
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Individer de characteristiske Længdefolder. (Et Stykke deraf erhvervedes 
for Universitelsmuseet). Fremdeles troer Prof. E., at det af Dr. Schlegel 
beskrevne 39g Fod lange Individ fra Kalwyk 1841 , hvoraf Skelettet 
fandtes opstillet i Nærheden af Haag i Schevelingeo, hör henföres her
hen, idet ikke alene Hvirvlernes og Ribbenenes Antal, men ogsaa de 
væsentligste Former og Forholde i hele Skelettet stemme dermed.

Derimod vover Prof. E. ikke at udtale sig over to Skeletter med 
64 Hvirvler, det ene (beskrevet af Knox) opstillet i Edinburgs zoo
logiske Have, 76 Fod langt, med 15 Ribbeenspar, Tvertappene paa 
Axis og de tre folgende Halshvirvler dannende lukkede Ringe, men 
Barderne af en mörkere Farve og Brystfinnerne forholdsviis længere 
(| af hele Kroppens Længde) — det andet i Museet i Hull, 45| Fod 
langt, med 16 Par Ribbeen , Tvertappene af Axis, men ikke af de fol
gende Halshvirvler dannende Ringe, Barderne sorte, Brystfinnerne min
dre lange (^).

Som afgjort artsforskj el lige maae de to mindre Finhvalskeletter 
ansees, hvoraf Skeletterne opbevares i Leidener- og i Bcrlincrmuseet 
(beskrevne af Schlegel og Rudolphi) , hver med 55 eller 56 Hvirvler 
og 13 Ribbeenspar, dot forste Ribbeen gaffeldannet ved Hvirvelenden, 
Brystfinnerne omtrent kun af hele Kroppen.

Om ogsaa den store Finhval fra Ostende 1827 (beskrevet af Dubar) 
der ligeledes angives at have havt 55 Hvirvler og 13 Par Ribbeen, samt 
det forreste Ribbeen spaltet ved Hvirvclenden, horer herhen, eller om 
ikke snarere til den grönlandske Kepokarnak, kunde ikke nærmere blive 
oplyst, da Skelettet var afsendt til America. Ligesaa uafgjort blev det, 
om maaskee det af Prof. Vrolik undersögte Exemplar fra Wyk aan Zee 
1835 maaskee har været artslig med Kepokarnak , hvilket Formen af 
Brystfinnerne gav Anledning til at troe, forsaavidt deres Beendele kunde 
undersöges paa det ikke opstillede Skelet, der henligger hos en Naturalie- 
handler i Amsterdam. Vist er det, at Prof. Vroliks Angivelse om Tver- 
folder i dens Tyndtarm saaes fuldkomment bekræftet paa det af denne 
Lærde opbevarede Præparat, hvoraf et Stykke erhvervedes for Universi
tetsmuseet.

Fra Harlem havde Prof. E. havt Lejlighed til at gjöre en Udflugt 
for at besee en under hans daværende Ophold indstrandet Næbhval, der 
vil blive beskrevet af Prof. Vrolik; i Groeningen undersøgtes de af
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Prof. CI. Mulder udförte Præparater af flere Ilvaldyr og i Omegnen af 
Hull det Sir Burton Constable tilhörende særdeles smukke Skelet af en 
i Omegnen (1825) strandet Kaskelot. Angaaende disse Gjenstande for
beholder Prof. E. sig en nærmere Omtale ved en anden Ledighed.

Selskabet modtog folgende Skrifter :

Angelsaxiska Mynt i Kgl. Svenska Ålyntcahineltet, funna i Sveriges Jord, 
ordnade & beskrifna af Bror Emil Hildebrand. Stockh. 1816. 4.

Astronomical observations made at the Radcliffe observatory, Oxford in 
the year 1844 by Manuel J. Johnson. M. A. Radcliffe observer. 
Vol. V. Published by order of the Radcliffe Trustees. Oxford 
1846. 8.

Populaires asti onomisches Handwörterbuch etc. von Dr. Joseph Emil 
Nürnberger. Ister Band. Kempten 1846. 8.

Atti della reale Academia delle scienze; sezione della Socielá Borbónica. 
Vol. V. part. 1. Napoli 1843.

Rendiconto de l’adunanze et de’ lavori della reale academia delie scienze. 
Nr. 25 & 26 Jan., Febr., Marts, Apr. 1846.

Della invenzione geométrica; opera postuma di Nicola Pergola, ordinata, 
compiuta, e corredada d’imporlanti note dal professore V. Flauti. 
Napoli 1842.

Geometria di sito sul piano e nello spazio, di cavalière V. Flauti. 
Napoli 1842.

Tratlato del calórico e della luce dell’ Ab. Francesco Zantedeschi. Part. I. 
Venezia 1846. 8.

(Disse 5 Skrifter ere sendte af Professor Flauti.

Indledningsheftet til Generalstabens topographiske Atlas over Danmark 
og Herlugdömmet Slesvig.
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Möilet den 22dc Januar.

Etatsraad, Professor C. Molbech meddeelte Efterretning om Kong Chri
stian den Femtes efterladte egenhændige Dagboger, med Oplysning om 
nogle andre historiske Kilder til denne Konges Charakteer og Virksomhed 
som Regent.

Det er bekiendt, at man i nyere Tider undertiden har været langt 
mere tilböielig, end tilforn, til at betragte Regenters Personlighed, deres 
Charakteer og Privatliv, som temmelig ligegyldige Gienstande i det poli
tiske Liv, og deres Indvirkning paa Statshistorien som mindre betydende. 
Denne Synsmaade, som er modsat tidligere Tiders System, hvorefter 
man saa at sige giorde Statens Historie til eet med Regentens, er ikke 
mindre urigtig og mangelfuld. Regierende Fyrster, og særdeles i Stater, 
hvor Forfatningen giver dem en mere uindskrænket Magt, maa, i Folge 
denne, altid med mere eller mindre Bevidsthed og Frihed gribe ind i 
mangfoldige betydelige Tildragelsers Fremgang og Udfald; og Fyrstens 
Charakteer, Egenskaber, Tænkemaade og hele Individualitet har, som 
ethvert Blad i Historien viser os, ofte en alt for afgiort Indflydelse paa 
at bestemme baade Staters og Nationers Skiebne. Med hine Omstændig
heder staaer meget ofte Regenternes Privatliv i nær Berøring;- og heller 
ikke dette kan derfor være Historien ligegyldigt; saa meget mere, som 
det ikke kan andet end være dens Fortælling til Fordeel, jo klarere den 
Forestilling er, vi kunne opnaae om enhver i det historiske Liv op
trædende Charakteer og Personlighed, da det netop er giennem denne Deel 
af Stoffet, at den historiske Beretning for en stor Deel vinder meget i 
Liv og Beskuelighed. Historieskrivere have derfor i Almindelighed været 
tilboielige til at henvende deres Opmærksomhed ogsaa paa Fyrsternes 
daglige Sysler, private Levemaade, Tilböieligheder og Svagheder, deres 
nærmeste Omgivning, Yndlinger, Fortrolige o. s. v., og en saadan Op
mærksomhed er ofte en Pligt, der ikke kan eller hör forsömmes; uden 
at den derfor behover at drives for vidt, og gaae over til smaalig 
Yderlighed og Ubetydelighed.

Med de historiske Kilder til Kundskab om Regenters og Fyrsters 
Privatliv gaaer det ligesom med Stats- og Folkehistoriens Kilder, de 
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flyde undertiden rigeligt og næsten overflödigt ; undertiden sparsomt og 
utilstrækkeligt. Det sidste er Tilfældet ikke allene med en stor Deel af 
vore Konger; men med mangfoldige andre, i vor Historie fremtrædende 
og handlende Individer. Selv blandt de oldenborgske Konger er det 
kun de færreste, om hvis Person og Charaktecr Historien har efterladt 
os Stof til et fuldstændigt og klart Billede; ja det kan endog siges, 
at vi i den Henseende kiende nöiere til en og anden af de tidligere 
Konger af denne Stamme (f. Ex. Christian den Anden og Christian den 
Pierde) eni til nogle af de seneste. Heller ikke Christian den Femtes 
Egenskaber og Charakteer har været os tilstrækkelig bekiendt og tyde
lig : ligesom den danske Statshistorie under derfne Konges Regiering 
endnu kun er ufuldkomment behandlet. Den bekiendte, i sin Tid meget 
læste, som et Monster paa diærv Frimodighed beundrede Bog af Riegels 
»ver Christian den Femtes Historie skyldte Revolutionstiden, hvori den 
fremtraadte, og Nyheden i den dristige Tone, hvori Forfatteren forste 
Gang skrev om en Konge af det regierende IIuus, den Lykke, som 
Skriftet en Tid lang giorde. Egentlig er det en til historisk Brug reent 
utienlig og utilforladelig Bog , der udgiör en forvirret Blanding af en
deel samlede Malerialier med en ustandset Ström af Declamationer, biltre, 
i Pasquiltone fremsatte Sarkasmer, og uophørligt gientagne skieldendc 
Angreb og Beskyldninger, i Stedet for en factisk Beviisförelse. Dette 
er saa meget mere i Oine faldende hos Riegels, som man endogsaa maa 
finde ham langt mere partisk, og i Tonen mere bitter, end den i sin 
Tid som Pasquillant udraabte Molesworth, der endog omtaler og charak- 
teriserer Kong Christian V. paa en langt mere fordeelaglig Maade, end 
man venter hos en Forfatter, hvis Bog saa længe havde det slctteste 
Ry, som en Pasquil og Satire over Danmark og Christian den Femtes 
Regiering. Saalidt det kan negtes, at man seer, Molesworth var en 
Mand , der besad en god Deel af den engelske Nationalstolthed og 
Ovcrlegenhedsfölelse, og desuden vel har skrevet, ikke uden Indflydelse 
af et Slags personlig Forstemning og Bitterhed, med Hensyn paa den 
danske Regiering : saa kunne vi heller ikke negle, at Bogen er skrevet med 
en god og skarp Iagttagelsesevne, og vidner om större Indsigt i Stats- 
konst og Statsvidenskab , end den, Riegels lægger for Dagen. Moles- 
worlhs i sin Tid saa navnkundige, nu næsten glemte Skrift (fra 1694) 
er saaledes endnu et samtidigt Bidrag af Værdi til at danne sig en 
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Forestilling om mange Forhold i Danmark under Christian den Femtes 
Regiering og ved hans Hof; og vi kunne, ved Hielp af andre historiske 
Studier af hiin Tid , lettere blive i Stand til at skielne og erkiende, 
hvor Molesworth har Ret, og hvor han feiler og skriver med Fordom, 
end vi kunne udfinde de Brudstykker af historisk Sandhed og paalidelig 
Efterretning, der hos Riegels skiuler sig i en Masse af slet og skiödes - 
lös Fortælling, af subjectiv Bitterheds Overdrivelser, og af vilkaarligé 
Forudsætninger, og anlagne, men ubeviste Beskyldninger.

Ligesom man nu vel kan iagttage og erkiende Skyggesiderne i 
Christian den Femtes Tid og Rcgicring, og lade dem med rolig Sand- 
hedskiærlighed fremtræde i en historisk Fremstilling, uden at formørke 
det hele Billede, saaledes at alle Sandhedsfarver, de dunkle med de 
lysere, tabe sig i Partiskheds, Eensidigheds og Avindsyges Skygger: 
saaledes kan man vel opdage og erkiende de Mangler og Feil, der 
have været hos Christian V. som Regent, og i hans Personlighed, uden 
at lade sig forlede af urigtige Slutninger eller falske Traditioner til at til
lægge ham Ufuldkommenheder, som han ikke besad. Naar Molesworth, 
Riegels og Andre bibringe os et Begreb om denne Konge, som en 
reent uselvstændig, uvirksom, villielös, i sine Yndlingcrs Ledebaand 
gaaende Regent: da er denne Forestilling uden Tvivl i det Hele taget 
ligesaa urigtig, som den Fortælling, G. L. Baden liere Gange har gien
taget *),  og maaskee Andre efter ham: at Christian V. hverken forstod 
eller kunde skrive Dansk.

*) I sin „Charakteristik af de oldenborgske Konger” (1809) og i sin „Dan
marks Historie” 5te Bind.

Begge Dele modsiges af de for en Række Aar (1689—1691) 
efterladte egenhændige Dagboger og Aarböger, hvori Christian V. paa 
Dansk har optegnet hvad han fandt værd at bemærke og erindre, Stats- 
og Regieringssager vedkommende, haade i Rigernes indre Anliggender, 
og i politiske Forhold til andre Magter, eller diplomatiske Forhandlinger 
med fremmede Hoffer, saavelsom Kongens övrige, mere private Corre
spondence. Han har fra 1692 af betydeligt udvidet Omfang og Ind
hold af sin Dagbog for dette Aar; og for Aarene 1693 og 1694 givet 
dem en anden Indretning, ved at inddele dem for hver Maaned i flere 
Rubriker, deels for de forskiellige udenlandske Hoffer, med hvilke Kongen 
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underholdt diplomatisk Forbindelse og stod ¡Underhandlinger; deels for 
de indenlandske, civile og militaire Regieringss iger. Gienstanden for 
disse Optegnelser er saaledes næsten udelukkende indskrænket til Stats- 
og Regieringssager; og saadanne Optegnelser, der beröre Kongens 
Privatliv, daglige Sysler og Omgang, Hoffet og dets Forlystelser, eller 
andre Ilverdagssysler og ubetydelige Omstændigheder, ere overhovedet 
sieldne, eller, hvor de undertiden forekomme, meget kort bercirte. Kun 
Jagten (især Parforcc-Jagten , som en Yndlingslyst hos Christian V.) 
giör herfra en Undtagelse. Optegnelser af personlig Natur eller Be
mærkninger over Individer , som hörte til Kongens fortrolige Omgangs
kreds, forekomme saa godt som aldeles ikke ; ligesaa lidt noget om hans pri
vate Udgifter, Foræringer, eller desk; og saaledes fattes her det allermeste 
af del Slags Detail af Privatlivet, der optager saa megen Plads i Chri
stian den Pierdes Dagböger, men ogsaa bidrager meget til at give dem 
et charakteristisk Præg; Christian den Femtes ligne derimod Farfaderens 
deri, at Kongens Reiser og Forandringer af Opholdsted altid nöiagtigen 
findes optegned.

Fra Aaret 1695 (i hvilket Kongens Svaghed begyndte) indtræder 
den Forandring , at han ikke mere egenhændigt har fort sine vidtløftige 
Aarböger eller Dagregislere , men i Aarene 1695—1698 har ladet dem 
ved cn betroet tydsk Secretair, og i delte Sprog, indföre i Böger af 
samme Indretning, som hans egne, og i samme Form, kun med en 
stundom noget större Udforlighed. — For 1699 tindes heller ikke nogen 
Aarbog af den Art; og formodentlig har i dette Kongens sidste Leveaar hans 
betydeligt svækkede Helbred hindret ham fra at lade Arbeidet fortsætte.

Udgivelsen af disse Aarböger vil være et af de vigtigste og mest 
authentiske Bidrag til den danske Historie under de sidste 10 Aar af 
Christian den Pemtes Regiering; og vil tillige være et Mindesmærke 
over denne Konges egen Arbeidsomhcd og Deeltagclse i Statssager og 
Regieringssysler, som giendriver meget af hvad der indtil vore Dage er 
skrevet og troet om hans fuldkomne Uvirksomhed og Udygtighed som 
Regent. — Ligesom bl. a. hans vedvarende personlige Opmærksomhed 
og Virken for den danske Sömagt viser sig paa mange Steder i hans 
Optegnelser, saaledes ville de skrevne Haandböger, han fra 1680 lod 
udarbeide til sin egen daglige Afbenyttelse, kunne vidne om, at den 
grændselose Odslen med Statsindtægterne og Uorden i Finantserne under
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Christian den Femte, som man maa forestille sig efter Indtrykket af 
Hiegelses Bog, ikke kan have fundet Sted; men at derimod Kongen 
selv har været opmærksom paa denne Iloveddeel af Statsstyrelsen, og 
beflittet sig paa Orden og en overskuende hidsigt i Finantstilstanden ved 
el aarligt Budget.

Selskabet modtog folgende Skrifter :

Rapport de Mr. Chcvreul sur l’ouvrage intitulé Ampelographie ou Traité 
des cepages les plus estimes dans les vignobles de quelque renom 
par Mr. le comie Odart, suivi de considerations générales sur les 
variations des individus qui composent les groupes , appelés en 
botanique et en zoologie , Variétés, Races, sous-espèces et espèces. 
Paris 1846. 8.

Annales des sciences physiques et naturelles d’agriculture et d’industrie 
publiées par la société royale d’agriculture & de Lyon. Vol. 
1—8. 1838—1845.

Kongl. Vetcnskaps Academiens Handlingar för År 1844.
do do Ôfversigt. 1845 Nr. 8—10. 1846

Nr. 1—6.
- Berzelius’s Årsberettelse 1846.

Mödet den 5te Februar.

Professor Ramus meddeelte den efterfølgende Undersøgelse „om Ulig
heder i Pendulsvingningerne formedelst et Ilimmellegems Tiltrækning.”
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Den Kraft, hvormed Maanen og Solen virke til at modificere den 
terrestriske Tyngde , er kjendelig ved de Oscillationer , som frem
bringes i den flydende Masse paa Jordens Overflade , Verdenshavet og 
Atmosphæren. En Række af stadige Barometer-Iagttagelser , anstillede 
i de tropiske Egne til de Tider og Klokkeslet, som Theorien foreskriver, 
kan, som Laplace har viist, tjene til al bestemme den lunariske Ebbe 
og Flod i Atmosphæren. Derimod er den samme Kraft for svag til at 
kunne eftervises ved .Pendulsvingningerne; thi Maanen, hvis Virkning 
er omtrent 2,1 Gang större end Solens, vil, stillet i et Steds Zenit eller 
Nadir, kun formindske dette Steds Tyngde ved en Ottemilliondeel, hvilket 
i et heelt Dögn kun bevirker en Retardation i Pendulet af en halv 
Hundrededeel af en Secund. Den virkelige Störreise bliver noget min
dre formedelst de forskjellige Zenitdistancer, som Maanen maa gjennem- 
löbe under Himlens daglige Rotation combineret med dens egen Bevæ
gelse. Det er altsaa ene ved Calculens Hjælp, at man vil kunne efter
spore dette Phænomen , der er bundet til meget simple Love, men for
medelst sin Ringhed unddrager sig fra virkelig Iagttagelse. Folgende
Betegnelser kunne fastsættes :

Attractionscoefficienten —f.
Afstanden mellem Jordens og Himmellegemets Centrum . =a.
Jordkuglens Radius .............................. =r.
Himmellegemets Masse —M.
Dets Zenitdistance —Â. *

Den Kraft, hvormed Himmellegemet tiltrækker et Punkt paa Jordens 
Overflade, dccomponcres i to andre, den ene perpendiculær paa, den 
anden parallel med Retningen fra Jordens til Himmellegemets Centrum. 
Disse Kræfter, betegnede respective g) og ip, ere

fMrsinZ /. 0 r r2\ —3y — Çl-2-c°s2 + -J

f M (a—r cos Z) 
a3

(1-2^. cos Z+^)

Disse give atter ved Decomposition to Kræfter U, V, den forste vertical 
i modsat Retning af Tyngden, den anden horizontal dirigeret i Himmel
legemets Verticalplan :
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r
a

-2-cos,
a 1 a

¿—coszj ->Z7= ipcosl—(f.sinX—^ l^cosZ—

K— ^sin2-|-<pcos2—~^sin2

)('-s7™2+5)

Ved Sammensætning med Tyngden g erholdes den resulterende Kraft F:

*— V(g - Z7)2 + F2—Vg* —'¿g ( øcosZ—^sin2) 4-tZ/2+g)2, 
dirigeret i Verticalplane og afvigende fra Tyngdens Retning ved den
Vinkel ft, bestemt ved

r
Da — er cn lille Brök 

a
(störst for Alaanen, hvor den er omtrent ^),

erholdes ved Udvikling efter stigende Potentser af —, idet Qvadratet og 

liöiere Potentser bortkastes:

z7=/^(3c“s!!z-1)’ V 3sin2cos2

Alan kan altsaa betragte U som den hele Formindskelse af Tyngden; 
men den er positiv eller negativ eftersom 2 falder udenfor eller i In
tervallet 90°+«, >det s er bestemt ved sins = \/J d. c.

f = 35° 15'52".

Sættes Jordens Masse . fm=m , haves g=-¡, fölgehg 
r¿

u

og Vinklen ft udlrykt i Secundcr er
ft = I sin 2 2. a. 206264",796247.

Retardationen af hver enkelt Svingning af Secundpendulet er, udtrykt i
Tidssecunder, = | u ; thi er l Secundpendulets Længde, bliver Svingnings
tiden T bestemt ved

r=’lV/^=7rV7<1+W- 

For Maanen, idet ^=±,L = j£, havcs a =_l_=0,000000123, 

og den slorste Værdie af ft, svarende til 2 = 45°, er 0z/,019. For
M r 1

Solen, idet — = 354592, —= - , haves « — 0,0000000514, og
m a 23984 ’ ’

den slorste Værdie af ft er 0"0079. For den inderste Jupiters-Maane
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og Planeten Jupiter er —= 0,0000; 7, — = 0,1653, 
vi a altsaa a —

0,000000154, og den störste Værdie af er 0z/,024.

Den hele Retardation af Pendulet i Tiden i, regnet fra Stjernens

ovre Culmination, vil være uden mærkelig Feil bestemt vedz <1
"2 u (Jt,

en Tidssecund tagen som Enhed. Betegnes Timevinklen for Stjernen ved 
0, dens Declination ved J, Stedets Polhoide ved p, og antages Pendulet 
reguleret efter Stjernens Tid, haves

Q
t — 12h —, cos Z = sin â sinp -j-cosdeosp cosØ,

saa at den omspurgte Retardation R kan udtrykkes ved

3 (sin dsinp + cos dcospcosØ)2—1J dØ, 

fölgelig * I

|(1.3sinM) (l-3sin2p)0+3sin2dsin2p.sin0+|cos2dcosap.sin2ø|. 

I Tiden mellem en ovre og nedre Culmination ophæves Virkningen af 
de periodiske Led. For et heelt Omlob, svarende til 0=2tt, erholdes 
Retardationen Rz bestemt ved

Rz = 10800a.(l—3 sin2 d) (1 —3 sin2/?).
Heraf udledes folgende Sætninger:

Io. For alle de Steder paa Jorden , som ligge under en af de to 
Paralleler paa begge Sider af Æqvator, hvis Polhoide /?=£, cr Rz=0, 
saa at Pendulet her blot afficeres af de daglige periodiske Uligheder. 
(Disse Paralleler ere tillige de, hvor Tyngden formedelst Jordsphæroidens 
Tiltrækning er den samme som hvis hele Sphæroidens Masse var samlet i 
Centrum,)

2°. Er Stjernens Declination d=+«, saa vil den for ethvert Sted 
paa Jorden give Rz=0

3°. Deles Qvadranten i de lo Intervaller, fra 0 til « og fra « til 
90°, saa kan man skjelne imellem om Stjernens, nordlige eller sydlige, 
Declination og Stedets, nordlige eller sydlige, Brede, falde i det samme 
af disse to Intervaller, eller hver i sit Interval. I forste Tilfælde er 
R' positiv, i andet negativ, d. e. i forste Tilfælde er Pendulet under
kastet en daglig Retardation , i andet en Acceleration.
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Baade for Maanen og Solen er Factoren 1—3 sin2 J beständigen 
positiv, altsaa R' positiv eller negativ, eftersom p <Z s eller pZ>s- For 
Kjöbenhavns Parallel er p = 55°40'53z/, saa al den störste daglige Ac

celeration, svarende til d=0, er for Maanen liig-^^ ^3sina55°40z53zz—

2 
=0,001395. Under Polerne, idet p—90°, er den y-^j=0,C0267.

4 
Til d=90° vilde der svare under Polerne en Retardation — ——

= 0,00533 d. e. omtrent en halv Hundrcdedeel af en Secund (jvfr. 
Poisson, Traité de mécanique, 2de cd., T. I, Pag. 474). Disse Tal, 
forsaavidt de afhænge af a, ere underkastede den Usikkerhed, som findes 

ved Störreisen —, Forholdet mellem Maanens og Jordens Masse. Dette
m

Forhold er her sal liigt
75’

som det, der udkommer ifölge Phænomenet

af Ebbe og Flod ; men det kan ogsaa bestemmes ved Hjælp af Jord- 
axens Nutation, saavelsom ved den lunariske Ligning for Solens tilsyne-

1 . . 1 
ladende Bevægelse, og overhoved variere Angivelserne fra — indtil —

Den fundne Bestemmelse for Ulighederne i Pendulsvingningerne 
formedelst et Himmellegems Tiltrækning forudsætter Eensartetheden af 
den almindelige Tyngde. Under en modsat Hypothese vilde disse Ulig
heder kunne blive betydeligt större, og under visse Omstændigheder 
kjendelige for Iagttagelsen , ligesom de ogsaa vilde folge ganske andre 
Love. Dette beroer paa det andet Led i Composanlen lp, udtrykt ved 

fM—Dersom Atlractionscoefficienten for den Tiltrækning, som Himmel
ak

legemet udover paa hele Jordens Masse, er —/\, forskjellig fra Coeffi- 
cienten f for Himmellegemets Tiltrækning til et bevægeligt Legeme paa 

f M
Jordens Overflade , saa vil det omtalte Led være----- , saa at dea
Led, som forholde sig omvendt som Qvadratet af Afstanden a, ikke 
længer kunne ophæve hinanden i Udviklingerne af U og V. For at 
oplyse dette nærmere , vil del her være tilstrækkeligt at antage enten 
2=0 eller 2=180° d. e. Himmellegemet stillet i Stedets Zenit eller 
Nadir. Man vil da have F—<p=0, og enten
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2/1/r
Disse reduceres begge i Tilfældet f.—f til ■ , dirigeret i modsat

(«+r)2

/■ 2r]
a2 ' OJJ

Retning af Tyngden ; men ere fx og f kjendeligt ferskjellige fra hinanden,

1-^ Q-l
f f

reduceres de til fM—og fM — , som have modsatte Fortegn, 

den ene altsaa virkende til at foröge, den anden til at formindske Tyng
den. Da dette sidste strider ganske imod hvad der iagttages ved Ebbe 
og Flod , maa Intensiteten af den Kraft, hvormed Jordens faste Masse 
og den hvormed Havet tiltrækkes af Maanen, være den samme. Des
uden vilde dette Phænomen være mange Gange slörre, end det i Virke
ligheden befindes at være, dersom nogen Ulighed mellem disse to Til
trækninger fandt Sted. Det samme gjælder om den atmosphæriske Ebbe 
og Flod, som i Overeensstemmelse med Principct for Tyngdens Eens- 
artelhed, er neppe kjendeligt og viser sig kun ved Middeltal, udledte 
af en stor Række af Barometer-Iagttagelser, specielt udvalgte som be- 
qvemme for det tilsigtede Ôiemed. Forholdet mellem Maanens og Jor
dens Masse , udledt af Forholdet mellem Störreisen af Ebbe og Flod 
ved Solen og den ved Maanen, som Iagttagelserne give, idet man tillige 
kjender Forholdet mellem Solens og Jordens Masse, er kun meget lidt 
forskjelligt fra Bestemmelserne for Forholdet mellem de to torst nævnte 
Masser, udledte af de andre Methoder. Det vil være let heraf at be
vise, at Intensiteterne af de Tiltrækninger, som Solen og Maanen udöve 
paa Jordens forskjellige Masser, ere ligestore. Hvad iövrigt angaaer 
Spörgsmaalet om Eensartetheden af den almindelige Tyngde med Hensyn 
il vort Solsystem overhoved, kunne nærmere Oplysninger söges i Poissons 
Afhandling om Maanens Bevægelse (Mémoire sur le mouvement de la 
lune autour de la terre, Mém. de l’ac. des sc., T. XIII).

*) Bouvard, Mémoire sur les observations barométriques (Mém. de l’acad. 
des sc., T. VII, p. 296).



Professor Olufscn meddelte de af ham anstillede Iagttagelser over 
den af Le Verrier opdagede Planet. Ilan bemærkede, at, da det her
værende Observatorium for Öieblikket ikke frembyder Ledighed til fuld
stændige Meridianobservationer, vare de her omhandlede Iagttagelser 
bievne anstillede ved Hjelp af det den Frauenhoferske Refractor til
horende Cirkelmikrometer, hvis Radius sm ved denne Ledighed be
stemtes deels ved Stjerneobservationer, deels efter den Gaussiske Me
thode ved Hjelp af en Multiplicationscirkel, og fandtes at udgjöre 1038".

119 — 21h 50z 31". Oj—13 30 7.9, men de folgende Dage med Zone
119 - 2ih 50' 49.6, — 13 39 14.7.

De observerte Positioner af Planeten vare folgende :

Klokkeslet efter Middeltid. 7R Deel.
h • h 0 ' //

October 8. 9 25 48 21 52 13.7 —13 29 35.2
9. 7 45 43 52 10.6 30 147

11. 7 50 18 52 3.3 30 39.9
15. 8 33 21 51 51.8 31 37.5
27. 7 39 8 51 26.4 33 42.0

November 11. 7 34 16 51 20.8 34 8.4
12. 6 49 31 51 21.7 34 2.4
14. 6 40 33 51 23.6 33 51.7
15. 6 42 27 51 24.5 33 46.0
16. 6 16 51 51 26.3 33 38.2

Med Hensyn td de anförte Positioner , hvilke omfattede hel e det
Tidsrum , da Planeten her kunde iagttages, bemærkedes iövrigt, at Pla-
neten de forste tvende Dage var bleven sammenlignet med Bessel Zone

Selskabet modtog :

Flora Batava. Nr. 146.
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Miidet den 19de Februar.

Professor Schouw meddeelte en Afhandling om de geographiske og hi

storiske Forholde, som Birke familien frembgdcr i Italien.

Denne Familie frembyder i Italien knn 6 Arter, og disse spille 
langtfra saa vigtig en Rolle som Egefamilien eller Naaletræerne.

Birken (Betula alba), som i Nordeuropa og navnligen i Skandina
vien og det nordlige Rusland spiller saa stor en Rolle og gaaer til en 
Brede af 70°, forekommer i Italien hyppigt paa Alpernes Sydside lige 
fra de vestlige til de östlige Partier , og bidrager her til at danne 
Skovene især mellem 3000 og 6000', allsaa i Bogens og Naaletræernes 
Bælter, men gaaer dog flere Steder lavere ned. Endnu paa de euga- 
næiske Höie, der ligge som Ôer i den store Poslcttc , findes delte Træ 
og det mellem 1200—1800', i Forening med Bögen. Derimod savnes 
Birken i hele Apeninkjæden, ligesom den i den græske og spanske 
Halvö er indskrænket til de nordlige Bjergmasser.

Efter denne geographiske Fordeling er det paafaldende, at Birken 
gjenfindes paa Ætna paa en Höide af 5000—6500' i Bogens Region. 
Denne ætnaiske Birk, som af Nogle er gjort til en egen Art under Navn 
af Betula æthnensis, afviger saa lidet fra Betula alba, at den neppe med 
Föie betragtes som Art.

Den Omstændighed , at Birkens smaa Frugter ere forsynede med 
udtrædende hindagtige Vinger, hvorved de let fores langt bort af Vinden, 
ville mange maaskee ansee som Aarsagen til , at dette Træ har fundet 
Vei fra Alperne til Ætna, Men man kunde spörge, hvorfor da, naar 
Transporten er saa let, ingen Frugt er faldet og har spiret i den hele 
lange Apeninkjæde. Det synes desuden, at man efterhaanden meer og 
meer bliver nödt til at fravige den Tanke, at, naar samme Plante findes 
i fraliggende Egne, Planten nödvendigviis maa være oprindeligen ud
sprunget paa det ene Sted og tilfort paa det andet. Forfatteren har i 
sin Doctordispulats , udkommet fra 30 Aar siden, bekæmpet denne Hy
pothese , men der var dengang hverken saa mange eller saa sikkre 
Kjendsgjerninger imod den, som nu. Forfatteren nævnte nogle saadanne
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Kjendsgjerninger. Et betydeligt Antal af de nordiske Polarplanter gjen- 
findes i Alperne, uden at de forekomme i de mellemliggende Lande; 
Skandinaviens Flora gjenfindes paa Island, uagtet Havet ligger imellem; 
R. Brown fandt i Nyboliand og v. Diemens Land adskillige europæiske 
Planter, som savnes i den hede Zone og som ikke kunne antages over
forte med Colonisterne, saasom vort almindelige Rör (Phragmitis com
munis), vort Mannagræs (Glyceria fluitans), flere af vore europæiske Po
tamogetón, Scirpus og Leinna Alter, Alisma Plantage, Lythrum Salicaria, 
alle Planter, som vexe i Vandet. I Ny-Zeeland bedækker, efter Dieffen- 
bach vor Dunhammer (Typha angustifolia) Sumpene; denne Plante findes 
ogsaa paa Bjergene i Java efter Junghuhn. Efter den yngre IJooker, 
der har taget Deel i Ross Sydhavsexpedition, gjenfindes Phleum alpinum, 
en Plante, der horer til den aretiske Polarflora og Alpefloracn , ved det 
magellanske Stræde, og sammesteds voxer Aira flexuosa meget alminde
lig i Tcrvemoser, ligesom hos os. Ved det magellanske Stræde voxc 
endvidere, foruden en Deel Planter, som maaskee ere indlörle : Carex 
curta, Plaiitago maritima, Polygonum maritimum, Hippuris vulgaris, Pri
mula farinosa, Armería vulgaris, Erigeron aipinus, Galium aparine. 
Samme Forfatter anförer fra Falklands Öerne: Cardamine hirsuta, 
Draba incana, Sagina procumbens, Epilobium tetragonum, Apium grave- 
olens, Limosella aquatica, Lathy rus maritimus; fra Campbells Oe, Syd 
for Ny Zeeland: Callitriche verna og Monlia fontana, og fra Chonos 
Archipelagus : Calystegia Sepium. — Men det er især ved den nyere 
Tids Undersögelser af de lavere Planter (Alger, Lichener, Mosser o s.v.) 
i fjerne, forhen mindre undersögte Lande, at man har fundet en over
ordentlig Mængde af europæiske Arler, navnligen saavcl i de antaretiske 
Lande som i Höilandene indenfor Vendekredsene, saasom paa Java og 
i Mexico. — Derved cr ogsaa den Sætning bleven stadfæstet , som i 
hiin Disputats er udtalt, at I landt de mindre sammensatte Planter samme 
Art lettere gjenfindes i fjerne Lande, end blandt de mere sammensatte.

Italien frembyder flere Exempler paa isoleret Forekomst af Planter 
fra fjernere Egne. Saaledes forekommer Panicum Teneriffæ i Siciliens 
nordöstlige Hjôrne og det sydligste af Calabrien, men ellers ikke noget
steds i Italien eller Europa. Hidtil er den kun fundet paa Teneriffa, 
men selv om den skulde forekomme i Nordafrika, vilde dog Middel
havet ligge imellem. — Cyperus polys'.achyus bar en isoleret Forekomst 
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i Fuinarolerne paa ¡schia og findes ellers ikke i Italien eller Sydeuropa ; 
först i Nordafrika kommer den igjen. Andre saadanne Phænoinener 
frembyde : Rhododendron ponticum, der voxer i Lilleasien og Armenien 
og ved Gibraltarstrædet (Algesiras), skjöndt den mangler i det (ivrige 
Spanien , saavelsom i Grækenland , Italien , Nordafrika. Nymphæa 
Lotus voxer i Ægypten og i hede Kilder i Ungarn.

Dvetgbirkcn (Betula nana) der er en af de for de nordiske Polar
lande meest characterisliske Sniaabuske, og findes hele Polarbællet rundt, 
forekommer, skjöndt sparsommere, i Alperne, og angives ogsaa for den 
Deel af denne Bjergmasse , som horer til Italien. Forfatteren bar ikke 
selv fundet den der.

* Den lios os almindeligste El (Alnus glutinosa) har en betydelig 
Udlnedelse. Den gaaer ligefra Angerraanelven i Sverrig og Romsdalen 
i Norge (62—63°) til Nordkysten af Afrika. Dette Træ er derfor og
saa udbredt over hele Italien og Sicilien , meget almindelig ved So- og 
Flodbredder , og stiger op til 5000' over Ilavet.

Den graa El (Alnus incena), som gaaer meget længere mod Nord, 
nemlig til 70^°, findes i Italien kun i Alperne og Apeninernes nord
ligste Dele.

Den grönnc El (Alnus viridis) er meget almindelig i Alperne i del 
alpinske og subalpinske Bælle, men savnes i Apeninerne og ellers i 
Italien. Den findes ikke i Norden af Europa og er saa godt som ejen
dommelig for Alpesystemet.

Ogsaa Apeninerne frembyde en eieudommelig Art, nemlig den 
hjertcbladede El (Alnus cordifolia); et stort smukt Træ, der danner 
Skove; neu kun forefindes mellem 39—41° og indtil 3700' Iloide.

Birkefamiliens Anvendelse er ikke betydelig. Birken benyttes i 
Alperne til Brændsel, dens Qviste til Kurve; dens Ved til Huusgeraad. 
Ellens Ved er fortrinligt til Vandrender, Pæle o. s. v.

Plinius omtaler Birken og Ellen. De gamle Navne Betulla og 
Alnus svare til de nuværende italienske Betula og Alno (Ontano). — 
Det kaldes et gallisk Træ, hvilket lyder paa, al den ogsaa i Oldtiden
kun fandtes i Alperne (Gallia cisalpina); den fordrer efter Plinius et
meget koldt Klima. Om Ellen hedder det, at den har tykke Blade og 
trives i fugtig Jordbund, at dens Ved benyttes til Vandrender og holder
sig bestandig under Vand. At de Gamle ikke kjendlc den grönnc El 
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og Dværgbirken, der höre ti! den alpinske Region og at de ikke- gjorde 
Forskjel paa den graa og den almindelige El, er let at begribe. Men 
ogsaa den hjertebladede El synes at have været dem ubekjendt.

Confeientsraad Örsted meddeelte en forelöbig Beretning om nogle 
nye Forsög angaaende Omdreinings-Bevægelser, frembragte ved elek
tromagnetiske og magnetoeleklriske Virkninger ved Omdreininger. 
Disse Forsög have givet adskillige Udfald , som ikke synes at stemme 
med de anlagne Theorier; men de fortsættes endnu, for at op- 
naae en fuldstændigere Kundskab om alle de Betingelser, hvorunder 
Ilovedforsögene kunne stilles. Först naar denne Række af Forsög er 
tilendebragt, vil en Beskrivelse deraf kunne gives med den for disse 
Oversigter passende Korthed.

Selskabet modtog:

Nieuwe Verhandlingen der eerste Klasse van het Königl. Nederlandische 
Institut etc. te Amsterdam. 12. Deel. Amsterdam 1846. 1.

Transactions of the Geological Society of London, second series, vol VII, 
¡»art the third. London 1816. 4
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

og

dets Medlemmers À r b c i d e r

i Aaret 1817.

Af

Conferentsraad og Professor JHT. C. Örsted, 
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabets Secretair.

Ær. 3.

Mödet den 5te Marts.

.Dette Mode blev holdt i det kongelige Palais og Hans Majestæt Kongen 

behagede selv at lede Forhandlingerne.

Et Udkast til Selskabets Budget for 1847 blev forelagt af Kasse- 
commissionen ved dets Medlem Etatsraad Rosenvinge og efter Drøftelse 
og de fornödne Afstemninger blev Budgettet saaledes bestemt:
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Indtægter.

1. Kassebeholdning ved Slutningen af 1816
2. Renter af Selskabets Forids ....
3. Fra det Classenske Fideicornmis .
4. Etatsraad Schous og Frues Legat .
5. For Salget af Selskabets Skrifter

Udgifter.

1. Gager og Lønninger
2. Til Samfundet for den danske Literaturs Fremme
3. Præmier
4. Selskabets Skrifter
5. Ordbogen 
6. Det magnetisk-meteorologiske Observatorium . .
7. Den artesiske Bröndboring
8. Regcstum diplomaticum
9. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kröyer . .

10. Pastor Mag. Beckers Skrift: Udtog af danske 
Gesandters Beretninger

11. De besselske Soltavler
12. Registrator Knudsens Bidrag til Danmarks Topo

graphie i Middelalderen
13. Subscription paa 2det Bind af Saxo . . . .
14. Cand. Coldings Forsög
15. Litteratus Erslevs Forfatterlexicon (i 3 Aar, fra 

1846 at regne)
16. Fjerde Bind af Etatsraad Rosenvinges Udvalg af 

gamle danske Domme
17. Selskabets Folium i Banken 
18. Renter af et Laan i Banken, stort 2000 Rbd. .
19. Gratificationer
20. Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter . .

Da Kassecommissionen blev bemyndiget til, saafremt 
det behoves, at dække den til den artesiske Brönd 
opførte Udgift med 1000 Rbd. af den disponible 
Fond  

saa anslaaes de for Aaret allerede bestemte Udgifter til 
og der bliver endnu til Disposition i Aarets Löb
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Regnskabs-Oversigt for 1846.

v) Afregningen for Salget af Selskabets övrige Skrifter er endnu ikke opgjort. 
**) Herved maa dog bemærkes, at Kassecommissionen i 1846 har optaget et

Laan r Banken til Belob 2,000 Rbd.. saa at den virkelige Formue kun bliver 
127,911 Rbd. 74 Sk.

Indtægter. Rbd. Sk.

1. Kassebeholdning ved Slutningen af 1845 . 670 19
2. Renter af Selskabets Fonds.................................. 5,334 46
3. Fra det Classenske Fideicommis............................. 200 ir

4. Etalsraad Schous og Frues Legat........................ 18 32
5. For Salg af Selskabets Ordbog*) ....................... 50 ir

6,273 1
Udgifter.

1. Gager og Lønninger.............................................. 885 r*
2. Renter til Samfundet for den danske Literaturs

Fremme.................................................................... 181 70
3. Selskabets Skrifter .................................................... 1,846 61
4. Ordbogen .................................................................... 482 80
5. Det magnetisk-meteorologiske Observatorium . 656 11
6. Den artesiske Bröndboring................................... 902 74
7. Regestum diplomaticum........................................ 92 12
8. Dr. Hübertz’s Samling af Documenter vedkom-

" mende Aarhuus....................... .................................. 75 ff

9. Etatsraad Molbechs Udgave af Kong Christian d.
4des Breve.............................................................. 200 If

10. Cand. Coldings Forsög...................... . . 48 ff

11. Overkammerherre Hauchs Portrait....................... 95 II

12. Literatus Erslevs Forfaiterlexicon....................... 100 ff

13. En Maskine til at foröge Gnidningsmodstanden 242 tf

14. Afskrivning af historiske Documenter for Magister
Allen.......................................................................... 200 ff

15. Selskabets Folium i Banken.................................. 16 n

16. Gratificationer.............................................................. 50 u

17. Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter . 250 3

6,323 23
Ved Udgangen af 1845 var Selskabets Capital

127,962 Rbd. „ Sk.
Kassebeholdningen 670 — 19 -

128,632 19*)
Ved Udgangen af 1846 var Selskabets Capital

127,962 Rbd. „ Sk.
Kassebeholdningen 1,919 — 71 -

129,911 74
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Mödet den 19de Marts.

Docent Schiödte gav en Udsigt over Bupresternes indre Bygning.

Ilvad der hidtil er bekjendtgjort om denne indskrænker sig til 
el Par ældre og utilfredsstillende Fremstillinger af Meckel (Beitr. zur 
vergleichenden Anatomie Bd. I. 1808. p. 129. Tab. VIII. lig. 5—il, 
Tarmkanalen og de kvindelige Kjönsdele af Buprestis lur Ida), Gåede 
(Diss. sistens obs. qvasdam de insectorum vermiumque structura, Kiliae 
1817. p. 17, oversat og forsynet med Afbildninger i Nova act. phys. 
med. Acad. Caes. Loop. Carol, natur, curiosor. Tom. XI. 1823. p. 
329—33. Tab. XL1V. tig. 1—2, Tarmkanalen og de mandlige Kjöns
dele af Chalcophora mañana') og Léon Dufour (Recherches anat. sur 
les Carab. et plus. aut. ins. col. 1824. p. 27. pl. XI. fig. 1—2, Tarm
kanalen af Ptosima novemmaculata og Àgrilus viridis).

Forfatterens Undersøgelser over denne Familie ere anstillede 
under en Rejse i det sydlige Europa, især i Rom og paa Sicilien, og 
omfatte efleve Arter, fordelte paa sex Slægter, nemlig: Capnodis tenebrio- 
nis, Diccrca pisana, Coraebus rubi, Anthaxia salicis, umbcllatarum, 
nitida og nitidula, Sphenoptera lineata og rauca, Trachys minuta og 
pygmaea. De udgjöre en Del af et storre Arbejde over Eleutheraternes 
Anatomie.

Aandcdrætsredskaberne frembyde hos Bupresterne den samme 
Ejendommelighed som hos Skarabæerne, at Tracheernes Hovedstammer 
nemlig i visse Mellemrum udvides til större eller mindre Blærer, lige
som ogsaa mangfoldige og de til Tarmkanalen, Kjönsdelene og Musk
lerne gaaende Grene ende som smaa Blærer. Tracheernes mellemste, 
af en Spiraltraad formede, Lag mangler stedse i disse Udvidelser, hvis 
Elasticitet dog vedligeholdes af korte Fibre, der radiere fra Blærens 
Hals. Tracheblærerne falde let i Ôjncne og ere heller ikke undgaaede 
Gaede’s og Léon Dufour’s Opmærksomhed; den Förste har endog 
angivet Mangelen af Spiraltraaden.

Hos Coraebus, Anthaxia, Sphenoptera og Trachys synes den 
paafaldende ringe Mængde af Fidt at staae i Overensstemmelse med 
Iludskeletlels Tykkelse og Sprodhed og især med Livet i Sollyset, de 
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glimrende Metalfarver og de udmærket snare Bevægelser ved Löb og 
Flugt, Hos de langsommere Capnodis, hvis mörke Farver slaae i 
Forhold til Arternes Levemaade under Bark og i Træstammer, optræder 
Fidtlogemet ogsaa i en langt större Masse.

Opdagelsen af Spytkjertler hos Eleulheraterne skyldes fornem
melig Léon Dufour, der fandt dem i Form af lange, traadformige, 
undertiden grenede, Kar hos nogle Slægter af forskjellige Familier iblandt 
Ileteromererne, hos nogle Kurkulioner og Kokkineller. Kundskaben om 
disse Organers Udbredelse og Bygning har ikke modtaget nogen senere 
Udvidelse. Forfatterens Undersögelser over denne Gjenstand lade imid
lertid formode, at deres Udbredelse er langt större. Hos Bupresterne 
danne Spytkjertlerne en lille Busk af tynde grenede Kar paa hver Side 
af Svælget; de naae ikke tilbage igjennem Baghovedets Aabning, og 
ligge altsaa udelukkende i Hovedet. Hos Coraebus rubi fandtes hver 
Busk at beslaac af tre Hovedstammer, der udsende först kortere og 
siden længere Sidegrene, af hvilke de sidste atter dele sig dichotomisk i 
Spidsen. Den nærmere Bygning synes kun at afvige lidet fra den sæd
vanlige; de fandtes at bestaae af to Lag, en indre, tynd, fast, temmelig 
sejg og noget elastisk Hud, og et ydre, meget tykt, blödt og skjört og 
tilsyneladende strukturlöst Lag af afsondrende Masse. En lignende Form 
af Spytkjertler, men endnu mere udviklet i samme Retning, har Forf. 
opdaget hos Dasytes, Trichodcs og Stenopterus^ en mere rudimentær bos 
Timarcha: altsaa hos Slægter af meget forskjellige Familier.

Tarmkanalen er fra halvanden (Dicerca, Anthaxia) til to fCo- 
rae&us), to en halv (Capnodis, Sphenoptera) eller tre (Trachys) Gange 
saa lang som hele Dyret. Spiseroret er snevert, valseformigt, fuldkom
ment ret. Det gaaer jævnt over i don temmelig snevre ellipsoidiske 
Mave, der, eftersom Spiseroret er længere eller kortere og altsaa naaer 
mere eller mindre langt tilbage i Bryststykket, enten kommer til at 
ligge i den bageste Del af Forbrystet (Sphenoptera), i delte og Mel
lembrystet (Coraebus, Anthaxia, Dicerca) eller i Bagbrystet (Trachys^ 
Capnodis), 1 Spiserorets og Mavcns ydre Hud vise de transverselle 
Muskelfibre sig saa stærkt, at de sædvanligen give Overfladen et tydeligt 
tværringet Udseende. Deres indvendige Flade er bevæbnet paa en noget 
forskjellig Maade. I Svælget er den mere eller mindre fast pergament
agtig og delt i sex eller flere svagt ophöjedc Strænge, der tabe sig ud 
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i Spiseroret og i Almindelighed ere glatte, men hos Ånthaxia tæt be
satte med korte Borster og smaa skarpe hornagtige Korn. Spiseroret og 
Maven ere enten forsynede med lignende, yderst tæt stillede, llorn- 
punkter — hos Capnodis, Ånthaxia, Coraebus og Sphenoptcra — eller 
med fine og korte bagudrettede Borster — hos Dicerca og Trachys. 
Pylorus dannes af svage Vorter, som ere mere eller mindre tydeligt 
chagrinerede med lignende Hornpunkter.

Hos Ånthaxia er til Spiseroret föjet et mærkeligt Apparat, hvortil 
intet Tilsvarende findes hos de övrige af Forf. undersøgte Buprester. 
Det er nemlig forsynet med fire stilkede, ellipsoidiske, parvis bag hin
anden sidestillede Tilhæng. Sækkene af förste Par ere smaa, af ikke 
meget större Omfang end Svælget, udgaae fra dettes bageste Del og 
ere rettede forefter og udad, saaledes at de komme til at ligge en paa 
hver Side i Nakken. De af andet Par ere fire til fem Gange större og 
udgaae fra Spiseroret i den forreste Del af Forbryststykket. De ere 
först rettede tilbage, men omböjes derefter fremad og indad, saaledes at 
deres yderste videre Del kommer til at ligge tæl op til den smallere 
Rodhalvdels udvendige Side. Disse Sække have ligesom Spiseroret et 
tværringet Udseende og cre paa deres indvendige Flade besatte med lig
nende Ilornpunkter og gjcnnemlrukne paalangs af haarformige Perga
mentstriber.

Forf. erindrede ved denne Lejlighed om Oedemera cocrulea og 
Anoncodes ruficollis, hos hvilke Léon Dufour (1. c. p. 51. pi. 30. 
fig. 7. 8) har paavist et noget lignende Forhold, nemlig en foran Py
lorus udgaaende stor stilket Sæk (en saadan har Forf. ogsaa fundet hos 
Stenostoma rostrata, en anden Form af Oedemererncs Familie), og be
mærkede derhos, at disse Biller ligesom Ånthaxia fortrinsvis nære sig 
af Pollen, hvormed Forf. stedse fandt Spiseroret, Sækkene og Maven 
fyldte hos de Exemplarer, der toges paa Cichoriaceer og Skjermplanter. 
Der synes imidlertid endnu ikke at kunne sluttes til noget bestemt For
hold imellem denne Slags Næring og Tilstedeværelsen af Sække paa 
Spiseroret og Maven, eftersom Sækkene savnes hos det overvejende 
store Antal af Biller, der fore en lignende Levemaade.

Duodenum er valseformig, jævnt aftagende i Vidde forfra bagtil, 
fortil ret, den bageste, i Bughulen liggende, Deel spiralformigt sammen
rullet til höjre eller venstre Side. Det er fornemmelig Duodenum, der 
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ved sin Udstrækning bestemmer Tarmkanalens relative Længde: Spiralen 
er altsaa störst hos Capnodis og Trachys. Den forreste videre Ende af 
Duodenum er deelt i to valseformige og imod Enden tilspidsede blinde 
Flige eller Horn, i hvis Klöft Pylorus aabner sig. Fligene ere i Al
mindelighed af noget större Længde end Spiseroret, hos Capnodis og 
Sphcnoptera ligesaa lange som dette, hos Diccrca endnu længere, hos 
Coracbus og Anthaxia derimod noget kortere; hos Trachys ere Fligene 
meget korte, af ligesaa stort Omfang som selve Duodenum, og bredt 
afrundede i Enden. Hos denne sidste Slægt ere de stedse spærrede fra 
hinanden under en spids Vinkel og ligge ret fremstrakte; hos Anthaxia 
omfatte de gaffelformigt Maven, mod hvis Sider de lægge sig; hos 
Coracbus ere de tilbagebøjede ved Roden og lagte tilbage langs med 
Siderne af Duodenum, medens de tillige gjöre en Krumning med opad- 
vendt Hvælving og fremadböjet Ende; hos de øvrige Slægter lægge de 
sig fremad langs Mavens Sider, böje sig derpaa tilbage langsmed og 
udenfor deres bageste Deel, og dernæst atter fremad, saaledes at Spidsen 
kommer til at ligge yderst.

Den ydre Flade af Duodenum er overalt bedækket med smaa 
halvkugleformige blinde Tilhæng (Kjertier), der hos alle Slægterne ere 
större og oftest tillige tættere stillede paa Fligene og den derefter fol
gende forreste Del af Duodenum, men som efterhaanden aftage i Stör
reise og paa den bageste spiralformigt oprullede Deel kun vise sig som 
en svag Granulation, der hos de mindre Arter er vanskelig al opdage. 
Ilos Trachys og Coracbus have Tilhængene endog denne sidste Form 
paa Duodenums hele Udstrækning; hos'de andreSlægter, især Capnodis, 
Sphenoptera og Diccrca, ere de derimod saa store og tætstillede paa 
Fligene, at disse faae Udseende af at bestaae af uregelmæssigt sammen
føjede Rækker af Kugler. I dette sidste Tilfælde træder Spisen heller 
aldrig ud i Fligene, der saaledes komme til at overtage en blot af
sondrende Forretning. Naar imidlertid Burmeister (Ilandb. d. Ent. 
I. p. 151) ligefrem sætter Fligene i Klasse med Spytkjcrtler (udentvivl 
fordi Gåede fremstiller dem som selvstændige Kar), synes denne Tyd
ning af flere Grunde ikke at kunne billiges.

Denne mærkelige Spaltning af Duodenum er et af de faa ana
tomiske Forhold, der kunne betragtes som tilstrækkeligt faststillede ved 
de tidligere Undersøgelser, og har ogsaa forskaffet Bupresterncs Tarm
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kanal en vis Berömthed. Ilos Meckel (I. c. fig. 5. d. fig. 6. 7) og 
Gåede (I. c. fig. 1. b.) findes tillige Tilhængene angivne, hvorimod 
Léon Dufour beskriver Duodénum som glat hos Ptosima novemmacu- 
lata og Agrilus viridis, fremstiller den sidstes Duodenum som manglende 
Flige og Fligene hos den forste som blot let foldede i Randen (un peu 
boursoufflcs sur leur bords). Da Forf. ikke endnu har havt Lejlighed 
til at undersöge disse to Former, maa han lade det henstaae uafgjort, 
hvorvidt denne Fremstilling indeholder Sandhed, eller om den kun 
grunder sig paa en mindre nöjagtig Undersögelse. Det Samme gjelder 
om Meckel’s Fremstilling af Fligene hos Buprestis lurida (en endog 
med Hensyn til Slægten tvivlsom Art), ¡folge hvilken deres Ender skulde 
være rörformigt forlængede og mangle Tilhæng.

Den övrige Deel af Tarmkanalen er omtrent af samme Længde 
som Spiseror og Mave tilsammentagne. Tyktarmen (Colon) tiltager 
jævnt i Omfang henimod sin köllcformige Ende. Da Spidsen af Duo
denum ligger vderst i Spiralen og er rettet fremad, maa Tyktarmen, 
idet den udgaaer fra Spiralens Spidse, efterat have naaet indad og 
fremad til Bughulens Midtlinie, gjöre en Böjning tilbage, der altid er 
skarpt spidsvinklet, for at kunne fortsætte sig tilbage mod Gadboret, 
hvilket skeer i en næsten ret Linie hos alle Slægterne med Undtagelse 
af Capnodis, hvor den danner en stor dobbelt Bugt ovenpaa Duodenums 
Spiral. Tyktarmens forreste Trediedel, i hvis Midte den omtalte skarpe 
Böjning finder Sted, er betydeligt tyndere end det bagved liggende 
længere Stykke, og afsættes tillige tydeligt fra dette ved overvejende 
Udvikling af Muskelhudens Længdefibre, saa at det enten er ganske 
glat eller dog meget finere tværringet end den folgende tykkere Deel, 
hvor de ringförmige Furer ere dybt indskaarne og adskilte ved slörre 
Mellemrum. Masllarmen opnaaer omtrent en Oltcndedeel af Tyktarmens 
Længde.

Hele Tarmen fra Gadboret til Duodenum gjennemlöbes paa den 
indvendige Flade af sex Muskelstrænge, der i Tarmens svagt udvidede 
forreste Ende overgaae i ligesaa mange ovale Vorter, der lukke Ind
gangen til Duodenum, og ere forsynede med et eller to ringförmige 
Bælter af tætstillede Ilornpunkter; hos Sphcnoptera er den hele ind
vendige Flade af den forreste snevre Deel af Tyktarmen tæt besat med 
lignende Punkter. 1 Masllarmen forvandles Strængene til sex brede 
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Pergamentblade med hornagtige Rande, der beklæde dens hele indven
dige Flade og bagtil overgaae i Gadborets Ringmuskel. Bladene ere 
hvælvede paatværs, saalcdes at de hornagtige sammenslödende Rande 
komme til at danne sex Længdekjole inde i Tarmen.

Hos de större Arter, navnlig hos Capnodis^ antydes denne Byg
ning ogsaa udenpaa Tarmen ved meget tydelige Frcmragninger af Stræn- 
gene, der altsaa fremstille sig som sex ophöjcde Linier, hvilke i For
bindelse med Mellemrummenes Tværrynker give hele Overfladen et 
gittret Udseende. En ganske lignende Bygning har Forfatteren truffet 
hos en Mængde andre Biller med köllcformig Tyktarm og sex malpighiske 
Kar, navnlig hos alle Melasomcr. Naar Tarmen sammentrækkes, antage 
de ophöjede Linier en Bölgcform. Det er efter Forf.’s Mening disse 
Linier, der bos Blaps mortisaga af S t r a u ss - D u r ck h e i m ere bievne 
tydede som ,,vaisseaux urinaires, repliés en zigzags sur eux-mêmes, et 
contenus dans la tunique même de l’intestin” (Considér. gén. sur Fanai, 
compar. des an. art. p. 274).

Af Tarmkanalen hos Larven til Chalcophora mariana haves en 
Fremstilling af Loew (Entona. Zeit. Jahrg. 1841. S. 34. Tab. I. 
fig. 1—9). Der angives ,,store Spylkjertler”, men som ikke findes nær
mere beskrevne. Naar man med nöjere Bekjendtskab til Bupresternes 
Tarmkanal betragter Afbildningen fig. 3 af Larvens Tarmkanal, eller blot 
sammenligner den med Meckel’s og Gacde’s Figurer, viser den en 
saa stor Lighed med det fuldkomne Insekts Typus, at man vilde kunne 
holde den for en noget stiv eller maniereret Afbildning af denne. Imid
lertid betragter Loew de to fra Duodenums forreste Ende udgaaendc 
lange Flige, der, ligesom selve Duodenum, angives at være tæt besatte 
med punktförmige Kjertier, for saakaldte Galdekar, idet han benægter 
Tilstedeværelsen af saadanne ved den bageste Ende af Duodenum. Men 
denne Tydning bliver saa utilfredsstillende ved den Række af Anomalier, 
til hvis Antagelse den tvinger, at det synes rigtigere at betragte Sagen 
som uafgjort, indtil den er bleven prövet ved nye Undersøgelser.

Meckel, Gåede og Leon Dufour angive Antallet af de 
malpighiske Kar til fire*).  Forf. skjelncr sex hos alle de undersøgte

’) I en Afhandling „Om Ptiliernes Plads i Systemet, tilligemed nogle Antyd
ninger om Klavikornernes Systematik”, som Forf. for to Aar siden bekjendt- 
gjorde i Kröyer’s Tidsskrift, og med hvilken han sögte fra et anatomisk 
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Former. De udmærke sig ved Længde og Tyndhed, ligge sammenrullede 
ovenpaa Duodenums Spiral, og cre med deres bageste Ender heftede til 
Midten af Tyktarmen. Sekretet er af en mere eller mindre mörk 
guul Farve.

De mandlige Kjönsdele have en meget udmærket Bygning.
Sædstokkene ligge op til Kjönsdelenes fælles Udforingsgang 

(Ductus ejaculatorius), bagved de afsondrende Biorganer af forste Par, og 
bestaae af et afvexlende Antal af lange rörformige Bælge, der udgaae 
straaleformigt fra Sædgangenes Ender, derpaa sammenrulles paa forskjel- 
lig Maade, og omgives af et tyndhudet fælles Hylster, saaledes at de 
hver Sædstok sammensætlende Bælge lilsammcntagne komme til at ud- 
gjöre cl stort ovalt Legeme; i Almindelighed rage Bælgenes yderste 
Ender frem af Hylsteret og danne en egen Oprulning. Bælgenes An
tal fandtes hos Coraebus rubi at være fem, hos Anthaxia umbcllatarum 
sex, hos Trachys ti; hos Dicerca, hvor de ere meget talrige, kunde 
deres Antal ikke nöjere bestemmes; hos Chalcophora mañana ere de 
¡folge Gaede’s Fremstilling (1. c. fig. 2. f.) ligeledes meget talrige.

Hos Coraebus rubi ere Bælgene næsten dobbelt saa lange som 
hele Dyret, meget tynde ved Roden, og tiltage efterhaanden i Tykkelse 
jævnt udefter indtil deres kölleformige omböjede Ender, der ere af samme 
Omfang som Ductus ejaculatorius. De ere sammenrullede i en tæt spi
ralförmig Knude i Bunden af Hylsteret, gjöre derefter længere foran i 
dette flere spidse Bugter fra Side til Side, og træde derpaa ud af Hyl
steret med deres yderste Fjerdedele, der ere sammendrejede i Form af 
et bagvendt S.

Hos Anthaxia umbcllatarum ere de langt kortere, kun halv
anden Gang saa lange som hele Dyret, men forresten af samme Form 
som hos Coraebus, med Undtagelse af, at hver af Bælgene ved Roden 
udvides til en lille sirlig aflang Sæk, der ved en Indsnöring deles i et 
bagestc, kortere, ovalt og et forreste, længere og videre, elipsoidisk,

Standpunkt at bringe noget Lys ind i adskillige forviklede systematiske For
bold af stort Omfang, ere Buprcstcrne derfor nævnede mellem de Eleuthe- 
rater, der have fire malpighiske Kar. Forf. seer sig nu istand til at tilfdje 
endnu en anden Rettelse til hin Afhandling: at nemlig Ilislcrne, ifölge 
senere, paa de store sydeuropæiske Arter anstillede, Undersøgelser træde 
over i den Række af Klavikornernes Familier, hvor Antallet af de omtalte 
Organer er sex.
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tilspidset Stykke, der gaaer jævnt over i Bælgenes smalle Rod. Paa 
Grund af denne Struktur bliver Ovalen, som Hylsteret med de‘safnmen- 
rullede Bælge danner, kortere og bredere end hos Coraebus; ligeledet, 
ere de frie Ender sammenlagte paa en anden Maade, nemlig saaledes, 
at de komme til at danne en lav bred Kegle paa Hylsterets Spidse.

Ilos Dicerca have Bælgene samme relative Længde og, med Und
tagelse af deres större Tyndhed, tillige samme Form som hos Coraebus. 
Den sammenrullede og af Hylsteret omgivne Deel danner el omvendt 
pæreformigt Legeme, de frie Ender en kort og tyk, paatværs fem Gange 
sammenlagt Kölle.

Ilos Trachys indesluttes Bælgene fuldstændigt af Hylsteret, der 
er af en levende guul Farve. De ere ikke længere end Dyret, ved 
Roden larigstrakt-ellipsoidiske og noget videre end den forreste Deel af 
Ductus ejaculatorius, og aftage bestandigt i Omfang ud imod Enderne. 
Bælgene ere sondrede i to Partier, fem i hvert, og Enderne af hvert 
Parti omböjede indad mod hverandre og nedad mod Hylsterets Bund. 
Sædstokken bliver saaledes næsten ganske kugleformig.

Sædgangenc ere hos Diccrca og Anthaxia omtrent af samme 
Længde som Sædstokkene, hos den forste kun lidet tykkere end disses 
Bælge, hos Anthaxia næsten saa vide som Bælgenes Ender, men af
tagende i Omfang ved Roden; hos Trachys ere de dobbelt, hos Coraebus 
endog tre Gange saa lange som Sædstokkene, hos den forste overmaade 
tynde med udvidede omvendt kölleformige Rodender, hos den sidste saa 
vide som Sædstokbælgenes Ender, med en stor forlænget ellipsoidisk 
Udvidelse ved Roden, hvilken Sæk hos Trachys minuta er deelt i Midten 
ved en dyb Indsnöring; den smallere Deel af Sædgangene lægger sig 
hos Coraebus i en Bue forfra bagtil langs med Sædstokkens indvendige 
Side, hos Trachys danner den en stor uregelmæssig Oprulning.

Af de to Par Sædblærer (afsondrende Biorganer), der aabne sig 
i Enden af Ductus ejaculatorius, ere de af forste Par af en kortere 
eller (Trachys) længere, i Omrids efterslægterne afvexlende, kölleagtig 
Form, med spiralagtigt mod hinanden indböjedc Ender, og i Alminde
lighed af en ligesaa stor Masse som Sædstokkene. De af andet Par ere 
valseformige med undertiden (Anthaxia) kölleagtigt udvidede Ender, og 
sædvanligen af samme Omfang som den tykkeste Del af Sædstokbælgene; 
de afvexle betydeligt i Længde, idet de hos Trachys kun ere lidet læn
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gere end dem af förste Par, hos Coraebus og Anthaxia derimod endog 
halvanden Gang længere end hele Kroppen; de ligge stedse sammen
rullede i en stor Masse imellem og under dem af förste Par.

De mandli ge Kj önsdeles fælles Udforingsgang (Ductus ejac.) 
aftager fra sin noget udvidede Midte i Omfang mod begge Enderne. 
Den danner to smaa lodrette Bugter, en fremad over Sædblærerne og 
en tilbage over Penis.

Penis bestaaer i et pergamentagligt, ved Randene hornagtigt, 
fladt, i Enden tilspidset Rör, der omgiver Enden af Ductus ejaculatorius; 
Aabningen befinder sig i et elliptisk Udsnit paa Rorets Overside, et kor
tere eller længere Stykke fra Spidsen, og har Form af en simpel Længde
sprække med en noget fortykket Hudrand. Penisskeden har Form af 
to ved Roden sammenvoxne, smalle, blöde Hornklapper med flade og 
undertiden udvidede Ender, der paa Randene ere besatte med enkelte 
Borster. — Baade Penisroret og Klapperne afvexle meget i Form efter 
Slægterne. — En Parringssæk savnes aldeles.

Den Afbildning, Gåede har givet af de mandlige Kjönsdele 
hos Chalcophora mariana, bliver især derved fejlagtig, at Sædgangene 
ere fremstillede lösrevne fra Sædstokkene som selvstændige afsondrede 
Kar (I. c. fig. d.), og at Sædstokkene fremstilles som aabnende sig med 
en kort Gang i den bageste Del af Ductus ejaculatorius (fig. f.). Hvad 
der hör forslaaes ved det Par runde Legemer (fig. c.), der afbildes som 
siddende ved Roden af Sædgangene og tydes som analoge de Cowperske 
Kjertier hos höjerc Dyr, veed Forf. ikke. Ilos de af ham undersögte 
Former fandtes de ikke.

De qvindelige Kjönsdele frembyde et meget anomalt Forhold.
Æggestokkene höre til den fingrede Form. Afvexlingen i Rore

nes Antal er meget stor, men staaer i de Tilfælde, hvor en Sammen
ligning har kunnet anstilles, i nöje Samklang med Antallet af Sædstok- 
bælgene bos Hannen: hos Trachys findes ti, hos Anthaxia nitida og 
umbellatarum sex, hos Anthaxia salicis og Coraebus rubi fem, hos 
Sphenoptera linéala otte, hos Sphenoptcra rauca ti, hos Capnodis tene- 
brionis fire og tredive. De udviklede Æg ere kort ovale, ellipsoidiske 
(Sphenoptera rauca) eller langstrakl-ægforrnige (Coraebus). Æggelederne 
ere i Enden decile i korte kölleformige Rör, eet for hvert Rör i Ægge
stokkene. De samle sig bagtil i en kort fælles Gang, hvis indvendige 
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Flade undertiden (Capnodis) er pergamentagtig eller (Anthaxia) bcslröet 
med utydelige Hornpunkter, og som aabner sig paa Underiladcn af den 
korte og vide Æggegangs Spidse. Baade denne fælles Gang og selve 
Æggegangen cre kraftigt muskulöse, og antage i ikke udspilet Tilstand et 
tydeligt tværringet Udseende.

Den sækformige Sædkapsel (Capsula scminalis) aabner sig med 
en kort og vid lials (Ductus scminalis) i Spidsen af Æggegangen, og 
naaer i udspændt Tilstand langt frem imellem Ægstokkene, næsten til 
Roden af Bughulen. 1 sidste Tilfælde er den sædvanligen oval eller 
ellipsoidisk ; inden Parringen vexier den noget i Form : hos Sphenoptera 
rauca er den i delle Tilfælde kölleformig med to svage Indsnit i den 
bredt afrundede Ende, som derved, scet ovenfra, faaer et kort - tretunget 
Udseende; hos Capnodis viser den sig i denne 'liistand langstrakt valse- 
formig og danner to lodrette Bugter; men selv inden den fyldes ined 
Spermatozoerne er den stedse i det mindste dobbelt saa vid som Ægge
gangen. Dens ydre Hinde er tyk, muskulös, med saavel paalangs 
gaaende som ringförmige Fibre; dens indvendige Flade, der undertiden 
(Capnodis) er svagt hornvortet, er i ikke udspændt Tilstand fint længde
rynket. Sædkapselens Kjertel (Glandula appendicularis) har Form af en 
ret anseelig kölleformig (7’rac/iys), krummet ellipsoidisk (Sphenoptera li~ 
neata, Coraebus rubi., Capnodis tenebrionis) eller valseformig, i Enden 
opad tilbagebojet (Sphenoptera rauca) tyndhudet Sæk, der afvexler no
get i nærmere Omrids og relativt Omfang efter den Periode, hvori 
Sekretet befinder sig. Dens Udforingsgang er omtrent af samme Længde 
som Sækken; dens ydre Hud er tyk, muskulös, tværringet, den ind
vendige undertiden pergamentagtig; den aabner sig i Sædkapselens Hals 
paa dennes nederste Side.

En Parringssæk (Bursa copulalrix) mangler aldeles.
Hos Anthaxia umbellatarum fandtes i en Hun strax efter Par

ringen ikke alene Sædkapselen men tillige Æggelederne ligefra deres fælles 
Gang indtil Roden af Æggestoksrorene aldeles opfyldte af en umaadelig 
stor Masse af Spermatozoer, som, efterat der var gjort en Aabning i 
Æggelederne, saaes at strömme ud i en tyk Straale. Endvidere jagttoges 
engang hos Sphenoptera lincata et eneste fuldstændigt udviklet Æg at 
optage Sædkapselens hele Hulhed.
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Sammenholdes disse to Iagttagelser med Sædkapselens over
ordentlige Störrclse og muskulöse Struktur samt korte og muskulöse 
Hals, og den langsomme og stödvise Udvikling af Æggene, saa ledes man 
til at antage, at Befrugtningen hos Bupresterne foregaaer i Æggeledernes 
Rör, i hvilke Æggene findes nedgledne, naar de have opnaaet deres 
fulde Störreise: og at Sædkapselen foruden den sædvanlige Funktion 
endnu overtager to andre, nemlig at drive Spermatozoerne efterhaanden 
frem imod Æggestokkene, og siden at tjene til sidste Gjemmested for de 
befrugtede Æg; hvorved da en ny Parring blev nødvendig for hvert 
Hold af Æg. En saadan Antagelse vilde staae i Overensstemmelse med 
den langsomme og periodiske Aflægning af Æggene, der maa finde Sted 
hos Dyr, der, som Bupresterne, skulle indbringe dem enkeltviis i Træ
stammer. Men da det herved vilde være afgjörende at vide, om Fo
sterets Udvikling hos de befrugtede Hunner allerede begynder i de Æg, 
der ligge i Æggestokrorenes bageste Rum, og Forf. for nærværende Tid 
ikke er istand til at besvare dette vigtige Spörgsmaal, tör han kun hen
stille det Ovenstaaende som en midlertidig Hypothese.

De qvindelige Buprcster ere forsynede med et meget udviklet 
Redskab til at aflægge Æggene. Det bestaaer i et fladt, hudagtigt, tre
leddet Rör, der omgiver Enden af Vagina, og som kan sammenskydes 
saaledes, at det tredie og længste Led optager det andet, der er det 
korteste, og dette atter det forste. Det er udvideligt i höjestc Grad. 
Paa Undersiden af hvert Led findes to Hornlister, af hvilke de paa forsle 
Led med deres forreste Ender cre heftede til Undersiden af det överste 
Kloakdækkes Forhjerner; paa den överste Side har kun tredie Led saa- 
danne Hornlisler. Den yderste, sædvanligen udvidede, Ende af tredie 
Led har i Spidsen to, undertiden toleddede, Palper, der atter, ligesom 
tillige selve Randene og Spidsen af den udvidede Ende, ere forsynede 
med korte Borster eller Torne. — I Rorets relative Længde og nær
mere Form og i Bygningen af Listerne og den udvidede Ende findes 
betydelige Forskelligheder. Saaledes er hos Trachys Roret overmaade 
kort med rudimentært andet Led og uden Hornlister paa Oversiden af 
tredie Led. Hos Coraebus er det overmaade bredt med næsten cirkel- 
formigt udvidet Ende og ligeledes rudimentært andet Led ; Rummet imel
lem Listerne paa tredie Leds Overside er længderynket og tæt horn
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vortet. Hos de övrige undersøgte Slægter er det i udstrakt Tilstand 
næsten saa langt som hele Bagkroppen og har en forskjelligt formet 
uparret Hor nliste langs Midten af tredie Leds Overside; hos Capnodis 
ere Pálpeme erstattede af en Busk korte Torne paa hver Side af Spid
sen o. s. V.

Ved Fordelingen af Nerveganglierne bestaacr det mest Karak
teristiske deri, at Mellem- og Bagbrystets Ganglier er sammensmcltede 
til et stort Ganglie, der ligger i Roden af Bagbrystet. Af de fem 
Bugganglier ligge kun de tre sidste i Bughulen. Det sidste af disse 
(Kjönsdelenes Ganglie) udsender fire Par Nervestammer, hvert af de fire 
foregaaende kun eet Par. De sidste Bugganglier afvcxle meget i deres 
Leje mod hverandre, og ere ofte sammensmeltede med Kjönsgangliet.

Forfatteren foreviste en Række af Tegninger til Oplysning af 
de skildrede anatomiske Forhold.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des sciences et belles lettres 
de Bruxelles. Tome XIX. Bruxelles 1845. 4.

Recensement général de la population statistique, agricole et industrielle. 
Extrait du moniteur (belge) du 4 Juli 1846. Bruxelles 
1846. 4.

Bulletins de l’acad. de Bruxelles 1845. 1846. 8.
Annuaire de l’observatoire Royale de Bruxelles par A. Quételet 1846. 

Bruxelles 1845. 12.
Annuaire de l’Academie Royale de la Belgique 12me année. Bruxelles 

1846. 8.
Rapport addressé à Mr. le Ministre de ¿’intérieur sur l’état et les tra- 

vcaux de l’observatoire Royal de Bruxelles. Année 1845.
Annales de l’observatoire Royal de Bruxelles publiés aux frais de l’état 

par le directeur A, Quetelet. Bruxelles 1816. 4.
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Sur le climat de la Belgique, phénoméns périodiques des plantes par 
A. Quetclet. Bruxelles 1816. 4.

Bulletin de la commission centrale de statistique de la Belgique (extrait 
du tome 111) sur les anciens recensements de la population 
Belge par A. Quetelet.



'") Tre Iagttagelser daglig K
l, 9, 12 og 3.



*) Fem Iagttagelser daglig K
l.



Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider

i A aret 1817.

—-------o C----------

Af

Conferenlsraad og Professor tivstCft
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabets Secretair.

Ir. 4.

Modet den 9(le April.

Professor Lie&rwann meddelte folgende Udsigt over Lycopodiaceemcs 

Forhold i Mexico :
Vore Kundskaber om Lycopodiaceernes Forhold i det store 

mexicanske Rige ere meget nye; de gaae nemlig ci længere tilbage end 
til Aaret 1830, da de to Reisende Dr. Schiede og Fr. Deppe til 
Berliner Museet overscndle betydelige Samlinger af mexicanske Planter, 
der efterhaanden ere bievne beskrevne i Linnæa af Chamisso og 
Schlechtendal. 13 Arter Lycopodiaceer cre saaledes bievne bekjendt- 
gjorte fra den schiede-dcppeske Samling. Iblandt det store Antal 
americanske Planter, som tidligere vare bievne beskrevne af Humboldts 
og Bonplands Samlinger, var kun een Lycopodiaccc fra Mexico, Lyco- 
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podium marginatum il B., som nu hörer til Slægten Selaginclla. I de af 
Prcsl udgivne Reliquiæ llaenkeanæ findes et Par Selagineller beskrevne 
(L pallescens Presl og L. chilcnse Willd.), dog altfor ufuldstændigt til 
at man med Sikkerhed kan gjenkjende dem. Senere er Antallet blevet 
foröget ved Galeotti’s, Ghiesbregt’s, Linden’s, C. Ehrenberg’s og Lei- 
bold’s Reiser. Sættende disse Materialier i Forbindelse med dem, jeg 
har havt Leilighed til at tilveiebringe i Mexico, vil jeg forsöge at give 
en Udsigt over de for Tiden kjendte Lycopodiacccr i Mexico. For 
Fuldstændigheds Skyld vil jeg ogsaa omtale de Arter, som angives af 
Forfatterne, men som jeg maa ansee som urigtige eller dog yderst 
tvivlsomme.

Lycopodium L. Spring. Monogr. Lycopod.

1. L. reflexum Lam. Temmelig hyppig paa Cordillerernes östlige 
Holdning imellem 3000 og 4500', snyltendc paa Egene. 
Jalapa, Schiede ; — fra Mirador til S. Antonio Huatusco, Liebm.

Den store Forvirring i denne Arts Synonymie har Spring 
sögt at hæve ved udforlige Beskrivelser af de nærstaaende og 
forvexlede Arters Original-Exemplarer ; men det synes ikke 
ganske at være lykkedes. Med samme Ret som L. Siebcrianum 
Spring adskilles, bör vist den under L. reflexum af Spring 
inddragne L. bifidum IL B. restitueres som Art.

Mine Exemplarer af nærværende Art afvige noget fra S.’s 
Beskrivelse, stemme derimod i flere Punkter med L. Siebcrianum, 
som angives fra det columbiske Archipelag, Peru og Chile.

* \)2. L. Hippuris Desv. Kunze in Linnæa v. 18 p. 303 Planlæ Lei- 
boldianæ.

Angives som samlet af Lcibold paa Træer i den tem
porelle Region.

Naar Prof. Kunze angiver denne hidtil ikkun fra Java 
kjendte Art som forekommende i den tempererte Region paa 
Mexicos Östside, da maa jeg meget betvivle denne Bestemmelses 
Rigtighed. Mit Ophold i Mexico var samtidigt med lir. Lei- 
bold’s, vi levede i længere Tid paa to Naboplantager, og i

) De med * betegnede Arter ere tvivlsomme.
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Lobet af halvlredie Aar har jeg i forskjellige Aarstider og i alle 
Retninger gjenncmstreifet den Egn, hvorfra den omhandlede Art 
angives, uden at have truffet Noget, jeg vilde kunne henfore 
dertil. Formodentlig er det en Form af foregaaende Art, der er 
bleven forvexlet med L. Hippuris Desv.

3. L. verticillatum L. Samlet i Skovene ved Jalapa af Schiede; i den 
tempererte Region uden nærmere Angivelse af Stedet, af Leibold.

4. L. fontinaloides Spring. Monogr. Lyc. p. 49. Ejusd. Fl. brasil. 
1. p. 112. t. V. f. 2.

Angives af Spring efter Exemplarer i Delessert’s Herbarium, 
samlede af Galcotli, som voxende ved Jalapa paa 4000', og i 
Departementet Oajaca paa 7000'. 1 Marlens og Galeoltis Mé
moire sur les Fougères du Mexique tindes denne Art ikke op
tagen, men derimod L. tenue Kunze, for hvilken som Localitet 
angives Ccntral-Cordillcrerne i Dep. Oajaca ved Llano verde paa 
7—8000' Ilöide, det vil sige, den samme Localitet, hvorfra de 
Delessertskc Exemplarer skrive sig, samlede af den samme 
Galeotti. De nævnte Forfattere henföre tvivlende L. filiforme 
Sw som Synonym til deres saakaldte L. tenue Kze. Herimod 
maa nu indvendes folgende: der existerer ingen L. tenue Kze, 
men vel L. tenue IL B. Hooker & Greville havde urigtigen 
henfört L. tenue II. B. til L. filiforme Sw. Kunze rettede Feil- 
lagelsen, men opstillede ved Siden af den Humboldt Bonplandske 
Plante en dermed sammenfaldende Form fra Peru under et nyt 
Navn som L. curvifolium Kze.

Fremdeles er L. filiforme Sw. identisk med L. verticillatum 
L. I disse Forfatteres store Virvar bliver den eneste antagelige 
Conjectur den, at den Marlens-Galeottiske Plante hverken er 
L. tenue II. B., eller L. filiforme Sw., men derimod L. fontinal
oides Spring! — Sluttelig maa jeg ytlre Tvivl om Rigtigheden 
af denne Arts Forekomst i Jalapa Regionen.

* 5. L. funiforme Chamisso. Den skal være samlet af Chamisso i 
Californien, men denne Angivelse er ikke ganske sikker.

6. L. mandioccanum Raddi ß mexicanum Spring. L. pithyoides 
Cham & Schldl. (Jdbr-edt over Öst-Cordillerernes Skov Region 
imellem 1000 og 4500'. Ved Jalapa, Schiede; Mirador, S. An- 
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tonio Huatusco. Ligeledes i de hede Skove*  ved Papanlla. 
Licbm.

7. L. linifdlium L. Paa Mexicos Ostside i Skovene imellem 2500 
og 4500'. Ved Iluilamalco, Schiede, Liebmann; Jalapa, Galeoíti; 
Mirador Licbm.

Af denne Art forekommer lo Former; en kort neppe qvar- 
tershöi opret med lommelange udspærrede Blade, uden Overgang
1 Bractecr, og enkelte Antheridier hist og lier i Bladhjörnerne; 
og en langsirakt 2 Lod lang nedhængende med kortere mere 
oprette Blade, der overgaae i Bractcer, som danne qvarters- 
lange Ax.

8. L. nitens Cham. & Schldl. almindelig i Skovregionen, imellem 
3 og 4500' paa Mexicos Ostside. Ved Jalapa, Schiede; Mira
dor, Zacuapan, Chislla etc. Liebmann.

* 9. L. Phlegmaria L. S. parvifolium Spring. Angives som funden paa 
Mexicos Vestside ved Acapulco af Bonpland, men jeg maa til- 
slaae, al jeg nærer megen Tvivl om Rigligheden af denne Loca- 
litet. Arten tilhorer fornemmelig Ôerne i det indiske Ocean og 
Sydhavet i sydlige Halvkugle. Dens Forekomst ved Magellan- 
Slrædet er ei videre paafaldende; derimod er dens pludselige 
Optræden paa 17° N. B. vel skikket til at vække Mistanke imod 
denne Angivelse.

10. L. cernuum L. udbredt over Mexicos Östside i Regionen imellem
2 og 5000', hvor den især voxer paa aabne Steder i Skovegne.

Ved Iluilamalco, Ilanke; Jalapa, Schiede; Tilapa, Linden; 
Hacienda de Jovo, Lacoba, Lobani, Liebmann.

11. L. clavatum L. vidt udbredt i Mexico fra 4—11000 Fods Ilöidc ; 
ikkun manglende paa den tropiske Ôstkyst og paa hele Vest
siden.

Da denne Arts geographiske Udbredning næsten omspænder 
hele Jorden, er den nalurligviis meget formrig, og er derfor af 
Forfatterne bleven beskreven under mangfoldige Navne. Spring 
oplyser fortræffelig den herhenhörende Synonymie, men adskiller 
dog endnu L. aristatum II. B. og L. trichiatum Bory, hvilke 
eller min Mening beroe paa altfor svage Characlercr, og med 
samme Ret maae inddrages under L. clavatum, som saa mange
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beholder jeg mig paa et andet Sted.

Folgende Former ere de almindeligste i Mexico: 1) L. cla
vatum var. Raddianum Spring Mon. Lyc. p. 90, hvortil horer 
L. arislatum Kunze in Linnæa XI1 p. 150, voxer paa Lava
blokke i Malpays de la Hoya, ved S. Antonio Iluatusco. Liebm. 
2) L clavatum var. distachvum Spring 1. c. henimod Toppen af 
Sempoaltepec i Cenlral-Condillererne paa 10—11000' Ilöide. 
Liebm.

*12. L. trichiatum Bory ß Desvauxianum Spring 1. c. p. 92, vidt 
henstrakl over Jorden i fugtige skyggefulde Skove ved Aguas 
santas paa 3000' Ilöide i Nærheden af Mirador, ofte opnaaende 
en Længde af 15 — 20 Fod, men altid steril. Liebm.

Ved critisk at analysere de Chara derer, hvorpaa denne Art 
beroer, kommer man til den Overbcviisning, at den ei kan be- 
staae som selvstændig Art, men er en i den varm-tempercredc 
skyggefulde Skov-Region nedstigende Form af L. clavatum. Da 
mine Exemplarer mangle Frugtorganer ere mine Matcrialier ci 
ganske tilstrækkelige til at berettige mig til at stiygc Arten.

13. L. complanatum L. Denne vidtudbrcdle Arts Region i Mexico 
findes paa den östlige Cordillère-Holdning imellem 4500—7000'. 
I Bjergskove ved Tepitongo i Dep. Oajaca 5—6000'; imellem 
Iluitamalco og Tiuzullan 7000' paa Trachyt, Liebm. Ved S. 
Andres, Schiede; Ciudad real, Linden; i Chinadla 4500—6000' 
paa Kalk og Skifer, Galeotti.

14. L. sargassifolium Liebm. caule basi decumbente sursum erecto 
3—4 dichotomo, divisionibus fastigiatis ereclo-patulis ; foliis hori- 
zontalibus sensim reflexis, majoribus slerilibus minoribus iuter- 
mixtis, lingulatis aeuminatis irregulariter sinuato-dentatis, denlibus 
simplicibus vel denticulatis, margine revolutis, supra convexius- 
culis, nervo supra acuto-prominulo, subtus obtuse-carinato, paren- 
chymate et costà oblusâ decurrenlibus ; antheridiis sessilibus de- 
presse-reniformibus valde sinuatis.

Voxer i fugtige skyggefulde Bjergskove over Tepitongo i 
Districtet Villa alta, Dep. Oajaca, paa 4—5000'.

Denne nye Art henhörer til en naturlig Afdeling af Lyco-
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podium, hvis Arter ere spredte over et stort Areal saavel i den gamle 
som nye Verden, men hvoraf hidtil ingen var kjendt fra det tropiske 
America. Den nærmer sig særdeles meget til L. serratum Thunbg., 
som forekommer i Japan, Nepaul og paa Nilagiri Bjergene i Bengalen, 
og adskiller sig ved folgende Characterer: caule decumbente, folds hori- 
zontalibus sensiin reflexis, nervo paginæ infcrioris prominulo nec sulcato.

Lycopodium Saururus Lam. anføres af Spring som muligcn 
forekommende i Mexico, idet han dertil henförer Francisco Hernandez’s 
Qiiamiahuatl Cap. LX1 p. 258, ogsaa kaldet Tlamacazypapan seu ca
pillos sacerdotis. Hertil maa jeg nu bemærke: Det raa Træsnit hos 
Hernandez ligner vel en Lycopodium, og kunde for saavidt nok hen- 
föres til L. Saururus Lam. eller L. Selago L., men der ere andre 
Grunde, som tale imod denne Gisning. Hernandez sammenligner sin 
Plante med Sedum og med Euphorbia Paradas (Thytimalus Paralias 
Hern.); med denne sidste siges den at være saa overeensstemmende, at 
Hernandez vilde ansee den for identisk, hvis ikke de to Planters store 
Localitetsforskjel var derimod. Ilan afbilder derfor sin Plante for at 
Spörgsmaalet lettere kan opklares. Han siger fremdeles, at den for
medelst sine medicinske Egenskaber saaes i Haver; at ved Brugen 
Bladene stödes og omrystes med Vand; at den mangler.fremtrædende 
Smag, men stinker noget. Efter Alt dette troer jeg ikke at turde tage 
i Betænkning at erklære, at Hernandez’s Quamiahuatl ikke kan være 
nogen Lycopodiacee. Heller ikke har nogen nyere Reisende i Mexico 
fundet nogen Art, der kunde henføres til L. Saururus Lam.

Selaginella Spring.

Denne artrige og skjönne Slægt er hidtil bleven aldeles sted
moderlig behandlet. Allerede i flere Aar imödesees med Længsel den 
lovede Monographie af Spring, som forst ved en fuldkommen Omar- 
beidelse af samtlige Artsbeskrivelser og en uhyre byrdefuld critisk 
Undersøgelse over den grændselôs forvirrede Synonymie vil fremstille et 
Grundlag for tilkommende Arbeider.

Ikkun faa Arter ere endnu beskrevne fra Mexico, men selv af 
disse faa ere sandsynligviis flere urigtigen bestemte. Humboldt og 
Boupland opstillede S. margínala Spring (L. marginatum II. B.). Presl 
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beskrev ufuldstændig i Rcliquiæ llaenkeanæ Lyc. (Selaginclla) pallescens 
Presl og L. chilense Willd. Schicdes Samlinger indeholde 4 Selaginellcr, 
som af Chamisso og Schlechlendal ere bestemte som: Lycopodium 
rupestris L., serpens Desv., cuspidatum Lk. (== L. pallescens Presl.) 
og stolonifcrum Sw.

1 Mårtens og Galcottis Mémoire sur les Fougères du Mexique op
regnes foruden flere af de foregaaende uden nogensomhelst Beskrivelse 
endnu: L. flabellatum L., fruticolosum Bory og circinale L., hvilken 
sidste er urigtig bestemt for Selaginclla lepidophylla Hook. & Grev.

Endelig anförer Klotzsch i Linnæa v. IS. p. 521 S. suavis 
Spring som sendt af Aschenborn fra Mexico.

Man havde saaledes 10 Arter angivne fra Mexico , hvoraf dog 
de fleste Angivelser ere upaalidelige, hvilket jeg ved en anden Ledighed 
skal fore Beviis for, idet jeg tillige meddeler Oplysninger om de nye i 
Mexico opdagede Former. Mine Samlinger indeholde nemlig 19 Arter 
af Selaginella.

Medens Arterne af Slægten Lycopodium i Almindelighed have 
en stor geographisk Udbrcdning , ere Sclagincllerne derimod som oftest 
indskrænkede til et lidet Areal.

Adskillige Arter (f. Ex. L. stoloniferum Sw.), som ansecs for 
vidt udbredte, ere Collecliv-Arter, der ved nærmere Undersögelse oplösc 
sig i en Række analoge Former af samme Typus, hver med temmelig 
indskrænket Areal.

Dog gives ogsaa Undtagelser, f. Ex. S. rupestris Spring, der 
forekommer i Camschatka, i Mexico, i Columbien, Brasilien, Peru, 
Nordamerica, Ostindien.

Psilolum Siv.

Af denne Slægt ere to Arter, P. triquetrum Sw. og P. com- 
platialum Sw. temmelig almindelige paa lodrette Trachytvægge paa 
Mexicos Östside, indtil 3000 Fods Ilöide.

Sammenfatte vi nu ovenstaaende, saa blive efter vore nærværende 
Kundskaber Mexicos Lycopodiaccer saaledes fordeclte i Slægterne :

Lycopodium 14 Arter, hvoraf 4 ere tvivlsomme,
Selaginella 19 —,
Psilotum 2 —.
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Over en af Candidal med V. Prosch indsendt Afhandling modtog 
Selskabet folgende Betænkning af den til sammes Bedömmelse nedsatte 
Comitee:

Under Titlen : „Nogle nye Cephalopoder, beskrevne og anato
misk undersøgte af V. Prosch”, har Foi fatteren, lir. Candidat med. 
Victor Prosch, indsendt til Videnskabernes Selskab en lille Afhandling 
med Begjæring om al erholde samme optaget i Selskabets Skrifter. 
Over denne Afhandling har Selskabet fordret Undertegnedes Betænkning, 
hvilken vi herved have den Ære at meddele.

Forfatteren har i Afhandlingen beskrevet tvende til Blæksprut
ternes Orden, eller Cephalopoderne, henhörende Dyr, og tillige anatomisk 
undersögt dem, saavidt hans Materiale har tilladt det. Det ene af disse 
er en Octopus fra Grönland, af hvilken vore Museer i mange Aar have 
havt Exemplarer, men som dog hidtil ikke er bleven oplaget i Viden
skaben, idet O. Fabrieius i sin fauna grönlandica kun efter Grønlæn
dernes Udsagn og Beskrivelse angiver at en Octopusform maa findes ved 
Grönlands Kyster, og II. P. C. Moller i sin Fortegnelse over de grøn
landske Bloddyr under Navnet O. granulatus kun opforer en Art 
af Octopus uden nogensomhelst Beskrivelse, og har formodenlig derved 
villet betegne, at han ansaae den ved disse Kyster forekommende 
Art for at være Octop. granulatus Lamck, et Dyr, hvis Opholdssted var 
ubekjendt. Ved Undersøgelsen af otte Exemplarer, hjemsendte til Ho
vedstadens Museer, troer Frft med Sikkerhed at kunne paavise, at det 
grønlandske Dyr er aldeles forskjelligt fra O. granulatus Lamck., og op
stiller det altsaa under et nyt Navn: O. arcticus Prosch. Herved hör 
det dog bemærkes, at Fit. kun har opfattet Lamarcks Oct. granulatus 
efter D’Orbignys formentlige Beskrivelse deraf, og har stolct paa denne 
Beskrivelses Authentic, uagtet D’Orbigny ikke har angivet, om de Indi
vider, han fra de mest forskjellige Kyster, nemlig fra de öst- og vest
indiske Ôer, fra Africas Vestkyst og Östkyst, har beskrevet under det 
nævnte lamarckiske Navn, have været nöie sammenlignede med det i 
Parisermuseet opbevarede Lamarckiske Originalexemplar, ja ikke engang 
synes at have fölt Nødvendigheden af denne Sammenligning. Det andet 
af de af Fft. undersøgte Dyr tilhorer Slægten Cranchia Leach og er 
ligeledes fra de nordlige Egne, da det af Hr. Capt. flollböll er fanget 
dels paa Höiden af Færoerne, dels i Nærheden af Grönland i Forening 
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med Limaciner og Clioner, og saaledcs forekommer i ganske andre 
Slrög af Havet end de tidligere bekjendte Arter, som Leach har be
skrevet, og som vare fangede mere i Nærheden af Æqvator. Fra disse 
viser Forfatterens Undersøgelse at den nordiske er forskjellig og det 
ikke blot som Art, saa at den endog ved den Maade , hvorpaa Hovedet 
er forbundet med Kroppen, kan ansees at danne en egen Underslægt, 
for hvilken Fft. foreslaaer Navnet: Owenia; Arten kalder han Owenia 
megalops. Prosch. Ilvad der er meddelt til Arternes Anatomie er ikke 
meget, dels fordi Cranchien var saa liden og kun i enkelte Exem- 
plarer, dels fordi Octopodens anatomiske Forhold allerede var blevet 
berört i Candidat Reinhardts og Forfatterens tidligere Arbeide over Sciade- 
phorus Mülleri (Cirroteuthis Eschr). Uden nærmere at have undersøgt 
Rigtigheden af Forfatterens zoologiske eller anatomiske Angivelser, ind
skrænker Comiteen sig til at anföre, at der blandt det Meddelte 
findes adskilligt, som til Sammenligning med Forholdene hos nærstaaende 
Slægter er af Interesse; hos Octopoden bekræftes f. Ex. den af de 
nylig nævnte Forfattere angivne Mangel paa Blæksæk, og hos et eneste 
Individ af denne Art har Fft. havt Leilighed til at gjöre Iagttagelser 
over Spermatophorernes (Sædbossernes) Dannelse, der afvige noget — 
om end ikke saamegct som Fft. vil det — fra det de tidligere Iagttagere 
i denne Henseende have angivet som Resultatet af deres Undersøgelser 
paa friske Dyr, hvorfor Ffterens Iagttagelse trænger til nærmere Be
kræftelse, hvad han ogsaa selv indrömmer. Afhandlingen er ledsaget 
med Figurer, der fremstille dels Cranchia (Owenia) megalops Prosch fra 
flere Sider, dels de indre Dele af denne og Octopus arcticus Prosch.

Da Afhandlingen ved at levere de ovennævnte Beskrivelser og 
Undersøgelser dels af en tidligere miskjendt, dels af en för aldeles 
ubekjendt Art af Blæksprutter, giver et ikke uvigtigt Bidrag til vor 
Kundskab saavel om den nordiske Cephalopodfauna, som om Blæk
sprutternes indre Bygning — selv om man ikke paa alle Punkter vil 
gaae ind paa Ffterens Combinationer — , og da der imod Fremstillingen 
i det Hele intet Væsenligt er at indvende, foreslaaer Comiteen Selskabet 
at indrömme Ffteren den attraaede Optagelse af Afhandlingen i Sel
skabets Skrifter, og at lade lithographere de medfølgende Figurer, der 
Jettelig ville finde Plads paa een Tavle. Som Stötle for sit Forslag 
tillader Committeen sig at tilföic, at ifölge de i Selskabet gjeldende 
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Vedtægter ledsages de maanedlige Beretninger ikke med Figurer eller 
Tavler, og derfor har den ikke kunnet foreslaae Afhandlingens Optagelse 
i disse, hvortil dog efter Comiteens Skjön lignende korte og be
skrivende Afhandlinger eller Fremstillinger mest egnede sig.

Kjöbenhavn den Gte April 1847.

>fr. Bends, Japclus Siecttstruit, 
Aflatlcr.

Selskabet bifaldt Comiteens Forslag.

Folgende Skrifter .modtoges:
Jubiläumsschrift für Pflanzenphysiologi und Landwirtschaft von Dr. Eh. 

Fr. Mautz zur Feier seiner 25jährigen schriftstellerischen Lauf
bahn d. 24 Juni 1847. — Ogsaa med Titel: Erörterungen 
über die Kartoffelkrankhcit im Jahre 1846 und Rathschläge zu 
deren Verhütung im Jahre 1817.

The quarterly journal of the geological society Febr. I. 1847.
Transactions of the Royal society of Edinburgh. T. 16. Part. 2. Edinb. 

1846.
Proceedings of the Roy. soc. of Edinburgh. Vol. 2. Nr. 27 & 28.
Account of some experiments on the temperature of the earth, at diffe

rent depts and different series near Edinburgh by James D. 
Forbes F. R. S. Sec. R. S. E.

Philosophical Transactions of the Royal society of London. 1816. P. 1. 
IL III. IV.

Proceedings of the Roy. soc. of London. 62. 63. 65. 66.
Fortegnelse over samme Selskabs Medlemmer 1846.
On the correlation of physical forces by W. R. Grove Esq. M. A. F. R. S. 
The Bakerian lecture on certain Phenomena of Voltaic ignition and the 

decomposition of water by heat, by W. R. Grove.
Two Essays I. An Inquiry into the numerical contractions found in 

a passage in the Abacus in some manuscripts of the geometry 
of Boetius. II. Noles an early calendars by James Orchard 
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Halliwell Esq. Fellow of Jesus college Cambridge. Second 
edition 1839. 8.

The potatoe plant its uses and properties together with the extension of 
that disease to other plants, the question of famine arising 
therefrom, and the best means of averting that calamity, by 
Alfred Smec F. R. S. Surgeon of the bank of England etc. 
London 1846. 8.

Astronomical observations made during the year 1845 at the national 
observatory, Washington, under the direction of M. S. Maury 
A. M. Lt. united states navy, superintendens.

Resultate des magnetischen Observatoriums in München während der 
dreijährigen Periode 1843—45 von Dr. J. Lamont. München 
1846. 4.

Proceedings of the academy of natural sciences of Philadelphia. Vol. III.
Nr. 4 & 5.

Mödct den 23(le April.

Confercntsraad Örsted foreviste de hoist mærkværdige Forsøg, hvorved 

Faraday har opdaget den Virkning, ban kalder den diamagne
tiske , og den Forandring Magnetkraften kan frembringe i visse 
gjennemsigtige Legemer, ¡folge hvilken de bringes til at dreie Po
larisationsplanet af gjennemgaaende , allerede forud polariseret Lys. 
Det er nu noksom bekjendt, at Faraday kalder de Legemer dia
magnetiske som frastødes af begge Magnetpoler, hvorimod de, som vi 
kalde magnetiske, naar ingen fast Polarisation forud er bragt i dem, til
trækkes af begge. Disse to forskjellige Klasser af Legemer faae ogsaa 
ved Indvirkningen af en Magnet eiendommelige Retninger, naar de have 
en afgiort större Længde end Brede, og ere behørigt ophængte saaledes, 
at de med Lethed kunne drcic sig horizontalt. De magnetiske Legemer 
djeie sig da saaledes, at de pege hen mod de to Magnetpoler, hvilket 
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vi kalde, at tage den magnetiske Retning; de diamagnetiske derimod 
stille sig lodret paa den magnetiske Retning, som kan forklares deraf, 
at begge deres Endepunkter frastödes af Magnetpolerne.

Blandt alle hidindtil undersøgte Legemer er der intet, som i 
saa höi Grad er skikket til at lide den Forandring af Magneten, hvorved 
Polarisationsplanet af det gjennemgaaende Lys forandres, som et vist 
Slags Borax-Bly-Glas, som aldeles ikke forekommer i Handelen, men 
hvoraf Faraday havde nogle Stykker fra et tidligere, for mange Aar 
siden afbrudt chemisk Arbeide. Næst efter dette er Flinlglassct be- 
qvemmest til at vise denne Virkning. Man lader da af klart Flintglas 
danne en Cylinder med parallele og glatslebne Endeflader. Gjennem 
denne lader man Lys, som allerede er polariseret, gaae parallelt med

I

Axen, og derpaa mode en polariserende Krystal, som omdreiet til en 
vis Stilling ikke tilsteder Lys af en given Polarisation fri Gjenncmgang.

Iagttageren stiller nu denne Krystal först saaledes, at den lader 
det polariserede Lys komme til hans Oie, men dreier den derpaa saa- 
længe om, indtil han næsten intet Lys mærker. Nu lader man Magnet
kraften indvirke paa Flintglascylinderen, og Ôict modtager Lys. Medens 
Indvirkningen varer, kan man videre dreie Krystallen saaledes, at Lyset 
forsvinder. Er dette skeel, vil man modtage Lys, saasnart man lader 
Magnetvirkningen ophore.

Dette er korteligt Hovedindholdet af disse vigtige Opdagelser. 
Det var dog ikke O’s Hovedøiemed at meddele disse, som allerede kunne 
erfares baade af Faradays Afhandlinger og af mange Tidsskrifter; men 
han troede at det vilde have Interesse for Selskabet at see de did— 
hörende Forsög. Man behöver hertil betydelige magnetiske Kræfter. 
Med meget stærke Staalmagneter kan man vel frembringe disse Virk
ninger i en ganske ringe Grad, men til at see dem ret klart og be
stemt, og navnligt Virkningerne paa Lysets Polarisation, ere de stær
keste Elektromagneter nødvendige. Universitetets physiske Instrument
samling har nylig faaet en ganske mægtig Elektromagnet, om hvilken 
der maaskee ved en anden Ledighed kan være mere at berette ; men 
her ville vi indtil videre indskrænke os til at sige , at den er dannet af 
fortrinligt blödt Jern, som let skifter de Magnetpoler, Jorden frembringer 
deri, naar man paa behørig Maade forandrer dens Stilling. Den veier 
220 Pund, er dannet som et stort latinsk U, hvis Ilöide er 2J? Fod, 
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hvis Grene staae i en Afstand af 8 Tommer, og have 3<] Tomme i 
Gjennemsnil. Den er overtrtikken med fernisseret Scherting, og er 
omgivet af en Spiral, som man har tilveiebragt, ved at lade stöbe to 
hule Cylindere af Kobher med en liden Tilsætning. Disse Cylindere 
cre bievne udskaarne til Spiraler, og man har, for at hindre den indre 
Berøring mellem Vindingerne, anbragt oliede Papskiver mellem dem. 
Længden af den Kobberstrimmel, som danner Spiralen, er, naar den 
tænkes lige, 900 Tommer, og dens Gjennemsnitsllade ¿ Qvadrattommc. 
Der anvendtes 30 Bunsenske galvaniske Elementer, forbundne til eet, for 
at frembringe den brugte elektromagnetiske Virkning. Dens Virkninger 
ere saarc mægtige; men man har endnu ikke faaet dem bestemt i Vægt, 
hvortil der iövrigt er truffet Foranstaltninger.

De Faradayske Forsög lade sig med tilstrækkelig Bestemthed 
udfore ved denne Elektromagnet. Man har ogsaa. begyndt dermed at 
anstille nogle nye Forsög, til Gjenstandens videre ündcrsögelse. For- 
saavidt de före til nogen nærmere Oplysning, ville de i sin Tid blive 
bekjendlgjorte.



*) Sex Iagttagelser daglig K
l. 6, 9, 12, 3, 6 og 9.



Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger
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i Aaret 1817.
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Af

Conferentsraad og Professor jET. C. Örsted.
Commandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand , Selskabets Seeretair.

Ir. 5.

Mödet den 7,le Mai.

Etalsraad Kolderup-Rosenvinge meddeelle adskillige Domme, afsagtc af 

Kongen og Rigsraadct paa den Herredag, som holdtes i Kolding i Aaret 
1590 i Juli og August Maancder. Det var den förste Herredag, hvilken 
Christian d. 4de bivaanedc som Konge, og det var paa denne, at en af 
Rigsraaderne, Christopher Walkendorf, var indstevnet i to mærkelige 
Sager; den ene var aidagt af hans Collega i Regjeringsforstanderskabei 
Rigsadmiralen Peder Munk, der paastod, at Walkendorf skulde drages 
til Ansvar, fordi han ikke havde havt tilbørlig Opsigt med Kongens 
Orlogsskibe, der i Aaret 1589 skulde fore Dronning Anna til Skotland, 
men som befandtes i en saadan Tilstand, at man med Livsfare maatte 
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söge Ilavn i Norge; den anden anlagt af Hans Lindcnov i Anledning al 
Walkendorfs overilede Adfærd med den bekjendte Mogens lleinescns 
Henrettelse.

Den forste af disse Sager blev paakjendt d. 4de August og fik 
det Udfald, som ogsaa Slange beretter (Christ, d. 4dcs Hist. S. 42—43), 
at begge Parter frifandtes for hinandens Tiltale, da Storm og Uvejr an- 
toges at have foranlediget, at Skibene bleve læk, som det hedder i Dom
men, ,,derfor toge Vi den Tale overtvert og have dem ellers undskyldt 
paa baade Sider i alle Maader.” Men Dagen efter finder man i Rigens 
Dombog Dom afsagt i en Sag, hvor Skibsfiaaden, som den kaldes, atter 
beröres og Walkendorf fremtræder paa en Maade, som giver denne 
Sag en vis Mærkelighed. Tre Personer, hvoraf den Förste, Markus 
Hes, Aaret iforvejen var entlediget fra sit Borgermesterembede i Kjö- 
benhavn, den Anden Peder Andersen, der havde været Byfoged, og den 
Tredie Enken efter Claus Rytter, der havde været Borgermester siden 
1581 og var död 15S9, fore Klage over Peder Frandsen, der i dette 
Aar var bleven beskikket til Byfoged i Kjöbenhavn, fordi han d. 25de 
Mai 1590 om Nattetide havde sendt tre af Stadens Sognepræster i 
Fængslet til en Qvinde, Anne Coldings, som var anklaget cg dömt fra 
Livet for Troldom, for at forhore hende tilligemed hendes Dommere 
og dem, for hvem hun havde aflagt Bekjendclsc, „uanseet at alle slige 
Sager skulle forhores paa Raadhuset og Bytinget af verdslig Ovrighed 
og ikke udi Vinkler af geisllige Folk om Nattetide, „ligesom de og for- 
meente, at Byfogden var partisk i Sagen, da en af „de berygtede 
Qvinders Sön havde hans Söster tilægte.’’ Byfogden erklærer, at han 
havde handlet efter Borgemesteren Albret Albretsens Befaling og denne 
paaberaaber sig, dertil at være beordret af Walkendorf og Corfitz Vif- 
ferdt. Walkendorf staaer nu frem og forklarer, at hvad der var skeet 
ikke var foretaget i den Hensigt, at Præsterne skulde holde noget For
hor, men da Anne Coldings allerede var dömt til at brændes den næste 
Fredag, var det en christelig Ôvrighcds Pligt at sende Præsterne til 
hende for hendes Saligheds Sag, og at dersom Byfogden eller Præsterne 
anderledes havde gjort, maatle de selv forsvare det; iövrigt tilföjer han, 
„at den Tid skal hun ikke heller noget have bekjendt om Skibsfiaaden^ 
men derom er siden blevet rygtbartS Denne uden videre Forklaring frem
satte Yttring bliver paafaldende, naar man lægger Mærke til, at Anne 
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Goldings i et Kongebrev, dat. Koldinghuus d. 22 Jul. 1590 (Datiske 
Mag. 111 R. 1. 52) omtales som en af de Qvindcr, der vare beskyldte 
„for at have været med at forgjörc og omkomme Kongens Skibsflaade, 
og at dette Kongebrev netop er foranlediget ved et Andragende fra 
Walkendorfs Vederpart Admiral Munk, som klagede over, at der ikke 
var taget nöjagtig Vissen for de ommcldte tre Qvindcr. Man kunde 
vel derfor tænke sig det muligt, at Walkendorf paa en eller anden 
Maade kunde have været interesseret i ved Præsternes Mjelp at faae 
udbragt en Bekjendelse af Anne Coldings i Henseende (il Skibsflaaden, 
hvis Uheld da ikke kunde tilregncs ham, eller at i al Fald hans Fjender 
have villet give hans Fremgangsmaade et saadant Udseende. Det sidste 
vilde udentvivl være det rimeligste, dersom ikke den hele Anklage sna
rere skulde rejse sig fra en personlig Animositet mod den ny Byfoged, 
hvilket baade Hentydningen paa hans Svogerskab med en Son af en af 
Troldqvinderne og Anklagernes tidligere Stilling gjör meget sandsynligt. 
Byfogden bliver iövrigt ved Dommen naturligviis frifundet), da han havde 
handlet efter Borgemesterens Ordre. Af den mellem Munk og Walken
dorf afsagte Herredagsdom faaer man i Henseende til Sagens Realitet 
ingen videre Oplysning end den, Slange allerede har meddeelt, men 
dog sees det deraf, at Slange har Uret, naar han antager, at der her
skede den bedste Forstaaelse mellem Regjcringsraaderne eller som han 
udtrykker sig (S. 9) ,,at de alle stedse spændte sammen med en saadan 
Enighed , at det ikke anderledes kunde gaae til end meget vel og for- 
nufteligen.” Thi det fremgaacr tydeligt af Munks Yltringer under 
Sagen, at del især er Uvillie mod Walkendorf, der havde faaet det 
överste Tilsyn med Flaadcn, uagtet Munk var Admiral, som har bevæget 
Munk til at rejse Sagen; efterat han nemlig har klaget over, at det har 
manglet paa lilborligt Tilsyn med Skibene, tilföjer han: ,,og efterat han 
til Admirals Bestilling lor nogle Aar forleden er af vor kjære Hr. Fader, 
sal. og höjlovl. Ihukommelse naadigst bleven betroet, som til forne vore 
Orlogskibe kunde og burde at have Opseende, skal forné Christoffer 
Walkendorf dog imod samme hans tilbetroede Amt (Embede) og Be
stilling have forhvervet vor kjære Herr Faders Brev og Befaling, at han 
med alting baade paa Holmen for vort Slot Kjöbenhavn og med Orlog- 
skibene skulde have et flittigt og tilbørligt Opseende, at al Ting derudi 
af hvis ham tilforn var lilbetroct, liam (Walkendorf) igjen er blevet befalet, 
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hvorfor han nu havde Tiltale til ham ctç.” — Del er iövrigt forunder
ligt, at den Dom, som overgik Walkendorf paa samme Herredag an- 
gaaende Heinsens Henrettelse og som iövigt vidner om, at hans Anseelse 
og Stilling som Regjeringsraad ikke befriede ham for Ansvar og Dom
fældelse, hverken findes i Rigens Dombog eller i Geheime-Archivet.

Paa samme Dag, da Dommen i Sagen mellem Peder Munk og 
Walkendorf blev afsagt, underkjendte Kongen og Rigets Raad to Domme, 
hvorved Kjöbenhavns Raadstuerct i en Vindicationssag havde erklæret 
sig for Principet: Haand skal Haand faae (Hand muss Hand wahren). 
1 begge disse Sager var der Spörgsmaal om Guldkjeder, som vare 
blevnc pantsatte af dem, der havde modtaget dem tillaans eller i Depo
situm, og i det Magistraten havde antaget, at Ejeren maatte holde sig 
til dem, til hvem han havde betroet dem, paaberaaber den sig under 
Sagen, „at den ikke kunde anderledes domme end som den gjort havde 
og efter den Viis og Skik, som hidtil har været holdet med Pant og 
haandfaaet og fortroed Gods, men hvis nogen anden Forordning derom 
gjöres, vilde de aldeles dem derefter rette.” Rigsraadet holder sig der
imod til, at ingen kunde have Adkomst uden af rette Ejer og Lovens 
Bestemmelser om Uhjemmmelt; det er Jvdske Lovs 1. 41, som her
ved tilsigtes, men som kun omhandler Salg af Jord , hvorfor der ogsaa 
i den ene Dora tilföjes, „som i lige Maade kun forstaaes om Pant,” en 
analogisk Anvendelse, som vel fortjener at bemærkes, da Christian den 
5tes D. L. 5—7—15 ikke har nogen anden Kilde i den ældre Lov
givning, end denne ved Praxis hjemlede analogiske Anvendelse af J. L. 
1. 41. Hvad det omhandlede Retsspörgsmaal angaaer, saa er det anden
steds bemærket*),  at det maatte ansccs tvivlsomt paa Grund af Provincial- 
lovenes Bestemmelser, om den strænge Vindication var anvendelig i de 
Tilfælde, hvor Ejeren selv frivillig havde skilt sig ved Tingens Besid
delse. Senere har Forfatteren af en interessant Afhandling: „om Vindications- 
råtten till Lösören enligt Sveriges Lag” i det af lir. Hofretsraad C. Schmidt 
udgivne Juridiskt Arkif VII. 46 antaget, al de gamle danske Love paa 
Grund af Naboskabet til Tydskland havde i Henseende til laant og lejet 
Gods adopteret den tydske Retssælning „Hand muss Hand wahren,” 
saaledes som den blev forstaaet i adskillige tydske Ilandelsstæder, og

') Kolderup-Roscnvinges danske Retshist. § 107 i Slutn. 
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de lo hcr omhandlede Domme bekræfte unægtelig, at en saadan Praxis 
havde dannet sig i Kjöbenhavn. Men ligesom Rigsraadet ikke har villet 
erkjende, at den grundede sig i Lovene, saaledes turde heller neppe 
det Argument, som hiin Forfatter henter fra Jydske Lovs IL 70 (Kilden 
til D. L. 5—8—5) holde Prove. Thi vel er det sandt, at dette Lov
sted henviser Ejeren til at holde sig til Laantageren allene, ikke til 
Udlægshaveren, men det maa vel bemærkes, at det kun er under den 
Forudsætning, at Ejeren har udlaant sin Ting til lovfældt Mand, hvoraf 
netop maa sluttes, at han i modsat Fald ogsaa kunde have holdt sig til 

Udlægshaveren.
Endnu et Par andre Domme fra samme Herredag bleve med

delte, som have retshistorisk Interesse; den ene af disse erkjender i en 
Ejendomstvist, at Ilævd ansces for Erhvervelsesmaade, uagtet Besidde
ren har havt ulovlig Adkomst; thi efterat Besidderen Otto Norby decís 
havde paaberaabt sig det Skjöde, som hans Svigerfader Claus Basse 
havde udstedt til sin Datter paa Ejendommen, deels paaberaabt sig mere 
end 20 Aars Hævd, og hans Broder og Svoger derimod havde ind
vendt, at Skjodet maatte være ulovligt, som stridende mod J. L. 1. 11, 
der ikke tillader at give et Barn noget uden at fyldeslgjöre de övrige, 
og „at ingen kunde tilholde sig Hævd paa ulovlig Adkomme,” hedder 
det i Dommens Conclusion: „sagde Vi derpaa saaledes af for Rette, 
at hvad samme Skjöde belanger, da er det gjort imod Loven', thi at 
Fader ikke maa sælge det ene Barn noget udi Haand og vægre det 
andet, og derfor haver for“e Skjöde intet paa sig, uden saa cr, al 
forne Otto Norby kan bevise, hans Hustru 20 Vinters Hævd at have 
havt paa denne Gaard uillet og ukiert efter Recessens Lydelse*),  da 
nyder hun den angerlös.” Ved denne Dom har Meddeleren fundet sin 
i Retshistorien § 130 fremsatte Paastand stadfæstet.

Den næste Dom tilpligter en Lehnsmand at suspendere en af ham 
antagen Ilerredstingsskriver, som offentlig havde været beskyldt for uærlig 
Sag, indtil han fralægger sig Beskyldningerne eller Forlig derom ind- 
gaaes. Da der i den ældre Lovgivning ingen andre Kilder findes til 
Lovens 1—5—2 og 3—4—4 end Christian d. Ides Fdg. 7 Apr. 1619 
og si. Rec. 2—3 — 1, som dog kun handle om Borgermester og Raad

O Cold. Rec. Cap. 50. 
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i Kjôbstæderne, cr denne Dorn mærkelig, fordi den allerede i 1590 
antager den samme Grundsætning, som Christian d, otes Lov vedkjender 
sig i Henseende til Beskyldninger, som offentlig fremfores mod 
Embedsmænd.

Endelig fremlagdes den Herredags Dom, der under den urigtige 
Benævnelse af et Svar af K. Christian d. 4de citeres i Suhms Sam
linger 1 Bd. 2 H. S. 10Ô , hvorved en Landstingdom, afsagt af Lands
dommeren i Lolland og Falster, stadfæstes, som erklærer del for urigtigt, 
at 13 Nævninger vare udnævnte for at domme om, hvem der havde 
dræbt en Hest, der var funden död paa Marken, uagtet Mogens Gjöe, 
hvis Bonde ejede denne Hest, paastod, at det var sædvanligt paa Smaa- 
öerne at tage Nævninger i alle Tvivlssager og paaberaabte sig blandt 
Brugen af de saakaldte „Gaasenævn”, hvorved vel ikke kan forstaaes 
andet end Nævn til at paadömme Sager om Drab paa Gjæs. Om saa- 
dan Brug siger nu Dommen, „al hverken Loven eller Recessen tilholder, 
Nævn paa saadanne döde Best at maa tages, tilmed vilde del give stor 
Vidtløftighed og et ondt Exempel her udi Riget, om Nævn skulde lages 
paa hvert dödt Nöd, som fandtes paa Marken?’

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Flora Batava No. 147.
Geschiedkundig Onderzoch van de Koophandel der Friezen van de vroey- 

sten Tyden tot aanden dood van Karel den grosten, door Jacob 
Dirks. Utrecht 1816. 8-

Quæssiones de bello púnico primo, auctore H. C. Michaelis.
Aanteckningen van het Verhandelte in de Sectic-Vergaderingcn van het 

provincial Utrecht genootschap van Kunsten en Wetenschapen 
1845. Utrecht 1846 8.

Mithridates VI Eupalor, König von Pontus, vier Bücher von P. S. 
Frandsen, Prof, am Gymnasium in Altona, lstes Buch: Ge
schichte des Mithridates zum eigenem Regierungsantritt. Altona 
1847. 4.

Nouveaux mémoires de la société impériale des Naturalistes de Moscou.
Tome VIH.
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Modet den 21de Maj.

Professor Vclschow meddeelte Resultaterne af en Undersögelse om det 

slesvigske Ridderskabs Oprindelse. Han bemærkede, at naar man efter
sporer Gruudene (forsaavidt de kunne udfindes i de meget mangelfulde 
Beretninger) til de ideligen fornyede Stridigheder og Krige imellem de 
danske Konger og Hertugerne i Jylland, som næsten udfyldte de to 
hundrede Aar fra Kong Valdemar den Andens Död til Christopher den 
Tredies Thronbcstigelse, vil man finde, at næst efter Spörgsmaaalet om 
den Adkomst til Belehning med Hertugdømmet Jylland, som först Kong 
Abels Slægt, derefter Grev Geert den Stores Stamme paastode at have, 
var Uenighed om, hvad der hörte til dette Lehn, den fruglbarestc An
ledning til disse Stridigheder. Hertugerne af Abels Slægt vilde saaledes 
tilegne sig ei blot den hele Öe Als, som tidligere ikke havde hört til 
Lehnet, men tillige den betydelige Masse Krongods, som var forbeholdt 
Kongen indenfor Hertugdömmets Grændser. Den voldsomme Maade, 
hvorpaa Kong Abels yngre Sön Erik bemægtigede sig Hertugdømmet, 
ved de holsteenske Grevers Hjælp, har maaskee först foranlediget Over
greb fra Hertugens Side, og de uheldige Forhold, hvorunder den kon
gelige Regjering maatte indrømme hans Fordringer, har maaskee hindret 
denne i at hævde Kronens Rettigheder. Derved vandt Hertugens An
masselser nogle Aars Hævd. Vel lykkedes det Kong Erik Clipping at 
tvinge Abels Sönnesön, Hertug Valdermar, til den 31te Marts 1286 at 
give Afkald ei blot paa Als og det omtalte Krongods, men tillige paa 
al Tiltale til Kongen i Anledning af det Abels Slægt tilhorende Arvegods 
i Kongeriget, mod Indrømmelsen af adskillige andre Fordele. Men da 
Kongen endnu samme Aar, Hertugen formodentlig ikke uafvidende, blev 
myrdet, og hans ældste Sön, den udvalgte Thronfolger, endnu var 
mindreaarig, nyttede Hertugen det Fordeelaglige ved sin Stilling til at 
lade sig alt det Opgivne, og Mere end det, tildele paany, tilligemed 
Formynderskabet for den unge Konge. Da hans OpforseF og Forhold 
til Kongemorderne desuagtet vare yderst tvetydige, saa vilde Kong Erik 
Menved, efterat han var bleven myndig, saa meget mindre lade ham 
beholde de vundne Fordele. Han tvang ham ogsaa virkelig 1296 til at 
opgive dem igjen, imod at Kongen forlehnede hans yngre Broder Erik 
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med Langeland, som et eget Hertugdømme. Dermed var dog Striden 
ikke endt, og formedelst den indre Gjæring i Landet blev Hertugen 
atter en farlig Fjende. Derfor fandt Kongen sig endelig i at indrømme, 
ved Fredslutningen i Horsens den 9de August 1313, Valdemars Son 
Erik, der da var Hertug i Jylland, Besiddelsen af alt det Kronen til
horende Gods, som laae indenfor Hertugdømmets Grændser, imod at 
Kongen beholdt Langeland. Saaledes blev Hertugen endelig Herre over 
det længe omtvistede Gods. Hvor betydeligt dette Krongods var i 
Aaret 1231, sees af Kong Valdemars Jordebog Pag. 12—17 (Ser. R. 
Dan. VII, 521 fg.). Især var det srakaldte Konunglef (udyrkede, tildcels 
skovgroede Strækninger, som i en ældre Tid vare tilegnede Kronen, og 
som först eflerhaanden, som de opdyrkedes, bleve indbringende Domainer) 
meget betydeligt i denne Deel af Jylland. Dertil hörte (ifølge Jørde- 
bogens Pag. 45 fg.) blandt mere Klippælef (en Deel af Lyngtoft Her
red), Gyælting (hele del östlige Björne af Landskabet Angeln), Jarnwith 
og Kamp (hvorved formodentlig betegnes det hele Land imellem Slien, 
Ostersöen, Eideren og Trenen, som indtil del Ilte Aarhundrede synes 
at have henligget næsten ubeboet, og hvoraf endnu Aar 1231 neppe en 
Trediedeel var opdyrket (s Jordebogens Pag 17). Men foruden dette 
Konunglef nævner Jordcbogen tillige meget andet Kronen forbeholdt Gods 
i Sønderjylland, som altsaa bliver at henføre til den anden Classe af 
kongelige Domainer, som Jordehogen kalder (Pag. 22, 26) palrimoniuin. 
Under de paafölgende Stridigheder om Ejendomsretten er det sandsynligt, 
at Kronen deels har tabt, deels skilt sig ved en Deel af disse précaire 
Besiddelser. Imidlertid seer man af den Dom, som Erkebispen og sex 
andre Biskopper, som udvalgte Voldgiftsmænd i denne Sag, paa Dane- 
holTet i Nyborg fældede den 28de Mai 1285 (Suhm. Damn. Hist. X, 
1024—1026), at endnu en betydelig Deel af dette patrimonium til
ligemed hele det omtalte Konunglef var Kongen og Kronen tilhorende. Da 
alt dette Gods 1313 blev overladt Hertugen, var vistnok een Anledning 
til Tvist hævet, men der var nok tilbage. Der havde endog i den sidste 
Tid viist sig en ny Anledning til Strid, som tidligere ikke var bleven 
omtalt, nemlig de kongelige Ilærmænds uheldige Stilling i Hertugdømmet 
ligeoverfor Hertugen og hans Embedsmænd. — De Rettigheder, der danne 
Grundlaget for den danske Adels Privilegier, vare hos os, som anden
steds, oprindeligen personlige; kun Vederlag for ydet Krigstjeneste
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fuld Rustning til Hest. For at opmuntre Bondernc til al yde saadan 
Krigstjeneste, hvergang Leding udgjordes, tillodes det dem i dette Til
fælde at kjöbe saa megen Jord, som de formaaede, uden at være for
pligtede til videre Tjeneste deraf (J. L. 111, 18). Det var i Begyndelsen 
noppe vanskeligt for Adelbonden, naar han önskede det, at blive oplagen 
i denne Classe af Krigere, blandt de saakaldte Hærmand; men en for
melig Optagelse, forbunden med Aflæggelse af en særskilt Tjeneste-Eed 
var dertil fornoden. Denne Eed bandt dog ikke Vedkommende længere, 
end de selv vilde. Kun for den, der eiedc og dyrkede tiere Bonde-
gaarde var denne Stilling fordeelagtig. Det var derfor i Begyndelsen 
noppe noget Sjeldent, at en Hærmand, hvis Formuesomstændigheder vare 
forringede, atter blev Bonde, men endog noget temmelig Sædvanligt, at 
ved Arvedelinger imellem (1ère Sodskende, ingen af Sönnerne fandt deres 
Regning ved at lade sig optage blandt Hærmændene, til hvis Classe 
Faderen havde hört. Dette var endnu paa den Tid, da jydske Lov blev 
samlet, ofte Tilfældet (J. L. 111, 18). Men senere, da Bondestandens 
Anseelse og Magt var sjunken, og Bondehærens Ledingstjeneste betragtet 
med Ringeagt, medens Hærmændenes Indflydelse paa Thinge og deres 
jcrnklædlc Rytterie i Krigen afgjorde Alt; da Hærmændene, havde benyttet 
denne Indflydelse til at faae deres Privilegier udvidede og deres For
pligtelser indskrænkede i den Grad, at der var opstaaet et sandt Mis
forhold imellem disse og hine: da kunde Hærmændenes Sönner ei andel, 
end önske at forblive i deres Fædres Stand, da al Hæder, Magt og 
Forded nu var knyttet til den. Vor personlige Adel blev saaledes en 
Födselsadel. Dertil var det, som det synes, allerede kommet hos os i 
fürste Halvdeel af det Ilde Aarhundrede. Dog vedblev formodentlig 
endnu længe efter en formelig Optagelse blandt Kongens Mænd og Af
læggelse af en særskilt Tjeneste-Eed at være Betingelser for, at Hær- 
mænds Sonner kunde blive deelaglige i Hærmænds Rettigheder. Det 
var imidlertid ei blot Kongerne, som paa denne Maade kunde creere 
llærmænd. „Kongen maa sig Mænd tage over alt sit Rige,” hedder det 
i J. L. III, 8, ,,i hvilket Skipæn han vil, og Hertugen i sit Ilerlugdom, 
og andre Kongens Börn eller Frænder eller Grever maae ei Mænd tage 
udenfor deres eget Lehn, ei heller Biskopper udenfor deres Bispedomme.” 
Hertugen af Jylland kunde altsaa vælge til sine Mænd hvem han vilde 
af Hertugdømmets Beboere; men den samme Ret tilkom ogsaa Kongen 
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i delle Lehn. I Begyndelsen synes dog denne Ret ikke at have givet 
Anledning til Tvist, formodentlig fordi de Alænd, som Hertugen ikke 
duskede i sin Tjeneste, almindeligen atter gik tilbage til, eller forblevc 
i den dengang hæderlige Bondestand, hvortil de egcnlligen hörte. Alen 
senere lod man det ikke blive derved. Jo vigtigere det var for den 
Enkelte at holde sig i en Stilling, der ene aabnede Udsigt til Hæder, 
Alagt og Indflydelse, desto betænkeligere blev for ham det Tilfælde, at 
Hertugen neglede ham Plads iblandt sine Alænd. Ilan greb derfor den 
Udvei, der var ham levnet, at træde over i Kongens Tjeneste. En 
saadan Acqvisition maatte under de daværende Forhold i Almindelighed 
være Kongen velkommen, og Letheden ved at iværksætte en saadan 
Overgang, gjorde den maaskee desto hyppigere. Kongen kunde paa 
den AIaade vilkaarligen forringe Hertugens Indtægter; thi det Jordegods, 
som disse Kongens Alænd dyrkede, blev afgiftsfrit, uagtet Eieren ikke 
ydede Hertugen, men Kongen Krigstjeneste til Vederlag for denne 
Frihed. Tvertimod kunde de, naar en Krig udbrod, siddende rundt 
omkring i Landet paa deres befæstede Borge, være farlige Fjender for 
Hertugen, vigtige Stotter for Kongens Sag. Hertugen og hans Embeds- 
mænd chicanercde derfor gjerne Kongens Alænd, deres Bonder og Tje
nere saa meget som muligt, og begyndte, som det synes, enhver Krig 
med at fordrive saa mange af dem, som muligt, fra deres Eiendom. 
Under Stridighederne mellem Kongen og Hertugen i Slutningen af 13de 
og Begyndelsen af 14de Aarhundrede gave disse Forhold idelig Anled
ning til Klage fra begge Sider, indtil Kong Erik Alenved, for at stoppe 
ogsaa denne Kilde til Uenighed, ved Fredsslutningen i Nyborg i Februar 
1317 gav Slip paa den Fordeel, som Loven hjemlede ham, idet han 
lovede ikke at ville antage flere Vasaller i Hertugdømmet, end dem, 
han allerede havde, imod at Hertugen lovede paa sin Side ei at ville 
lage nogen af Kongens Alænd i sin Tjeneste.

Det var at vente, at denne Overeenskomst i Nyborg 1317 vilde 
gjöre Epoque i den slesvigske Adels Historie. Nu forst kunde denne 
udvikle sig som en for sig bestaaende Corporation, efterat den For
bindelse, hvori den paa en AIaade havde staaet til den övrige danske 
Adel, var hævet. Alan skulde have troet, at Hertugen i sin egen vel- 
forstaaede Interesse, vilde have fremmet en saadan Udvikling, og saa- 
lcdes benyttet den Uforsigtighed, som den danske Konge havde gjort sig
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skyldig i, ved at tillade den slesvigske Adels fuldstændige Aflusning fra 
den övrigc danske Adel; thi ¡folge den Stilling, som Adelen dengang 
indtog i de sydlige Naboefyrstcndommer ligeover for Fyrste og Folk, 
kunde en velorganiseret slesvigsk Adel have været hans særskilte Herre
dommes fasteste Stutte og Værn. Elementerne til en saadan Corpora
tion var allerede tilstede. Ilertugdömmet havde mange indtödte Hærmænds- 
slægtcr, endskjöndt vi kun kunne betegne nogle faa af dem med faste 
Slægtnavne, der dengang endnu vare ligesaa sjeldne i Sønderjylland, 
som i del övrigc Danmark. Det manglede ikke Hertugen paa Midler 
til at udstyre sin Adel med Jordegods, hvis delte skulde behoves til at 
befæste dens Magt og Indflydelse og al knytte den til Hertugens 
Interesse. Fire Aar tidligere (1313) var, som vi have hört, det bety
delige Kongen forhen forbeholdte Krongods blevet indlemmet i Hertug
dømmet. De videste Strækninger af dette Gods, det forrige Konunglcf, 
indbragte vel ikke det hertugelige Kammer store Indtægter, da det 
Meste deraf laae endnu udyrket, men de hörte til de skjönneste og 
fruglbareste Strög af Geestlandet, som, naar de inddeeltes i mindre 
Lehnsgodser, og overlodes paa passcüde Vilkaar til Hertugens Mænd, 
snart vilde kunne sees i blomstrende Culturtilstand. — Ilvad vi her 
have antydet, skeete ogsaa tildecis, men paa en anden Maadc og i et 
andel Öicmed, end man skulde have ventet. Rigtignok begynder fra 
disse Aar af en ny Periode i den slesvigske Adels Historie; men 
istedelfor at den nu, som man kunde have ventet, skulde være fort cu 
selvstændig Udvikling imöde, arbeidedes der ligefrem paa dens Undergang. 
Otte Aar efter Freden i Nyborg döde Hertug Erik, 1325; hans Sön 
Valdemar var da först i sit Ilte Aar. Dennes Morbroder, den kloge
Greve Gccrt (senere kaldet den Store) af Ilolstecn, satte sig, i sin 
Söstcrsöns Navn, i Besiddelse af Ilertugdömmet og opkastede sig til 
hans Formynder. Fra det forste Oieblik, han blandede sig i Slesvigs 
Anliggender, var det uden Tvivl stadigen hans Plan at forskaffe sig 
selv og sin Slægt dette Hertugdomme, og allerede det folgende Aar, 
1326, troede han sig ved Maalet, idet han fik Kong Christopher 2 afsat, 
sin Myndling sat paa Thronen i hans Sled, og nu lod sig af denne 
belehne med Ilertugdömmet Jylland som et arveligt Lehn. Dog blev 
Besiddelsen endnu ei dengang af Varighed. I Aarel 1330 maatte Gecrt 
alter overgive Lehnet i sin Söstersöns Hænder, men sögle dog al bevare 
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sig og sin Slægt Udsigten til senere at komme i Besiddelse deraf, og 
vedblev fremdeles at beherske det i sin svage Söstersöns Navn. 1 Aarel 
1339 troede ban at rykke Maalet atter nærmere ved at tilvende sig 
det hele Land som Pant, og paa den Maade beherskede hans Sönner 
det efter hans Diid, og havde endnu ikke tilladt Gjenindlösningen af 
den, sydlige Deel af Landet, da den svage Hertug Valdemars ligesaa 
svage Sön, Hertug Henrik, döde 1375, den sidste af Kong Abels 
Mandsstamme. Det faldt dem derfor desto lettere under den indre For
virring i Danmark efter Kong Valdemar Atterdags Död at bemægtige 
sig det hele Land paany. I halvtredsindstyve Aar (1325—1375) für 
Abels Stamme uddöde, havde altsaa Grev Geert den Store og hans 
Sönner behersket Slesvig med den Hensigt stadigen for Oic at forskaffe 
sig selv eller deres Afkom delte Hertugdomme. Det kunde umuligen 
undgaac den kloge Geerts Opmærksomhed, al cl mægtigt, men vel
organiseret Ridderskab, omtrent som det holslccnske dengang var, med 
Hengivenhed for det schaucnburgske IIuus, vilde være det virksomslc 
Middel til at sikkre dette IIuus Herredommet over Slesvig, hvis de 
danske Konger skulde ville inddrage dette Hertugdomme efter Kong 
Abels Stammes forventede Afgang. Men den indfödte slesvigske Adel 
har Greven formodentlig ikke fundet at være skikket til at over
tage denne Rolle. Dens danske Sympatiner og mangfoldige Forbindelser 
med den övrige danske Adel have maaskee indgydt ham Mistroe. Med 
Grund troede han at kunne have större Tillid til sine Holstenere, og 
den holstcenske Adels Stammer vare dengang i saa frodig Væxt, at de 
med Lethed kunde afgive de for Slesvig fornödne Aflæggere. Den 

Indfödte slesvigske Adel blev derfor nu trængt tilbage. För 1325 synes 
dens Medlemmer, som naturligt, at have udgjort Hertugens nærmeste 
Omgivelser og at have beklædt de vigtigste Embedsposter. De nævnes 
stadigen som Vidner og Forlovere under Hertugernes Diplomer. Sjeld- 
nere see vi holstcenske, hyppigere danske Adclsnavne deriblandt. Efter 
1325 forsvinde disse Navne mere og mere, og holsteenske Adelsnavne 
træde istedet. Holstcenske Adclsmænd vare altsaa nu komne til Roret. 
Men skulde disse blive den faste Slotte for det schaucnburgske Huses 
Herredomme i Slesvig, som Grev Gccrt haabede at finde i dem, inaalte 
deres Magt og Indflydelse grundlægges paa Besiddelsen af privilegeret 
Jordegods. Ogsaa derfor blev sorget. De Riddergodser, som nu danne 
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de slesvigske adelige Districter (benved 27  Mile) ere næsten alle op
rettede fra först af i Tidsrummet fra 1313 til 1159. De Godser, der 
have en yngre Oprindelse, ere for Størstedelen kun Parceller af ældre. 
De fürste Eiere, som vi kjende, ere lutter holsteenske Adelsmænd, at 
de andre, som vi ikke kjende, ogsaa vare Holstenere, kan saameget 
mindre drages i Tvivl, som vi ikke længe efter see alle disse Godser i 
holsteenske Adelsfamiliers Eie. De Landstrækninger, som saaledes bleve 
uddeelte iblandt eller solgte til holsteenske Adelige, hörte netop til det 
litomtalte Krongods, der 1313 blev indlemmet i Hertugdømmet. Især 
anvendtes det gamle danske Konunglef paa denne Maadc, og det udgjør 
derfor nu den slorstc Deel af Slesvigs adelige Districter. Det fra Ven
derne erobrede svagt befolkede Wagriens tidligere Udstykning imellem 
holsteenske Adelsmænd, var maaskee det Forbillede, som Grev Geert og 
hans Sönner ved denne Ledighed fulgte. Landet vandt derved vel paa 
den ene Side den Fordeel , at betydelige forhen udyrkedc Strækninger 
nu bleve bebyggede; men de tydske Colonister, hvormed de holsteenske 
Adelsmænd tildcels besatte deres udyrkede Godser, vare det forste bety
delige sachsiske Element, som indtrængtes blandt den sönderjydske Land
befolkning, som indtil den Tid havde været temmelig ublandet dansk, 
undtagen paa Veslkanten, hvor Friserne boede fra gammel Tid. Med 
de tydske Colonister trængte tillige Livegenskabet fra de holsteenske 
Adelsgodser ind i det Slesvigske, hvor det dog ei udbredte sig videre, 
end den tydske Colonisation (i Dänischwald, Schwansen og det sydlige 
Angeln), men paaiagdes tillige den ældre danske Befolkning paa de 
Godser, hvor det fik Indpas. De holsteenske adelige Godseicre fik i 
Slesvig udentvivl strax, saavel for deres Personer, som for deres Eien- 
domme, samme Rettigheder, som den holsteenske Adel udövede; men 
disse vare betydeligt större, end de, den indfodte slesvigske Adel den
gang var i Besiddelse af. Navnligen havde den holsteenske Adel 
Patrimonialjurisdiction eller Birkeret over sine Bonder og Tjenere, som 
neppe nogen indfödt slesvigsk Hærmand endnu havde faaet, men som 
saameget lettere kunde tilstaaes de nye slesvigske Riddergodsers Eiere, 
som det gamle danske Konunglef allerede tidligere, som det synes, ikke 
havde hört til Herredernes Thinglaug. Den indtrængte holsteenske Adel 
blev saaledes i Slesvig en ltöiere privilegeret Adel. — Ved denne 
Frcmgangsmaade gjorde vistnok Schauenburgerne sig den indfodte sies- 
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vigske Adel til Fjende, og det misfornöiede Partie var talrigt og mæg
tigt nok til at kunne blive en farlig Fjende for deres Herredomme, der
som del havde fundet fornoden Understøttelse udenfra, dersom Margrethe 
havde bestemt sig til at gjenforene Hertugdømmet med Kongeriget, 
fremfor at sætte Sverriges Krone paa sin Sons Hoved, eller dersom Erik 
af Pommern under sin langvarige Krig med Greverne havde forstaaet at 
bruge sine Fordele. Men saaledes som denne Krig blev fort, har den 
formodentlig kun bragt den indfödte slesvigske Adel et godt Skridt nær
mere til sin Undergang. Foruden de Mange, der omkom i denne 
Feidetid, eller maatte bøde for deres Hengivenhed for den danske Konge 
med Tabet af deres Eicndom, foranledigcdes uden Tvivl mange Andre 
ved Krigens Udfald til at udvandre til Danmark, hvor overhovedet et 
stort Antal af den slesvigske Hærmandsstand har sögt Tilflugt. Den 
Behandling, som de Tilbageblivende maatte finde sig i, er formodentlig 
forskjellig. Den Ret, Fyrsten havde til at tvinge Vedkommende, ved al 
negte dem Optagelse iblandt sine Mænd, til al vende tilbage til Bonde
standen eller at udvandre, er dog nok sjcldent bleven anvendt. Et saa 
voldsomt Middel kunde maaskee ei engang anvendes i stor Udstrækning 
uden Fare. Hertugen kunde desuden ikke pludseligen give Slip paa 
Hærmænderres Tjeneste, da det nye Ridderskabs Medlemmer, som skulde 
erstatte den, först efterhaanden voxede i Tal. Ilærmandsstandens Med
lemmer beholdt vel altsaa fremdeles i Almindelighed de Privilegier, denne 
Stand hidtil havde været i Besiddelse af, imod derfor at yde den sæd
vanlige Tjeneste. Denne Tolerance kunde dog ikke forhindre Hærmands
standens successive Opløsning. Det vilde aldeles stride mod den historiske 
Erfaring at antage, at den kunde trives under saadanne Omstændigheder. 
Da Caspar Danckwerth skrev, i Midten af det 17de Aarhundrede, var 
der af denne Adelsclasse, som han betegner med Navnet ,,Frcyleute,” 
o: Frelsmænd, saavidt ham bekjendt, kun et Par Familier (Landesbcschr. 
S. IS. 22) tilbage i Hertugdømmet. I de nordlige slesvigske Amter 
og Landskaber findes endnu et temmelig stort Antal saakaldte Frigaarde 
(Freihöfe), som forhen have været i disse Hærmændsfamilicrs Eie, og 
som endnu have beholdt adskillige Friheder, netop saadanne, som hine 
Frelsmænd fordum besade, og vare af den Beskaffenhed, at de under 
nuværende Forhold endnu have nogen Betydning. Om mange andre 
Gaarde veed man, at de forhen have været adelige Herresæder og pri- 
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vilegercde Eiendomme, men have mistet deres Friheder, idet Fyr
sterne neglede al fornye dem, formodentligen fordi de fidligcn gik over 
i ufrie Familiers Eie.

At den holsteenske Adels Indtrængelse i Hertugdømmet Slesvig 
maatte udøve , og har udövet en betydende Indflydelse paa Hertug
dommernes Skjæbne i den folgende Tid, og navnligen paa Slesvigs 
indre og ydre Forhold, er naturligt. Den er saaledes Hovedgrunden til 
det, der foregik i Aaret 1460. Forbindelsen imellem det danske Hertug
domme Slesvig og det tydske Grevskab llolsteen havde været saa kort
varig, al det vilde være ubegribeligt, hvorfor det skulde være Holstenerne 
saa magtpaaliggende at vedligeholde denne Forbindelse, saa at man derfor 
negtede at erkjende den schauenburgske Greves uimodsigelige Arveret 
til Holsleen, dersom man ikke vidste, at det, formedelst det holsteenske 
Ridderskabs Forhold til det slesvigske, nödvendigen maatte være i beg
ges Interesse at forhindre, at Slesvig som et hjemfaldent Lehn blev 
gjenforenet med den danske Krone. Det var derfor ogsaa det holsteen
ske og slesvigske Ridderskab, som afgjorde Alt. Det var disse Corpo- 
rationer, som paa Forsamlingerne i Neumünster og Rendsborg (22 Jan. 
og li Febr.) forhandlede denne Sag; det var det holsteenske og del 
slesvigske Raad, som i Ribe valgte Kong Christian I til Hertug i Sles
vig og Greve i Holsteen, men disse Raads Medlemmer hörte uden Tvivl 
alle, med Undtagelse af et Par Geistlige, til del holsteenske og slesvig
ske Ridderskab. Om de andre Stænders, navnligen om de danske Sles
vigeres Mening og Onske i denne Henseende var der slet ikke Tale.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
The quarterly Journal of the geological society. No. 10. Mai 1817. 

London. 8.
Mémoire sur le Daltonisme ou Ja dyschromatopsie par Elie Warlmann, 

prof, de physique à l’academie de Lausanne. 2me Edit, cor
rigée et augmentée (tiré de la bibliot. universelle, Juin et 
Juillet 1845).

Expériences sur la non caloricité propre de l’électricitc par E. Warlmann 
(tiré des archives de l’électricité, supplement à la bibliolh. uni
verselle).

De la méthode dans l’ectricité et le magnetisme à propos du Trattalo de! 
magnetismo e della eleltricita, dell’ Abate F. Zantedeschi.

Mémoires sur divers phénomènes d’induction. j
Sur de nouveaux rapports entre la chaleur, l'électricité elf Af samme

le magnetisme. i Forfatter.
Sur deux météores extraordinaires. ’
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger

Og

dets Me ti lemmers Ar beider

i Aaret 1817.

Af

Conferentsraad og Professor II» C» ¿
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabets Secretair.

Ær. 6.

Mödet den 4,le Juni.

Docent Schiodle gjorde en Meddelelse om et Par nye guineiske Carab- 

former i det Kongl. naturhistoriske Museums Samling.
Den ene af disse, Ochyropus, er en gigantisk Form af Scarili- 

nernes Gruppe, hvis Indhold Forfatteren ved denne Lejlighed nöjere adskiller 
°g begrændser. Slægten udmærker sig især ved sine kraftigt byggede 
Fodder, et Forhold, der lader slutte til en Levemaade, der er forskjellig 
fra de andre Scaritiners, og hvorved Ochj ropus afviger fra alle 
andre hidtil bekjendte gravende Insekter. Kjendetegnene kunne angives 
Saaledes :
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Ochyropvs.
Tarsorum articulus ultimus antecedentibus tribus conjunctis lon- 

gior, unguiculis validis, teretibus. Palpi labiales articulo secundo in- 
trorsum dilatato, cullriformi.

0. gigas ligner en stor Semites; den er 27 Linier lang, kul
sort, med meget svag Skulptur.

Den anden Slægt, Hiletus, gjör ved en Række af udmærkede 
Karakterer Opstillingen af en ny Gruppe Ililetini nødvendig. Et af dens 
mest paafaldende Træk, Antennernes brækkede Form (A. geniculatae'), 
giver Forfatteren Anledning til at meddele en sammenlignende Udsigt over 
de forskjellige Maader, paa hvilke Antennerne i Carabernes Familie for
holde sig til de nærmest liggende Dele al Hovedskallen, hvorved ad
skillige hidtil ikke paaagtede Forhold belyses, hvis Overeensstemmelse 
med den respektive Levemaade kan paavises, og som heller ikke savne 
systematisk Betydning. En anden Egenhed, Tilstedeværelsen af en for
længet Hornspidse imellem Kloerne, deler Hiletus, efter Forfatterens Under
søgelser, blandt alle Caraber kun med Dyschirius og Clivina. Slægten 
forbinder overhovedet paa en egen Maade Strukturforhold, der ellers 
kun findes hos de gravende Caraber, med en fuldstændig Mangel paa 
Evne til at grave, medens Bygningen af andre Organer, især Munddelene, 
i flere Henseender er afvigende fra de hidtil bekjendte Former. Del 
tor derfor formodes, at dens Levemaade er meget ejendommelig.

11 il eins.
Mesosternum inferius excavatum, prosterni apicem libere recipiens. 

Anguli frontales ante oculos dilatati, basin antennarum obtegentes. An
tennae geniculatae', scapus elongatus, scrobiculo receptus. Mandibulae serra- 
tae, fornicatae, maxillas et labium obvolventes. Maxillae mala interiori de- 
curva, spinulis connatis, superne spongiosis. Mentum fornicatum, lobis exca- 
vatis : dente medio brevi, quadri fido. Lingua descendens : ligula elongata, 
multzsetosa, paragiossis liberis, elongatis, f alcalis. Palpi articulo ul
timo anguste securiformi. Pedes graciles, tarsis angustis, acuminatis : 
unguiculis gracillimis, seta inierterminali fultis.

II. versutus er en Carab af Middelstørrelse; den kan med Hen
syn til Habitus nærmest sammenlignes med Pterostichus lepidus.
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Gruppen kan betegnes saaledes :

Hilelini.

Epimera metathoracica appendiculata. Tibiae anticae integrae: 
calcare utroque apicali. Elytra integra.

Afhandligen, ledsaget af to Kobberlavler, vil blive trykt i det 
næst udkommende llefte af naturhistorisk Tidsskrift.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Classe der Königl. Bayer- 

schen Akademie der Wissenschaften. 4 Bd. 3 Ablh. Mün
chen 1846.

Abhandlungen der philos.-philologischen Classe der Königl. Bayerschen 
Akademie der Wissenschaften. 4 Bd. 3 Abth. München 1847. 

Almanach der Königl. Bayerscheu Akademie der Wissenschaften für das 
Jahr 1847.

Ueber das Studium der griechischen und römischen Alterlhümer vorge- 
getragen am 87st^n Jahrestag der K. B. Ak. der Wiss. von 
Emst V. Lassaulx. München 1846.

Die Ueberbleibsel der altägyptischen Menschenrace, eine Abhandlung 
gelesen in der öffentl. Sitzung der K. B. Ak der Wiss. d. 24 
Aug. 1846 von Dr. Grants Prunner. München 1816.

Ueber die Ordalien bei den Germanen in ihren/Zusammenhange mit der 
Religion. Festrede an den 88sten Stiftungstag d. K. B. Ak. 
der Wiss. von G. Philips. München 1847.

Bulletin der K. B. Ak. der Wiss. Nr. 6—77 für 1846; Nr. 1—7 
für 1847.

Théorie des effets optiques que présentent les étoffes de soie par M. E. 
Chcvreul. Paris 1846.

Rapport de Mr. Chevrcul sur l’ouvrage intitulé Ampélographie par Mr. 
le comte Odart, suivi de considerations sur les variations des 
individus, qui composent les groupes appélés, en botanique et en 
zoologie, variétés, races, sous-éspèces et éspeces. Paris 1846. 

To Rapporter og adskillige Afhandlinger af Ebelmen over Jernets Ud
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smeltning ved Gasarter (Aftryk af comptes rendus à l’academie 
des sciences 28 Maris 1812, 1 Juli 1811).

Note sur la presence du plomb dans dans divers produits artificiels 
(Extr. des comptes rendus à l’acad. des sciences 16 Septbr. 1814).

Note sur une classe particulière de mouvemens musculaires etc. (Extr. 
des comptes rendus à l’acad. des sc. 14 Decbr. 1816).

Mödet den 25de Juni.

Etatsraad, Professor F. C. Petersen forelage Selskabet en Afhandling 

om Epheternes og deres Dikasterier i Athen.
Denne Undersögelse angaaer et af de dunkleste Punkter i den 

græske Oldlidsvidenskab. De Efterretninger vi have om Epheternes Di
kasterier fra den Tid, da de endnu, i det mindste tildeels vare i Besid, 
delse af deres tidligere Anseelse og Virksomhed ere for faa og ufuld
stændige til derpaa at bygge en sikker, omfattende og tydelig Frem
stilling af Sagen. Hvad der fra en noget senere Tid findes hos Pau
sanias, Plutarchos og enkelte Andre, er al Ære værd, men langtfra til
strækkeligt. Man nodes derfor til at tage sin Tilflugt til den end sil
digere Tids Skribenter, for störste Delen halvlærde, tildeels uvidende
Samlere, Scholiaster, Grammatikere og Lexikographer. Hvad der findes 
hos dem ogsaa om den her behandlede Gienstand, er ikke Lidet i Om
fang, men desto ringere i Værd og Brugbarhed. Naturligviis ere disse 
Efterretninger af ulige Beskaffenhed, men det gjelder dog om dem i kun 
altfor höi Grad, at en Række af Vidnesbyrd ofte ikke veje mere end et 
eneste. 1 mangfoldige Tilfælde have disse Skribenter ikke havt Origi
nalerne til deies Efterretninger for sig; meget ofte have de slet ikke 
kiendt dem. De udskreve den Ene den Anden; ikke sielden med Ude
ladelse at vigtige Momenter, der fandtes hos de nu tabte Forgængere; 
og ovenjkiöbet med Ti 1 föjelse af Feil, ogstaaede deels af Uvidenhed, 
deels af Misforstaaelse eller Skiödeslöshed.

Under saadanne Omstændigheder er det ikke at undres over, at 
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der endnu ikke haves nogen tilfredsstillende Behandling af denne Gien
stand, og at ingen af de Mænd, der i vor Tid have giort sig höit for- 
liente ved Undersøgelser over det attiske Retsvæsen, have indladt sig 
paa nærmere Fremstilling af denne Deel deraf.

Naar Forfatteren af denne Afhandling ikke destoinindre har ind
ladt sig paa dette mislige Foretagende, har han ingenlunde overseet det 
Betænkelige i at anvende betydelig Tid og Arbeide paa en Undersøgelse, 
hvoraf der er saa liden Udsigt til at vinde et tilfredsstillende Resultat; 
men Videnskaben drager sine Dyrkere med en Magt, som det-ei falder 
os ind at modslaae, ikke sielden ind paa trange og besværlige Baner, 
hvorfra vi ikke altid vende tilbage med riigt Udbytte; men som vi dog, 
saasandt Forskningen har været redelig og alvorlig, ikke fortryde at 
have vandret.

Om foreliggende Afhandling skal jeg inskrænke mig til at med
dele Folgende.

Allerede rum Tid for Solon (594) var Trangen til en gennem
gribende Reform af Athens statsborgerlige Forhold i höi Grad fölelig. 
Omtrent en Menneskealder för Solon giorde Drakon f621) et saadant 
Forsøg ved at instifte criminelle Retter, hvis Hensigt baade var al sætte 
Grændser for den private Blodhævns Voldsomheder og for Magistrater
nes i höi Grad vilkaarlige üdövelse af Magten. Disse Dommere vare de 
her behandlede Epheter. Den af dem udovede Deel af Athenernes Rets
væsen hængte paa det nöjeste sammen med ældgammel Tro og Cultus; 
og var for en stor Deel mere en religieus end politisk-juridisk Jurisdiction, 
— en Omstændighed, der efter hine Tiders Vilkaar var en nødvendig 
Betingelse for at det skulde lykkes, hvad Drakon tilsigtede, at tæmme 
Blodhævnen ved Indsættelse af Domstole. Drakon gav herved og ved 
Indskrænkningen af Ôvrighedernes udartede Myndighed en ingenlunde 
uvigtig Impuls til Athenernes senere indtrædende Retsudvikling og Folke- 
magtens Opkomst mod Eupatriderne. Men hvad Drakon i denne, som 
formodentlig i flere Retninger havde forsögt, blev snart utilstrækkeligt, thi 
vel indskrænkedes Eupatriderne ved at de ikke som forhen i Egenskab 
af Ovrigheder kunde udöve vilkaarlig dömmende Magt, men da de dra
koniske Domstole kun beklædedes af Eupatrider, forbleve disse dog i 
Besiddelse ogsaa af denne Deel af Magten, kun i mindre vilkaarlig Form. 
Men disse Indretninger bleve, som sagt, snart utilstrækkelige. Det blev 
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nødvendigt at gaae videre. Solon giorde sit Navn udödeligt ved de Love 
og Indretninger, ved hvilke han aabnede en ny glimrende Fremtid 
for Athenerne.

Under Udviklingen af Solons giennemgribende Statsreform maatte 
de övrige drakoniske Indretninger vige eller tabte sig i alt Fald snart 
saa ganske, at ikke engang en Tradition om dem er bleven tilbage. 
Endog den Deel af den ældre criminelle Rettergang, under hvilken de 
groveste Forbrydelser henhørte, omformedes ved Solon, og henlagdes 
med andre vigtige Functioner under Areopagos, udenat vi vide, hvorledes 
denne Rettergang forhen havde været ordnet. Saaledes bleve kun de 
fire af Drakon indstiftede Ephet-Dikasterier tilbage, hvilke beklædedes af 
51 ansete Mænd, som havde fyldt deres halvtredsindstyvende Aar, og 
valgtes udaf Eupaliidernes Klasse efter deres personlige Qvalificationer. 
Disse saakaldte Ephet-Dikasterier lod Solon bestaae uforandrede, hvortil 
Aarsagen uden Tvivl var, at de, som allerede bemærket, havde en mere 
religieus Charakteer; og ikke siode hindrende eller forstyrrende i Vejen 
for hans Reformer. De kunde uden Vanskelighed optages deri; ja tiente 
vel endog til at fuldstændiggiôre og understotte dem. Endog i den 
efterfølgende Tid kunde Demokratiet med stærke Skridt udvikle sig videre 
og videre udenat komme i Strid med de drakoniske Dikasterier, hvilke 
under Præsidium af Archon Basileus paa de fra ældgammel Tid der
til indviede Steder: ved Palladion, Delphinion, Prytaneion og Phreallo, 
dömte i Sager, hvor den paadömte Handling krævede religieus Afso
ning (xdi), og overhovedet Iagttagelse af visse foreskrevne Reli
gions-Ceremonier. De for disse Dikasterier hörende Klager vare mod 
uforsætligt Drab (Palladion); mod forsætligt Drab, hvor der nedlagdes 
Paastand paa, at det efter Loven var straffrit (Delphinion); mod det 
Redskab, hvorved et Menneske var berøvet Livet, naar Gierningsmanden 
var ubekiendl, (Prytaneion) ; og endelig mod den, sum medens han be
fandt sig i Landflygtighed for Vaadesdrab, under sin Fraværelse ankla- 
gedes for at have begaaet forsætligt Drab (Phreatto). Men Tingenes 
Gang medførte, al disse Dikasterier, endskiöndt de ingensinde, ikke 
engang under Demokratiets største Udvikling ophævedes, dog ikke kunde 
bevare deres tidligere paa Folkets religieuse Tro og Cullus grundede 
Anseelse. Efterhaanden som Tænkemaaden ogsaa i denne Retning for
andrede sig, yllrede dette sin Indflydelse paa Epheternes Stilling og de 
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om dem herskende Opinion; thi vel bevaredes en vis Ærbôdighed lige— 
ned i Hellenismens seneste Tider for disse Indretninger, der hængte sam
men med ældgamle Religionsskikke og med Fortidens mythiske Sagn, 
men denne Ærbcidighed blev efterhaanden mere traditionel end levende 
tilstede i Folkets Sind. Men heraf fulgte da ogsaa, at medens Folket 
lod Epheterne forblive i Besiddelse af den religieuse Side af deres Virk
somhed, anmassede det sig efterhaanden, idetmindste nu og da, Udövel- 
sen af Ephelernes Dommermagt. Denne Anmasselse skeete derved, at de 
af Folket, der aarligen udvalgtes til at beklæde de borgerlige Domstole 
(Hel iasterne), navnligen i de græske Taleres Tid, og formodentlig i Til
fælde, hvor de isager, der skulde paadömmes, gave særlig Anledning der
til, fortrængte Epheterne ved at indtage deres Plads som Dommere, men 
dog altid i Ephelernes Dikasterier, og under Forsæde af Archon Basi- 
leus. Delle, al Heliasterne paadömte disse Sager ikke i deres egne, men 
i Epheternes Dikasterier, havde uden Tvivl sin Grund deri, at de reli
gieuse Skikke, som fandt Sted ved disse Sager, vare bundne til de Ste
der, hvor Ephet-Dikasterierne fandtes, og at de udövedes ved Epheterne og 
under deres Tilsyn; hvilket imidlertid ikke udelukkede Andres Deel- 
tagelse deri, navnlig ved Dikasteriet Prytaneion. — Det laae i Sagens 
Natur, at den her omtalte Indblanding af de borgerlige Domstole kun 
fandt Sted i de af Ephelernes Dikasterier, der, om de end i deres hele 
Væsen bare et religieust Præg, dog havde en vis juridisk Charakteer; 
altsaa i Dikasterierne ved Palladion og Delphinion, hvor der dömtes over 
uforsætligt, og forsætligt, men efter Loven straffrit Drab.

At denne Indblanding har fundet Sted haaber Forfatteren i Af
handlingen at have beviist; men desværre er det ikke lykkedes at (inde 
det Tidspunkt, hvorfra den begyndte; og heller ikke, naar Epheternes 
Virksomhed aldeles ophörle. Hiin Indblanding begyndte, da dens oven
for angivne Aarsager vare saavidt udviklede, al de kunde giöre sig giel- 
dende mod Fortidens ærværdige Institutioner. Om Tiden, naar Epheternes 
Virksomhed ophörle, maie det beroe ved at deres Dikasterier aldrig for- 
meligen ophævedes, men efterhaanden tabte sig, og omsider ophörte af 
sig selv, udenal vi kunne sige, hvorlænge en svag Rest af deres Virk
somhed vedvarede.

Det her foreliggende Skrift egner sig ikke til at give Udtog 
deraf. Det maae derfor være nok i ovenstaaende almindelige Udsigt, at 
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have meddeell de Synsmaader, som have ledet Forfatteren. Skriftets 
Indhold er ordnet efter nedenstaaende Oversigt.

I. Om Epheterne i Almindelighed.
1. Om Anledningen til Epheternes Indstiftelse ved Drakon, og 

deres Forhold til den soloniske Statsforfatning.
2. Epheterne indsatte af Drakon som criminelle Dommere.
3. Epheternes Navn.
4. Epheternes Alder, Qvalificationer og Antal.
5. Epheternes Valgmaade.
6. Antallet af Epheternes Dikasterier, og deres Forhold til

Athenernes övrige Domstole.

II. Om Epheternes Dikasterier hvert for sig.
1. Om Palhdion.
2. Excurs om Exegeterne.
2. Om Delphinion.
3. Om Prytaneion.
4. Om Phreallo.

Professor Steenstrup forelagde Selskabet sine Bemærkninger om 
Slægten Anomias Stilling til andre Muslinger. Fft. sögte at godtgjöre, 
at de af alle Forfattere hos denne Slægt antagne Afvigelser fra Muslin
gernes sædvanlige Bygning mest havde deres Grund i en mindre nöiag- 
tig Undersögelse og en deraf folgende mindre rigtig Opfattelse af For
holdene. Han kunde derfor ikke i mindste Maade ansee den Mening 
for grundet, der i den nyere Tid mer og mer synes at grundfæste sig, 
at Anomia danner en Overgang fra de egentlige Muslinger til Terebra- 
tulerne, hvilke han i det Hele ikke kunde indrömme Plads ved Siden 
af eller i Række med Muslingerne. — Aabningen paa den ene af Ano- 
inias Skaller svarer ikke til Gjennemboringen af den ene Skal hos Tere- 
bralula, men er el Udsnit, som hos Pedum og Pecten har en Byssus, 
hvormed Dyret fasthæfter sig; denne Byssus er tynd og pladedaunet, og 
udgjör den saakaldle tredie eller overtallige Skal; den afsondrcs af et 
Partie, der aldeles svaier til Byssusgruben hos andre Muslinger, og den 
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stærke Muskel, som ganer derfra til den ikkegjennemborede Skal, er 
falskelig bleven anseet for den ene overtallige Muskel, medens den hos 
visse Pectines og flere Former ligeledes kun paa den ene Skal udviklede 
bagre Fodmuskel er bleven antagen for en anden overtallig Lukkemuskel. 
Af de tre formentlige Lukkemuskler bliver der saaledes kun den ene 
normale tilbage, der karakteriserer den Afdeling af Muslingerne, som 
kaldes Monomyaria. At en Del af Kappen gaaer i Forplantningens 
Tjeneste har Anomia tilfælleds med flere andre Muslinger, vore alminde
lige Blaamuslinger og flere. Det vil være tilstrækkeligt her at have an
ført de nævnte Punkter, da en kort Afhandling om denne Slægt med 
særligt Hensyn til Fodmusklernes Uddannelse hos Muslingerne i Almin
delighed vil blive optaget i Selskabets Skrifter.

Docent Schiödte gav en forelöbig Beretning om sine Under
søgelser over den underjordiske Fauna i Hulerne i Krain og Istrien.

Forfatteren indledede sit Foredrag med en Udsigt over de tid
ligere Undersøgelser. Siden man i Aaret 1768 ved Laurent fik Under
retning om Tilværelsen af en ejendommelig Reptilform, Proteus, i en 
Hule i Krain, er en lang Række af Aar bengaaet, inden vor Kundskab 
om Hulernes Fauna har modtaget nogen ny Berigelse, idet det first er 
efter 1840, at man, fornemmelig ved Ferd. Schmidt’s Bestræbelser, 
er bleven bekjendt med nogle nye, for Hulerne ejendommelige Ledde- 
dyr: en Carab af Trechincrnes Gruppe, Anophthalmus Schmidtii St., og 
et isopod Krebsdyr, Pherusa alba Koch, samt et Par, nærmere mod 
Hulernes Indgange levende, Biller, Pristonychus Sclireibersii Schin. og 
Homalota spelaea E r. Omtrent paa samme Tid erholdt man ved Wy
man, Thompson (i Si l li man’s americ. Journ. 1813 og 44) og 
Tellkampf (i Müller’s Arch. f. Anat. und Physiol, og Erich- 
son’s A.rch. f. Naturgescb. 1814) Efterretning om, at der i Mam- 
muthshulen i Kentucky fandtes en tilsvarende underjordisk Fauna, der af 
Vertebraler indeholder en ejendommelig Fiskeform, Amblyopsis spelaeus 
Dek., og af Leddedyr en anden Art af Slægten Anophthalmus, A. Tell- 
kampfii Er., en Choleva-agtig Bille af Silphernes Familie, Adelops hirtus 
Tellk., to Arachnider, Phalangodes armata og Anthrobia mammouthia 
Tellk., et, som det synes, meget anomalt amphipod Krebsdyr, Triura ac- 
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vernicola T el lk., og en ny Astacus, A. pellucidus Tel Ik. Fremdeles 
nævnes endnu nogle liere, i Hulerne levende Dyr, nemlig en fra Ambly- 
opsis forskjellig Fisk , en Græshoppe af Slægten P halang op sis og Fluer 
af Slægten Anthomyia.

Ved en længere fortsat Undersøgelse af alle bekjendte Stalak
titgrotter i Krain og Istrien, som Forfatteren foretog i Efteraaret 1845, 
lykkedes det ham, foruden at gjentinde samtlige hidtil bekjendte der 
levende Dyr, endnu al opdage adskillige nye Former, hvorved Listen over 
den underjordiske Fauna modtager en ikke ubetydelig Forögelse.

Denne Fauna fremstiller sig efter den Kundskab, vi nu besidde 
om den, vel som karakteristisk, men kun forsaavidt, at den sammensættes 
af paa en særegen Maade uddannede Led af saadanne Overfladen til
horende Familier, Grupper eller Slægter, der indeholde meer eller min
dre lysskye Dyr. Det er saaledes kun i nöje Overeensslcmmelse med 
bekjendte physiologiske Love, at alle dens Medlemmer ere blinde, og af 
saa lyse Farver, som Inlegumenternes Beskaffenhed tilsteder. Den spe
cielle Interesse, Arterne tilbyde, bliver altsaa for en Deel en reent fau- 
nistisk ; dog mangler det heller ikke paa Former, der i systematisk Hen
seende ere böjst udmærkede, blandt hvilke i den europæiske Fauna især 
kunne nævnes Proteus og den af Forfatteren opstillede nye Slægt Stago-' 
bius, i den amerikanske Amblyopsis og, forsaavidt man kan skjönne af 
Tellkampf’s utilstrækkelige Fremstilling, Krebsdyrslægten Triura.

Alle for de krainiske Huler ejendommelige Dyreformer synes 
at være bundne til Kalkvandel, idet de enten, som Proteus, leve i en, 
Hulen gjennemströmmende, Flod, der hviler i et Leje af Kalksteen og des
uden optager alt det Kalkvand, der ikke foi bruges til Söjlernes Dannelse 
ogVæxt; eller, som Gammerus, i de Kalkvandspytter, der opstaae i For
dybninger paa Hulernes Gulv : eller, endelig, som alle de övrige, paa de 
under Væxt værende og altsaa altid vaade Söjler. Anophthalmus, som 
Forfatteren kun fandt i den slörste Lueggergrotte imellem forraadnede, i 
Hulen indbragte Træstykker, gjör maaskee en Undtagelse fra denne Sætning.

Arternes ringe Antal og Fattigdom paa Individer linder tilstræk
kelig Forklaring i Hulernes næsten fuldkomne Mangel paa Vegetation. 
En Svampeform, Byssus fulvus L.*),  var den eneste Plante, Forfatteren 

*) Efter Hr. Professor Liebmann’s velvillige Bestemmelse.
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bemærkede; den voxer paa de i Hulerne indbragte Gjenslande af Træ, 
paa Broer, Rækværker og Brudstykker af efterladte Fakler, og har der
fra sparsomt udbredt sig til enkelte Söjler, især saadanne, der af tilfæl
dige Aarsager ere bievne forkrøblede i deres Væxt. Det eneste Dyr, 
der kan siges at være almindeligt i Hulerne, og som tillige beboer dem 
alle uden Undtagelse, ligesom det beller ikke holder sig udelukkende til 
de friske Söjler, men ogsaa træffes lobende paa Gulvet og gamle, af 
Faklerne sværtede Söjler, er Pherusa alba. At de allerfleste af de i 
Hulerne iagttagne Dyr tilhore Leddedyrenes Række, staaer i Overeensslem- 
melse med den overvejende Rolle, som Leddedyrerne overalt paa Jord
kloden spille i Landjordens og det ferske Vands Fauna.

Foruden de Hulerne ejendommelige blinde Dyr, der udeluk
kende leve i Hulernes inderste Afdelinger, forekommer desuden nær
mere mod Indgangene, hvor endnu el svagt Lys falder ind, et ikke ube
tydeligt Antal af andre Leddedyr af alle Klasser. De kunne med Hen
syn til deres Udbredelse henföres til to Afdelinger.

Den ene bestaaer af saadanne Arter, der ikke synes at have 
nogen anden Forekomst end i selve Hulerne, og som, uagtet de have 
deres egentlige Opholdsted i Tusmørket, dog ogsaa enkelte Gange gjen- 
nemstrejfe Hulerne i disses hele Dybde. De udmærke sig ved paafal
dende smaa Ojne. Af saadanne kjendes kun to, nemlig Homalota spe- 
laea og den Pristony chus-Art, som Fe rd. Schmidt i Laybach forsen
der under Navn af Pr. Schreib er sii, men som Forfatteren anseer for at 
være Pr. elegans Dej. Begge Arter har Forfatteren samlet i betydeligt 
Antal, den første i den störsle Luegger-Grotte, den anden i alle Lueg- 
ger-Grotterne, Magdalena - Hulen og Adelsberger-Hulen ; i den inderslo 
Deel af sidstnævnte Hule har Forfatteren ogsaa truffet enkelte Exemplarer 
af dem begge gaaende paa friske Söjler.

Til den anden Afdeling maa henføres et temmelig stort Antal 
Insekter, Aracbnider, Myriapoder og Krustaceer af forskjellige lysskye 
Familier, men blot saadanne Arter, som illæng vælge ethvert mörkt Op
holdsted. Man finder Arter al Slægterne Pterostichus, Pristonychus, Que- 
dius, Homalota, Omalium, Plilium, Hister, Cryptophagus, Atomaria, 
Plinus, Ceraphron, Belyta, en Græshoppe af Lokusternes Familie, som 
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ikke nöjere kan bestemmes, da den kun blev iagttaget i Larvetilstand*),  
Trichoptera, Sciara, Psychoda, Phora, Ileteromyza, Sapromyza, Tomo- 
cerus, Linyphia, Gamasus, Scolopendra, Julus og Asellus. Enkelte af 
Antliaterne træffes undertiden i Hulernes Dybder, navnlig en Phora-Årt, 
der staaer meget nær ved Ph. maculata Meig. ; ligeledes gaae Iletero- 
myza flavipcs Zett. og Sapromyza chrysops Zelt, meget dybt ind i 
Hulerne. Men ingen af alle disse Arter blev nogensinde truffet paa de 
friske Sojler; de holde sig til Klippevæggene og mellem Stenene langs
med Hulernes Vægge, eller i Gruset ved Flodernes og Vandstedernes 
Bredder **).

*) Den samme Art, men ligeledes kun i Larvetilstand, traf Forfatteren den 
folgende Sommer i den kunstige Grotte ved Syrakus, der er bekjendt 
under'Navn af l’orecchio di Dionisio, og i flere af de tætved lig
gende Grotter.

**) Undertiden tindes dybt inde i Hulerne döde Natsommerfugle, der erc ind
bragte af Flaggermuus, ligesom adskillige af disse Dyrs Parasiter.

De af Forfatteren iagttagne nye Former af egentlige Iluledyr 
ere folgende.

Af Silphernes Familie forekomme to nye Slægter, Stagobius og 
Bathyscia. Den forsle er en i enhver Henseende paafaldende Form, der 
efter Forfatteren’s Anskuelse maa henstilles som et Bindeled imellem 
Scydmaenus og de Choleva-agtige Silpher. Den anden slutter sig i Ha
bitus nær til Cholera, og staaer ¡folge sine væsentlige Karakterer i nær
mest Bcröring med den Choleva-Gruppe, hvor Mellembrystet er kjölformigt.

Slagobius.

Maxillae mala interiori spinulis termínala. Palpi maxillarcs 
articulo ultimo conico, aeuminato. Lígula membranácea, ápice acute 
emarginata, paraglossis membranaceis, breviter ciliatis, ligulam baud su- 
perantibus. Antennae corpore longiores, graciles, extrorsum crassiores, 
articulis elongatis, clavatis, octavo contiguis minore. Pedes elongati, gra- 
cillimi’, tarsi filiformes, setis longioribus, antici quadriarticulati, posterio
res quinquearticulati, omnes articulo primo elong ato: unguiculis elongatis.

Oculi nulli. Caput elongato-obovatum, detlexum. Prothorax 
subcylindricus, ante basin coarctatus. Sternum totum simplex. Coleó
ptera connata, ampia, elliptica, convexissima, undique declivia. 
Alae nullae.
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Stagobius troglodytes.

Laevis, nitidus, fusco-brunneus, capite thoraceque [uscis. Long. 
—3 Lin.

Denne eventyrligt udseende Bille fandtes nogle Gange i Adels
berger- og Magdalena-Hulen gaaende paa de endnu i Væxt værende 
Söjler. Den er overmaade langsom i sine Bevægelser. Den synes at 
höre til Hulernes sjeldneste Beboere.

Balhyscia.

Maxillae mala interiori unco terminala corneo. Palpi maxil- 
lares articulo ultimo conico, acuminato. Ligula membranácea, ápice acute 
emarginala, paraglossis membr anacéis, brcviter ciliatis. Antennae longio- 
res, extrorsum crassiores, articulo octavo contiguis minore. Tarsi antici 
quadriarticulati, posteriores quinqucarticulati, omnes articulo primo sub- 
sequentibus haud longiorc.

Oculi nulli. Habitus Cholevae. Mesosternum carinatum. 
Alae nullae.

Structura interna a Choleva præsertim differt : vasis malpighianis 
geniculatis, apicem versus scnsim paullo crassioribus; capsulis spermatids 
numcrosis, minutis, cum tunica earum communi magnum efformantibus 
globum’, vesiculis seminalibus ulriusque paris brevioribus, aeqvalibus, 
minime convolutis.

Balhyscia byssina.

Brcviter ovata, valde convexa, ferruginea, fulvo-pubesccns, nono 
antennarum articulo octavum ter superante. Long. | Lin. ct ultra.

Denne Art fandtes alene i Adclsberger Hulen, hvor den beboer 
de Smaaklynger af Byssus fulvus, der fra de tilfældigt indkomne Træ
stykker have udbredt sig til enkelte Söjler.

Til denne Slægt horer endnu en anden ny Art, som lever i 
betydeligt Antal i den störste Luegger-Grotte mellem den löse Jord og 
Smaastenene langsmed Væggenes Fod, men som ikke kan betragtes som 
ejendommelig for Hulen, eftersom Forfatteren har samlet den i langt 
slörre Mængde paa Skyggesiden af Klipperne omkring Slottet Veldes i 
de krainiske Alper.
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Bathyscia montana.
Ovala, convexa, ferruginea, fulvo-pubescens, nono antennarum 

articulo octavum dimidia parte superante. Long, vix | Lin.
I Magdalena- og Adelsbergerhulen beboes Hullerne i de 

friske Söjler af to mærkværdige Arachnider, den ene henbörende til 
Araneae, den anden til Solifugae. De danne to nye Slægter, Stalita 
ved Siden af Dysdera, Blothrus mellem Chelifcr og Obisium.

Stalita.

Oculi nulli. Mandibulae subporrectae, conicae, cephalothoracem 
dimidium subaeqvantes, nudae, unguc sublater aliler inflexo. Maxillae 
nudae, processu palpigcro distincto, basait, mala elong ata, ápice obligue 
trúncala, margine interiori dense ciliato. Palpi duplo longiores mandi
bules. Pedes elongati, parce setulosi, unguiculis apicalibus, elongatis, 
basi pectine longo: proporlio pedum: 1. 2. 4. 3. Cephalothorax bre- 
viter obovatus , impressus, g laber. Abdomen brevitcr ovatum, nudum', 
spiracula omnia peritremate corneo, anteriora posterioribus duplo latiora. 
Mamillae textoriae quattuor, breves, conicae.

Stalita taenaria.

Ferruginea, nitida, ab domine niveo. Long. 3 Lin.

Blothrus.
Oculi nulli. Corpus nudum. Abdomen crassum, ovatum, mem- 

branaceum, sculis coméis nullis.

Blothrus spelaeus.
Pallide ferrugineus, manibus ápice fuscis, abdomine niveo; ce- 

phalothorace oblongo-quadrato, convexo, medio subimpresso ; mandibulis 
magnis, cephalothoracem dimidium aeqvantibus ; palpis duplo longioribus 
corpore. Long. 2}¿ Lin.

Paa saadanne Steder i Hulerne, hvor det gjennem Loftet ned- 
dryppende Vand er saa overflødigt, at det ikke kan forbruges til Söjle- 
dannelsen, opslaae i Fordybninger paa Gulvet smaa Vandsteder, der 
afsætte Kalken som en Bund af Krystaller. I dette Vand lever i Lueg- 
ger- og Adelsberger-Hulen en egen, meget udmærket, Art af Slægten 
Gammarus.
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Gammarus slygius.

Oculis nullis, niveus, dorso laevi", appendice antennarum supe- 
riorum minuta, vigintesimam flagclli partem vix complente, biarticulata\ 
processu interiori pedum abdominalium ultimi paris brevissimo, subeyathi 
fornii, exteriori valde elongato, biarticulato ; appendice caudali biloba, 
lobis parce serrulatis. Long. 5—7 Lin.

Forfatteren troer endnu al have opdaget en egen Form af Thy- 
sanurernes Orden, men tör formedelst Mangelen af et nödvendigt literært 
Hjælpemiddel endnu ikke opstille den som en ny Slægt.

Afhandlingen, ledsaget af flere Kobbertavler, vil blive indfort i 
Selskabets Skrifter. 

1 Anledning af en af Candidat Jorgensen indsendt Afhandling 
modtog Selskabet folgende Comité-Betænkning.

Den af Hr. Candidat Jorgensen til Selskabet indsendte Afhand
ling indeholder en Beretning om en af ham anstil! Række af Forsøg 
over Forholdet mellem Stofferne i en Bedes Næringsmidler og Excremen- 
ter. Forsögene bleve udförle i Lobet af omtrent en Maaned. Dyret 
blev holdt under Omstændigheder, som egnede sig fuldkomment til at 
bestemme Mængden af fortæret Foder og Vand og af afgivne Excremen- 
ter saavel Urin som övrigt. Alt blev undersøgt saavel med Hensyn til 
de uorganiske Slofler som til de organiske Legemers Grundbestanddele. 
Hovedresultaterne ere, at

af 14,31 D. fortæret Qvælslof afg. Dyret 13,27 D. alts Forsk. 1,01
- 355,12 - — Kulstof - — 201,10 - — 153,72
- 39,34 - — Brint - — 37,76 - — 1,58
- 293,67 - — Ut   147,26 - — 146,41
- 1391,27 - — Vand - — 972,22 - — 422,05

66,50 - —and. uorg. St.- — 76,34 - — 9,84
Den Omstændighed at Mængden af afgivne uorganiske Stoffer 

er större end den af det modtagne, tilskriver Forfatteren, at det under
søgte Foder bar været bedre befriet fra vedhængende Stöv af kieselhol- 
dige Legemer end det fortærede. Vi fremhæve desuden, at næsten alt 
al Chlorforbindelserne i det fortærede fandtes i Urinen, Ogsaa bör næv
nes, at Faareurin fandtes at have en fortrinlig stor Vægtfylde og at være 
fortrinlig riig paa Hippursyre, hvilken Omstændighed Forfatteren tilskri
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ver, at denne Urin fortrinlig hurtigt giver Ammoniak og derved virker 
fortrinlig hurtigt som Gjödningsmiddel.

Som en Mangel bor vi anmærke, at ved Foderets Undersögelse 
ikke blev taget Hensyn til, at Dyret vragede Höet saaledes, at det stedse 
lod visse Planter deraf ufortærede.

Afhandlingen synes iövrigt at antyde, at Forsögene ere anstil
lede tilbørligt, saa at deived kan antages at være vundet et paadeligt Bi
drag til den physiologiske Chemie; vi ansee derfor Afhandlingen værdig 
til at oplages i Selskabets Skrifter.

Kjöbenhavn den 14de Juni 1847.

II. C. Xeise. G. Forchhammer. C. »F Scharling. 
A Hatter.

Selskabet bifaldt Comiteens Indstilling.

Fra den mathematiske Classe havde Selskabet modtaget fol

gende Skrivelse.
Da Fuldendelsen af de Soltavler, hvis Udgivelse af Selskabet 

for flere Aar siden er bleven besluttet, er et Anliggende, som i höi Grad 
har Krav paa Selskabets Interesse, undlader den mathematiske Classe ikke 
herved at meddele, at den med Hensyn til dette Anliggende har foran
lediget en Brevvexling imellem lir. Conferentsraad Schumacher, Professor 
Hansen i Gotha og med undertegnede Olufsen, ved hvilken det er bragt 
i Erfaring, at Professor Hansen, formedelst andre ham paahvilende Ar- 
beider, forelöbigen ikke kan angive nogen bestemt Tid for Tilendebrin
gelsen af de Arbeider, han har overtaget for Soltavlerne, med mindre 
han ved en særskilt Undersöltelse kunde sættes istand til at benytte andre 
Calculatorers Hjelp til Udførelsen af en Deel resterende numeriske Be
regninger, for hvilket Tilfælde da Professoren har angivet, at han mod 
en Undersöltelse af 400 Rbdlr. vilde forpligte sig til at levere alle til 
Soltavlernes Afslutning nødvendige Arbeider forinden Udgangen af Aaret 
1848. Ved at meddele disse Oplysninger kan Classen ikke undlade at 
gjöre opmærksom paa, at det deels med Hensyn til det omhandlede 
Værks Vigtighed, deels med Hensyn til det ikke ubetydelige Tidsrum, 
der allerede er forlöbel siden Udgivelsen, blev besluttet, nu bliver magt- 
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paaliggende, at der fra Selskabets Side gribes Forholdregler til at paa
skynde Udgivelse saa meget som Omstændighederne tillade. I Over- 
eensstemmelse med Anskuelsen herom og i Henhold til de ved denne 
Ledighed meddeelle Oplysninger, finder den mathematiske Classe sig alt- 
saa foranlediget til at andrage paa, at Udgangen af Aaret 1848 af Sel
skabet bestemmes som den endelige Termin for Afslutningen af alle til 
foranförte Soltavler heuhörende Arbeider, samt at der, for at Overhol
delsen af denne Bestemmelse kan blive mulig, bevilges lir. Professor Hansen 
en Sum af 400 Rbdlr. til Bestridelsen af Udgifter for Beregninger, af 
hvilken Sum den halve Deel udbetales ham strax, og den anden halve 
Deel ved Begyndelsen af næste Aar.

Kjöbenhavn den 19de Juni 1847.

Jät. C. Örsted. SeMfler. Ohtfsen.
A ÍTalter.

Jfcanvus. Chr. Jür/jensen.

Selskabet bifaldt det af Classen fremsatte Forslag.

I Anledning af et af Premierlieutenant v. Schumacher indsendt 
Arbeide, modtog Selskabet en Comitébetænkning af folgende Indhold.

,,Selskabet har under 24de Januar d. A. tilstillet os et Arbeide 
af Premierlieutenant v. Schumacher^ betitlet ,,Beretning fil det Kgl. Danske 
„Videnskabernes Selskab om en indledet Undersøgelse, for al bestemme 
„Isens Varmeledningsevne, saavel som Beretning om de fil Basis tjenende 
„almindelige og specielle Thermometer Undersögelser, samt om Forarbeider 
„tjenende til samtidige Bestemmelser af faste Legemers linéaire Foran
dring, for saavidt denne er en Function af Temperaturen”, og derhos en 
Skrivelse fra Samme, hvori han andrager paa at erholde de 50 Rbdlr. 
udbetalte, som Selskabet havde forbeholdt sig at anvise til hans Under
søgelse, foruden de dertil allerede lilstaaede 100 Rbdlr. Henholdende 
os til hvad vi allerede tidligere have erklæret angaaende denne Under
søgelse, som Gjensland for Selskabets Opmærksomhed, have vi blot her 
at bemærke, at, efterdi der i forrige Vinter ingen for Oiemedet pas
sende Kuldegrad blev herskende, maalle Schumacher indskrænke sig til 
Forarbeider og navnlig! Tilveiebringelse af yderst nöiagtige og sikkre 
Thermometere. Det er over disse Arbeider, at han har givet en meget 
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udforlig Beretning, som röber den fornödne Sagkundskab og megen 
Flid og Omhu. Af denne Beretning vil i sin Tid, naar de tilsigtede 
Forsög ere tilendebragte, det fornödne Grundlag til disses Bearbeidelse 
lade sig uddrage. Da han saaledes har fort sit Arbeide saavidt som 
Omstændighederne tillode, foreslaae vi at de omhandlede 50 Rbdlr. maatte 
anvises ham.

Kjöbenhavn den 25de Juni 1817.

H. C. Örsteit. Forch/uuniner. Olufsen. Hofmann. 
Affatter.

Selskabet bifaldt ligeledes denne Indstilling.

Folgende Skrifter vare Selskabet tilsendte.
Det Hollandske Videnskabs Selskabs forste Classes Priisprogram af 6te 

April 1847.
Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag von Carl Kreil, 

Dir. der K. K. Sternwarte. 7 Jahrgang. Prag 1817. 8.
Lieber die periodischen Erscheinungen am Wolkenhimmel von Carl Fritsch, 

Concepts-Praktikanten der böhm. K. K. Cameralgefällen Ver
waltung und Vitgl. der böhm. Gesells. der Wissens. (Aus den 
Abhdl. der böhm. Gesells. der Wissens. 5te Folge, Bd. 4, be
sonders abgedruckt). Prag 1846. 4.

The journal of the Royal geographical society of London. V. 16. P. II. 
1846. London 1846. 8.

An explanation of the observed irregularities in the motion af Uranus, 
on the hypothesis of disturbances caused by a more distant 
planet etc. By J. C. Adams Esq. A. M. fellow of St. Johns 
College, Cambridge. London. 1816. 8.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1817.

Af

Conferentsraad og Professor H, C. Orsted, 
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabets Secretair.

Ir. 9 &> 8.

Mödet den 5(e November.

Folgende Skrifter vare modtagne:

Diplomatarium Norvegicum, Oldbreve lil Norges indre og ydre Forholde, 
Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middel
alderen, samlede og udgivne af Chr. A. Lange og Carl R. Unger. 
1ste Samling. 1ste Hefte. Christiania 1847. 8.

Elvedgaards Historie 3 og 4 Hefte, af Wedel-Simonsen. (17 FxpL), 
Régnault, Relation des expériences entreprises par ordre de Mr. le Mi

nistre des travaux publics, et sur la proposition de la commis
sion centrale des Machines à Vapeur pour determiner les prin
cipales lois physiques et les données numériques qui entrent 
dans le calcul des Machines á Vapeur. Paris 1S47. 4.
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Régnault, Études sur ¡’hygrométrie. Paris 1845. 8-
Die Forschritte der Physik im Jahre 1845, dargestellt von der physika

lischen Gesellschaft zu Berlin. 1 & 2 Ablh Berlin 1847. 8.
Annuaire magnétique et météorologique du ¡corps des Ingenieurs des Mines 

de Russie, ou receuil d’observations magnétiques et météorolo
giques faites dans l’étendue de l’empire de Russie, et publiées 
par Ordre de Son Exc. Mr. de Wrentschenko Ministre des 
finances, par Kupfer Directeur des observatoires magnétiques des 
mines et Membre de l’acad. Imp. Année 1844. No. 1 & 2. 
Petersbourg 1846. 4.

Nachricht von der Georg-August-Universität und der Königl. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen vom Jahre 1846. 8.

Ordning der Wedekindschen Preissliftung für deutsche Geschichte. Göt
tingen 1847. 8.

Hausmann, Bemerkungen über Gyps und Kalkstein, aus dem 3te Bande 
der Gesellsch. der Wissenschaften in Göttingen. 1817. 4.

Die Cephalopodcn des Salzkammergutes, aus der Sammlung Sr. Durchl. 
des Fürsten von Metternich, ein Beitrag zur Palæontologie der 
Alpen von Franz Ritter v. Hauer, KK. Bergwesens Praktikanten, 
mit 11 lithogr. Tafel, und ein Vorwort v. Wilh. Ilaidinger, KK. 
Bergrath. Wien 1846. 4. (Sendt af Haidinger efter Fyrst 
Metternichs Foranstaltning).

Bericht über die geognostische Uebersichtskarte der Oesterreichischen 
Monarchie u. s. w., zusammengestellt von IF. Haidinger. Wien 
1817. 8. Tilligemed Kortene selv.

.Magnetical and meteorological observations made at the Royal observa
tory. Greenwich in the year 1841 under the Direction of 
George Riddel Airy Esq M. A. Astronomer Royal. Published 
by order of the Bord of Admirality. Londoo 1847. 4.

An account of the measurement of two sections of the meridional arc of 
India, bounded by the parallels of 18° 3' 15", 24° 7'11" and 
29° 30' 48", conducted under the orders of the honorable east- 
india company by Lieut Colonel Evcrct F. R. S. late surveyor 
general of India and his assistents. London 1847. Tilligemed 
el Bind t,Engraving" sendt fra del EngeIsk-Ostindiske Com
pagnie ved Forfatteren.
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Positiones mediæ Stellarum lixarum in zonis Regiomontanis a Besselio 
inter —15° et +15° declinationis observatarum, ad annnum 
1825 reductæ et in catalogum ordinalæ auctore Maximiliano 
Weisse J. U. & Phil. Dr., Mathes, et Astron. Professore P. O. 
et dircctore Spcculæ Cracowiensis, jussu Academiæ Imperialis 
Petropolitanæ edi curavit et præfatus est F. G. IF. Struve. 
Petropoli 1846. 4.

Eludes d’Astronomie stellaire par E. G. W, Struve. St. Petersbourg 
1847. 4.

Expédition chronométrique executée par ordre de Sa Maj. l’empereur 
Nicolas I entre Altona et Greenwich pour la determination de 
la longitude géographique de l’observatoire centrale de Russie. 
Rapport fait à l’acad. Imp. des sciences de St. Petersbourg par 
Messs. S. G. W. Struve et O. IP. Struve. Petersbourg 1846. 

Asronomical observations made at the Royal observatory Edinburgh by 
the late Thomas Henderson F. R. S. S. L. and E., F. R. A. S. 
Professor of practical astronomy in the University of Edinburgh 
etc. reduced and edited by his successor Charles Piazzi Smyth. 
Vol. VI. for the year 1840. Edinburgh 1847. 4.

Transactions of the Roy. Society of Edinburgh Vol. XVII. P. II. con
taining the Makerstown magnetical and meteorological observations 
1843. Edinburgh 1817. 4.

The Rackerian lecture on certain phenomena of Voltaic ingnition and 
the decomposition of water into its constituent gasses by heat 
by W. R. Grove, Esq. M. A. F. R. S.

Flora Batava. fascic : 143, 144, 145 og 148, 149, 150.
Phys, topographische Karte über Holstein und Lauenburg von T. Gcerz.
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Mödet den 19de November.

tatsraad Kolderup-Rosenvinge forelæste en Afhandling om Rigens Ret 
og Dele. Hensigten med denne Afhandling var at oplyse Oprindelsen 
og Udviklingen af den i flere Henseender mærkelige og, som det synes, 
Danmark ejendommelige Executionsproces, der under Navn af Forfølg
ning med Rigens Ret og Dele har vedligeholdt sig i mere end 400 A ar. 
Det er bekjendt, at den Lov, som Christian den 4de gav under dette 
Navn i Aaret 1621, selv forkynder sig som Fornyelsen af en gammel 
fra Arildstid her i Riget brugelig sær Rettergang, som Erik Plougpenning 
i 1244 skulde have stadfæstet og forbedret, hvilket sidste dog er en 
Forvexling med Erik Clipping, hvis Forordninger fra 1282 synes at 
være det förste ved Love givne Grundlag for denne Rettergangsform. 
Efterat have oplyst, at den rette Benævnelse for Loven udentvivl har 
været: Rigens Rets Dele eller Rigens Ret om Dele (o: Forfølgning) 
gjorde Forf. opmærksom paa, at den saakaldte Forfølgning til Laas, som 
ogsaa afhandles i Christian d. 4des Lovgivning, og hvorved man gjen- 
nem flere Proceshandlinger og ved Erhvervelse af flere af Rigens Kants
ler udstedte Breve erholdt endelig Stadfæstelse paa Ejendomsretten til 
en fast Ejendom ved del saakaldte Laasebrev, udentvivl er af senere 
Oprindelse end den ommeldte Executionsproces, men at den paa en 
naturlig Maade havde udviklet sig af denne som dens Slutning, naar 
man, efterat have faaet Execution i en fast Ejendom, sögte ogsaa for 
Fremtiden at sikkre sig dens Besiddelse. Efter hvad der af Diplomer 
kan sluttes, er Forfølgning til Laas først kommet i Brug paa Kong 
Christoffer den Andens Tid, men fornemmelig bleven mere almindelig 
under Valdemar d. 4de og Kong Ole, og har udentvivl först under Chri
stian d. 1ste og Kong Hans faael den Form, hvori vi gjenfinde den 
i Christian d. 4dcs Lovgivning. Hvad Foifölgning med Rigens Dele 
angaaer, da er det bekjendt, at vore Provindsiallove ikke kjende nogen 
Maade, hvorpaa en Domhaver kunde gjöre Indforsel i faste Ejendomme, 
og at det selv i de Tilfælde, hvor han vilde holde sig til Lösöre, var 
forbundet med store Vanskeligheder at erholde Execution. Det var for 
at Lode paa denne Mangel, at man henvendte sig til Kongen og erhver- 
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\ede, efleral mange Formaliteter vare iagttagne, Befalinger udstedte i Kon
gens Navn af Rigens Kantsler til at foretage Execution (4 Laugdags- 
breve, Ridebrev, Rötnningsbrev). Til disse Breve (brevia, som er Op
rindelsen til vort danske Brev) kan vel Forbilledet findes hos Angel- 
sachserne og i den gamle engelske og skotske Retsforfatning, men Forf. 
er dog lilböjlig til ikke at ansee den ved Kongelige Breve hos os indförte 
Procesmaade for at være ældre end fra Midlen af det 13de Aarhun- 
drede, paa hvilken Tid Kongemagten i hele Europa mærkelig havde 
consolideret sig, og den ligeledes i Danmark, ligesom i Norge og Sverrig, 
mere og mere udviklede sig; delte er netop kjendeligt under Erik Clip
ping, uagtet Kongemagten i den Kamp, som han og hans Eftcimænd 
maatte fore med Hierarchi og Aristokrati, ofte maatte ligge under, men 
hvilket tildeels maa tilregnes den Omstændighed, al baade Erik Clipping 
og Erik Menved bestege Thronen i deres umyndige Aar, og at Chri
stoffer den Andens Personlighed saa slet svarede til hans höje Kahl. 
Det er ogsaa forsi under Erik Clipping, at de Forordninger ere givne, 
der maa betragtes som Grundlaget for Rigens Ret og Dele, nemlig den 
Vordingborgske og den Nyborgske fra Aaret 1282. Det kan imidlertid 
ikke antages med Kofocd Ancher, at den forste har været given for 
Sjclland , og den Nyborgske for Jylland alene, men der har udentvivl 
saavel paa Rigsdagen i Vordingborg som paa den i Ns borg været givet 
tre samtidige Forordninger, en for Sjelland, en for Skaane og en for 
Jylland, i flere Haandskrifter findes en saadan Forordning for Skaane, 
der i Adskilligt er afvigende fra den Vordingborgske Forordning, og det 
kan med flere Grunde godtgjöres, at Hensigten med den Nyborgske 
Forordning ikke kan have været at indföre en egen Executionsmaade for 
Jylland, men for hele Riget at forandre og supplere den Vordingborgske 
Forordning; thi Hovedforskellen mellem disse Forordninger er fornem
melig den, at den Nyborgske bestemmer Fremgangsmaaden ved Execu
tion i urörlige Ej endomme, som den ældre Vordingborgske Forordning 
endnu ikke kjender. De Oplysninger, som disse Forordninger give om 
Executionsprocessens Forra, ere iövrigl saa godt som ingen, men det er 
i Diplomer og gamle Domme de maa söges. Efterat have meddeell 
hvad han i disse har fundet, som kan tjene til at kaste noget Lys over 
flere dunkle Steder i denne ikke lidet forviklede Materie, meddelte 
Forf. nogle gamle Formularer og Optegnelser angaaende Rigens Ret og 
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Dele, der uagtet deres Utilstrækkelighed maa fortjene saa meget mere 
Opmærksomhed, da de hidröre fra en Tid, hvor de træde istedetfor 
en juridisk Literatur, som dengang ikke var til. Langebek har allerede 
i Danske Magazin I. 36—37 meddeelt en saadan Optegnelse, der neppe 
kan være ældre, men vel yngre end fra Midten af det 15de Aarhundrede. 
Forf. meddelte en mere udforlig fra Slutningen af det 15de eller Be
gyndelsen af det 16de Aarhundrede efter God. Arn. Magn. Nr. 11. 4to. 
og dernæst en endnu udforligere, ledsaget med Formularer til alle saa- 
kaldte Rigens Breve, efter et Haandskrift, tilhørende det Kielske Univer
sitet, og med Varianter af flere Haandskrifler, som decís lindes i det 
store kongl. Bibliothek, deels i den Arne-Magnæanske Samling. Denne 
Optegnelse forekommer i flere af Haandskrifterne under Titel af: 
^Instruction at for/olge lügens Dele her i Danmark til Indförsel^ Röm- 
ning og til Laas. Forf. har paa flere Steder i hans Udgave af gamle 
Herredagsdomme benyttet denne saakaldte Instruction og har nu ledsaget 
den med adskillige oplysende Anmærkninger. Den synes at være for
fattet paa Frederik d. 2dens Tid, men om det er til den eller en lig
nende, men tabt, skriftlig Redaction af Rigens Ret, hvortil baade Domme 
for Christian den 4des Tid og, som det synes, selve denne Konges For
tale henviser, tör Forf. ikke afgjöre. Endnu meddeltes en Formular for 
Rigens Breve efter Cod. Arne-Magn. No. 28. 4to og No. 2124. blandt 
det Kgl. Bibliotheks Haandskrifler, som derved er mærkværdig, at Bre
vene udstedes i Drostens Navn og at Drosten nævnes som Embedsmand 
i et Lehn. Disse Formularer synes at være bievne forfattede i det 
Slesvigske. — Tilsidst tilföjede Forf. nogle Betragtninger over denne 
Procesforms Ejendommelighed og dens Langsomhed, der paafaldende contra- 
sterer med den Berømmelse, Christian den 4de giver den i sin Fortale, 
at nemlig v<?d den „Vidtløftighed og Trætte mærkelig enten forkortes 
eller vel endog forekommes”, og idet Forf. paapegede de sandsynlige Grunde 
til dette Særsyn, knjttede han hertil en kort Sammenligning med andre Na
tioners, navnlig de Notskes, Svenskes, Germanernes og Englændernes 
Executionsproces i den ældste Form, hvoraf sees, at hos disse Nabofolk 
var det temmelig tidligt langt lettere at faae en Dom exeqverel, end 
hos os.



91

Etalsraad, Professor Schouw foreviste Pröver af Gutta-Percha*)  
saavel i forarbeidel som i raa Tilstand, og meddeelte nogle Oplysninger, 
fornemmeligen støttede paa Hookers Meddelelser i Journal of Botany, 
Septbr. 1847. — Træet, som afgiver dette Stof, er af nysnævnte Bo
taniker afbildet og beskrevet under Navn af Isonandra Gutta og henført 
under Familien Sapotaceæ. Det voxer i Singapore paa Bjergene, lige
ledes i den sydlige Ende af Malaccas Ilalvöe, sai t efter noglcs Beretning 
paa Borneo, som det synes paa alle disse Steder i stor Mængde. Træets 
Stamme har 3 til 6 Fod i Gjennemsnit, Veddet er löst, og indeholder 
en Melkesaft, der nærmest kan sammenlignes med Gummi elastieum, og 
ligesom denne störkner, saasnart den kommer i Luften. Dette Stof 
blev forst bekjendt for Europæerne i 1812. Dr. Montgomerie saae hos 
en af de Malaier, som sysselsætte sig med at hugge Skovtræer, et Oxe- 
skaft deraf, og denne Mand fortalte ham, at det ved at overgydes med 
kogende Vand, kan gives hvilken Form man önsker. Efter at der 
nu er bleven stærk Sögning efter delte Stof, omhugge Malaicrne skaan- 
sellöst Træerne for lettere at erholde det, isledetfor at de kunde udtappe 
Saften. Skjöndt det derfor nu er tilstede i stor Mængde og er billigt, 
vil det dog maaskee snart stige i Prisen. Siden 1812 er udfort liere 
hundrede Tönder deraf om Aaret. — Montgomerie har i denne Anled
ning faaet en Guldmedaille af London society of Arts.

Anvendelsen af dette Stof, der har det Fortrin for Gummi 
elastieum, at det ved Iljelp af kogende Vand kan formes og ved Af- 
kjöling faae sin forrige Haardhed tilbage, er og vil blive meget betydelig. 
Det anbefales til Remme i Maskiner, Saaler, Halte, Overtræk, chirurgiske 
Instrumenter, til Bind om Böger, Aftryk af Medailler, Frugter, For
steninger o. s. V.

Folgende Skrifter vare modtagne:

A. Hannover, Lie. Med., Reservelæge. Om Mikroskopets Bygning og 
dets Brug. En Lærebog. Kblivn 1817 8.

Bulletin de la société Impér. des Naturalistes de Moscou. 1816. IV. 
1847. I. Moscou. 8.

♦) Udtales Pertscha, ikke Peika.
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Rapport sur la séance extraordinaire de la société Impér. des Natura
listes de Moscou 22 Fevr. 1847 à l’occasion du jubilé semi- 
seculaire du Doctorat de Son Exc. Mr. Fischer de Waldheim 
fondateur de la société, par le second Secretaire Dr. Renard. 
Moscou 1847. 8.

The journal of the Royal geographical Society of London. Vol. XVII. 
Part. I. London 1847. 8.

Bulletin de la société géologique de France. 2me serie tome 3me 
feuilles 43—48, et tome 4me feuilles 1—-32.

Philosophie primitive par Demonville 1 & 3 Vol. dédié â l’institut de 
France. Paris. 8.

Professor Madvig forelæste Indledningen til et Skrift af Etatsraad Wedel- 

Simonsen om det hebraiske og det gamle nordiske Tungemaals Lighed.
Til indenlandske Medlemmer af den historiske Classe optoges: 

Professor, Dr. theol. C. T. Engelstoft, Professor N. L. Westergaard og 
Professor Bojsen, Rector i Soröe. — Til udenlandske Medlemmer af 
den philosophiske Classe: Professor Dr. Christian Brandis i Bonn og 
Professor Ritter i Göttingen.

Folgende Skrifter vare modtagne:
Skandinavisk Fauna af S. Nilsson. Forstå delen. Däggdjuren. Andra 

omarbetade upplagen. Lund 1847. 8.
Astronomical observations made at the naval observatory, Washington, 

under orders of the honorable Secretary of the navy. Dated 
August 13. 1838 by Lieutenant J. M. Gilliss U. S. N. Printed 
by order of the Senate of the united States. Washington 
1846. 8.
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Ucbcrsicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft 
für vaterländische Cultur im Jahre 1846. Breslau 1847. 4.

Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswig- Holstein- Lauen- 
burgischèn Gesellschaft für vaterländische Geschichte. 3ten Ban

des Heft 1 & 2. 4ten Bds Hft. I. Kiel 1846 u. 1847. 8.
Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia 

for promoting usefull Knowledge. Vol. IX, New series. Part. 
III. Philadelphia 1846. 4.

Et Kort i 4 Blade over Cap Cod med Omegn.
Et Kort over Grændserne mellem de forenede Stater og de briltiske 

Prov : Ny-Brunsvig og Canada. (Disse to Kort ere sendte af 
j. D. Graham).

Results of Astronomical observations made during the years 1834, 35,
36, 37 & 38 at the cape of good hope being the completion 
of a telescopic survey of the whole surface of the visible heaven 
commenced in 1825 by Sir John F. IF. Hersehel. London 1847. 4. 
(Sendt fra Hertugen afNorlhumberland gjennem Sir Herschel).

Mödet den 17de December.

Professor Eschricht foreviste to Hovedskaller af peruanske Mumier, 

som han i afvigte Sommer havde faaet tilsendt af den danske Consul 
Witt i Lima. Ved denne Gave har Craniesamlingen i Universitetets 
zootomisk-physiologiske Museum faaet el Savn hævet, der allerede blev 
omtalt i Mödet den 27de Juni 1845 ved Foreviisningen af de 6 Hoved
skaller af peruanske Mumier, som samme Museum havde erhvervet deels 
fra Dr. Tschudi, deels som Gave af Batallionschirurg Lork. Af de tre 
Former, som Dr. Tschudi har adskilt blandt Perus Urindvaanere : Chincha, 
Aymara og Huanca, hörte hine 6 Hovedskaller alle til den forsinævnte 
Form, der udmærker sig ved en overordentlig Korthed, som om Ho
vedet var klemt sammen ved et Tryk fra Panden og Nakken; — hvor
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imod af de fra Consul Witt sendte Cranier det ene horer til Aymara-, det 
andet til Huanca-Formen. Denne sidste var i de herværende Cranie- 
samlinger hidtil kun repræsenteret i Gibsaftryk, men al have Gjenstanden 
in natura var netop her af en ganske særdeles Interesse. Huanca - For
men nemlig er maaskee af alle Hovedskalformer den meest afvigende, 
og danner navnlig Modsætningen til Chinca-Formen. Panden er aldeles 
nedtrykt, hvorved Hovedets Höide bliver meget lille, Længden meget 
stor. Formodningen om en Indvirkning af el konstigt Tryk maa ved 
den være stærkere end ved nogen af de andre Former, men til Bedöm- 
melsen af denne Formodnings Rigtighed er det aldeles nødvendigt at 
have Gjenstanden selv for Oie, thi den Formforandring, der synes let at 
kunne frembringes, naar Hovedet betragtes som en Masse, der giver 
efter for Trykket, tager sig ganske anderledes ud, naar den bedømmes 
med Hensyn til de enkelte Bcens Forhold. Ved at sammenholde de 
tre Former af peiuanske Cranier og tilmed sammenholde Forskjellen i 
Formerne af deres enkelte Been, bliver det noksom öiensynligt, at de 
ikke ved Konst have kunnet frembringes af een ved Födselen fælleds 
Form for dem alle. Det bliver meget mere klart, at Forskjellen allerede 
maa være givet ved Födselen, og at det anvendte Tryk kun i meer 
eller mindre Grad kan have fremmet den characteristiskc Udvikling, at 
altsaa de tre Urstammer vilde have været let adskillelige i deres Cranie- 
former, om end intet konstigt Try k var blevet anvendt, uden at det dog 
derved kan nægtes, at de oprindelige Former ved dette ere bragte til 
al træde end stærkere frem. Huanca - Formen har desuden faaet en 
særegen Interesse ved den paafaldende Lighed, som to i Böhmen op
gravede Cranier — almindelige!) kaldt Avar - Cranier — have dermed, 
og som allerede omtaltes i Mödet den 27de Juni 1815. Prof. E. an- 
forte, at han dog ingenlunde kunne bifalde Dr. Tschudis Tydning af 
denne Lighed, nemlig den, at disse to Hovedskaller skulde i Perioden 
af Perus Erobring være bievne bragte til Böhmen — men at han meget 
mere maatle holde paa den Tydning, at de peruanske Huancas og hine 
Avarer nedstammede fra eet og samme asiatiske Folkefærd.

Slutteligen foreviste Prof. E. endnu en Hovedskal fra Nicobar- 
Oerne, hvilken han fandt at stemme nærmest overeens med Hindu- 
Cranierne.
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Professor E. A. Scharling meddeelte en kort Beretning om 
nogle af ham anstillede Forsög over de faste Bestanddele af Oleum ricini. 
Uagtet vi alt besidde flere Undersögelser over Bestanddelene af Oleum 
ricini, saa ere vore Kundskaber om denne Olie endnu saare mangelfulde. 
Ogsaa efterfølgende Bemærkninger kunne kun tjene til al paavise nye For" 
hold hos enkelte af de Sorter Oleum ricini, som forekomme i Ilandelen. 
Ved et Besög i et herværende Varelager blev Prof. S. opmærksom paa 
en Deel, som det forekom ham, aldeles cubiske Krystaller i nogle Fla
sker, hvori man havde samlet Resten af en stor Deel -O. ricini for at 
vinde den over Krystallerne slaaende Olie. Efter Anmodning overlod 
man S. disse Slumper af Olie. Ved Filtrering samledes Krystallerne, 
som rensedes fra vedhængende Olie ved gjentagne Oplosninger i kogende 
Viinaand til 92° Tralles, og paafölgende Afkjöling til 12° C. Herved 
erholdtes imidlertid aldrig saadanne cubiske Krystaller, som dem, der 
gave Anledning til denne Undersøgelse. Anvendtes en stor Mængde 
Viinaand til Fedtstoffets Oplosning, da erholdtes, ved Afkjöling af Op
losningen, kun paa Overfladen af Vædsken en porös aldeles utydelig 
krystalliseret Masse. Smeltet, og afkjölet ved rolig Henstand, erholdtes 
en eensformig Masse, som næsten havde et voxlignende Udseende. Efter 
længere Tid revnede denne Masse i eensformede Stykker, uden at disse 
dog havde nogen bestemt regelmæssig Form. Paafaldende var det, at 
rundt omkring paa Siderne af det Glas, hvori Fedtstoffet var smeltet, 
saae man et stort Antal smaa concentriske Ringe, som spillede smukt 
med alle Regnbuens Farver baade ved Sollys og Lampelys. Ved 
TI*-*  C smeltede delle Fedtstof; ved at afdampe de viinaandige Oplos
ninger, hvoraf ovennævnte Fedtstof var udkrystalliseret, noget, og derpaa 
atter afkjöle, erholdtes en anden Fedtmasse, som smeltede lettere, men 
som i det Hele forholdt sig som en Blanding af to eller flere Stoffer. 
Qvantiteten var for lille til at nogen nærmere Undersøgelse kunde lönne 
sig. Af tidligere Angivelser over faste Fedtstoffer i Oleum ricini anförte 
S. at Kohl (Archiv der Pharm. B. VI S. 58) omtaler en fast fiinkornel Masse, 
som under Loupen viste sig som hvide rundagtige, halvgjennemsigtige 
Korn af forskjellig Störreise. Disse smeltede allerede ved Haandens 
Varme, og naar Massen i længere Tid henstod i en Temperatur af 
19° C. blev kun en ringe Rest af de störste Korn usmeltet. Boulron- 
Charlards ældre Omtale af en fast Masse af O. ricini, som er let smel
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telig, kjender S. kun af nogle Skrifter, hvori Fedtstoffets Smeltepunkt 
ikke nærmere anföres. Selve Afhandlingen havde S. ikke været istand 
til at erholde paa de herværende BiLdiotheker. Herefter kan man ikke 
gjöre nogen bestemt Sammenligning mellem disse Stoffer. Ligesaalidt 
er dette Tilfældet med de af Soubeiran i hans Handbuch der pharm. 
Praxis S. 239 nævnte faste Fedtstoffer af 01. ricini. Olien, som var 
filtreret fra de ovenomtalte cubiske Krystaller, havde en Vægtfylde af 
0,9369 ved 21° C. Saussure fandt i sin Tid Vægtfylden af 01. ricini 
ved 12° C. at være 0,9699, og ved 25° at være 0,9575. En langt 
större Uoverensstemmelse viste sig mellem den ved Saponificeringen af 
ovennævnte Stearin erholdle Stearinsyre, og den Syre', som Bussy og 
Lecanu omtale under Navn af Acide stearo ricinique, eller som de ogsaa 
kaldte den Acide margaritique. Thi medens begge Syrer i deres Ydre 
ligne hinanden, da de begge see ud som Margarinsyre, ere uden Lugt 
eller Smag, uoplöselige i Vand, let oplöselige i kogende Viinaand og 
flygtige, saa smeltede den af S. fremstillede Syre -allerede ved 72° C , 
hvorimod Bussy og Lecanu angive, at den af dem fremstillede Acide 
margaritique först smeltede ved 130° C. Endvidere angive de, at Syren 
oplöses i 3 Dele kogende Alkohol, men udskilles dog for störsle Delen 
naar Oplosningen afkjöles til 50° C. og storkner til en fast Masse ved 
videre Afkjölitig. Den af S. fremstillede Syre oplöstes ligeledes i 3 
Dele kogende Alkohol, men nogen særegen Udskilling ved 50° bemærkedes 
ikke; men endog med 20 Dele Alkohol slörknede hele Massen ved Af- 
kjöling til 12° C. saa fast, at man ikke kunde ryste Massen ud af 
Glasset. Först efter at have oplöst Syren i 50 Dele kogende Alkohol 
og afkjölet til 12° C., fik man en Masse, som, bragt paa et Filter, lod 
en Deel Alkohol gaae igjennem.

Det er en Selvfölge, at man nærmest maatte formode en Blan
ding af Ricinslearinsyre og Ricinsyre at være tilstede i dette Tilfælde. 
Herimod maa imidlertid bemærkes, at da Ricinslearinsyren er langt 
mindre oplöselig i Alkohol end Ricinsyren, og man paa Grund af den 
paagjcldcnde Syres Egenskab at optage en stor Deel Alkohol mellem 
sine Krystaller, aldrig anvendte mindre end 50 til 100 Dele kogende 
Alkohol ved hver Omkrystallisation, der idetmindste blev foretaget 3 5 1 
Gange, saa synes det ikke rimeligt, at söge Grunden til del lavere 
Smeltepunkt i et saadant Blandings Forhold.
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Hertil Lommer endvidere, at da man 5ed Saponificering af den 
flydende Rest, som var filtreret fra de cubiske Krystaller, forsi anvendte 
Kali og Udskilning ined Kogsalt, derefter fældede Natronsæberne med 
Blysukker og senere ved Æther oplöste en Deel af Blysallene, saa til
bageblev en Rest, som dccomponeret ved Saltsyre gav en Syreblanding, 
hvoraf man ved gjenlagne Oplosninger i kogende Alkohol og Omkrystal
lisering alter erholdt en Syre, som smeltede ved 72° C. Havde det 
Lun været Blandinger af forskjellige Syrer var det ikke rimeligt, at man 
paa to saa forskjellige Ma-ader skulde have erholdt den samme Blanding. 
Endelig oplöstes endnu engang Syren i 50 Dele kogende Alkohol; de 
ved Henstand i en varm Stue udskilte Krystaller samledes paa et Filtrum. 
Disse Krystaller aftrykkedes mellem Papir til Törhed, og holdtes derpaa 
i længere Tid smeltede ved 100° C. for at bortskaffe alt vedhængende 
Alkohol. Ligeledes blev den filtrerede alkoholiske Oplosning, hvoraf 
Syren var udkrystalliseret, afdampet til Törhed i et Vandbad. Saavel 
den herved erholdte Masse, som de smeltede Krystaller, bragtes hver 
for sig i tynde Glasror, som ophængtes ved Siden af et Thermometer, 
i et Vandbad. Ved 72° C. smeltede begge Masser, hvilket altsaa viste 
at der ingen Forskjel var imellem disse to Massers Smeltepunkt. Mis
tanken om Tilstedeværelsen af en blandet Fedtmasse, synes herefter al 
maalte falde bort.

Den ringe Qvantitet af Syre, som man havde til Raadighed, for
hindrede fra at anvende liere Rensningsmaader, som da nærmest maatte 
gaae ud paa en Adskillelse af en mulig chemisk Forening af to Fedt
stoffer. Ved den élémentaire Analyse af 0,2245 Gram Syre erholdles 
0,6105 Gram Kulsyre og 0,2665 Gram Vand.

Herefter bestod Syren af 74,O5g C., 13,18g H. og 12,77g O. 
Ved al mælte Syren med kulsyret Natron udskilles et Natronsalt, som 
turret oplöstes i kogende Viinaand til 98° C. Den filltrerede Oplosning 
blev fældet med salpetersyret Sölvilte. Efter Afvaskning og Törring 
i Vandbad ved 100° glödedes 0,1165 Gram af dette Salt Herved til
bageblev 0,03425 Gram metallisk Sölv, eller 31,58g Sölvilte. Ved den 
élémentaire Analyse af 0,2055 Gram Sölvsall erholdles 0,395 Gram 
Kulsyre og 0,173 Gram Vand. Herefter indeholdt Sölvsaltet altsaa 
52,39 g C, 9,35g H, 31,58 g Ag 0 og 6,68 g O.
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Hertil svarer omtrent Formlen C33 H64 O3-|-Ag O
32 X 75 = 2400 = 52,76 C.
64 X 6,24= 399,3= 8,77 H
3 X 100 = 300 = 6,60 0
1 x 1449,6 = 1449,6= 31,87 Ag O

4548,9
Heraf folger for den vandfrie Syre:

fundet Atom. beregnet
76,57 g C 32 • 77,44 g C
13,66 g H 64 12,87 g H
9,77 g 0 3 9,68 g 0

Den vandholdige Syre svarer da til Formlen C33H
C33 H64 O3 + H3 0

32 X 75 = 2400 = 74,72 C
66 X 6,21 = 411,8 = 12,82 II
4 = 100 = 400 = 12,46 0

3211,8
Saa mangelfulde end disse Analyser ere, har Prof. S. dog an

taget, al de ikke vilde være uden Interesse, og navnligen bidrage til at 
lede Opmærksomheden hen paa denne Gjenstand, hvorved en slorrc 
Qvantitet Materiale muligen kunde erholdes, uden hvilket det ikke vil 
være muligt at komme til afgjörende Resultater.

Nogle Dage efter at Prof. S. havde meddeelt Selskabet Resul
tatet af ovcnstaaende Undersögelse, modtog han October-Heftet af Annalen 
der Chemie und Pharmacie, B. LX1V, hvori Saalmüller har meddeelt 
en Undersögelse ,,Ueber die fetten Säuren des Ricinus Oels”. Uagtet 
Saalmüller mindst har bcskjæftigct sig med Ricinstearinsyren, paa Grund 
af den ringe Qvantitet han havde erholdt ved Saponificeringen af for- 
skjelligc Slags Ricin-Olie, saa indeholder dog hans Afhandling 4 Ana
lyser deraf, nemlig een af en Syre, som var udskilt af en særegen 
Prove af Ricin Olie og 3 andre af en Syre, udskilt af en anden Slags 
Ricin-Olie. I den forste Analyse fandtes 76.85 $ C. 12,74 g H og 
10,41 g O. Disse Störrelser stemme unægtelig meget nær overeens 
med Analyserne af almindelig Stearinsyre, saaledes som Saalmüller an- 
förer, men i de tre andre Analyser erholdtes
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Palmil i nsyre
I. 11. IH. C32H64

C 74,74 74,64 74,61 75,00
II 12,88 12,62 12,46 12,50
0 12,38 12,74 12,93 12,50

Saalmüller sammenligner disse Tal med Analyserne af Palmitinsjy c, 
idet han dog tilföier, at Smeltepunktet for Palmilinsyren, som bekjendt 
er 60° C. Da endvidere baade han og S. fandt Ricinstearinsyrens 
Smeltepunkt over 70° C, og palmitinsyret Sol ville indeholder 33,25 g, 
Sölvilte, medens S. ved Glödning af Ricinstearinsyrens Sölvsalt kun er
holdt en Mængde Sölv som svarede til 31,58^ Sölvilte, saa synes der 
indtil videre at være större Grund til at antage Ricinstearinsyren for en 
egen Syre af den Sammensætning, som svarer til den af S. angivne 
Formel C32 H64 O3 H2 O. Fra den almindelige Stearinsyre viser den 
sig iovrlgt forskjellig derved, at den er flygtigere. Til Sammenligning 
ophedede S. paa engang i to meget tynde og eensartede Glas smaa 
Portioner Stearinsyre og Ricinstearinsyre. Ved den Varme, der bragte 
Ricinstearinsyren til at fordampe, antog Steal ¡nsyren kun en mörkere 
Farve, og i den ovre Deel af Glasroret bemærkedes intet Sublimat ved 
Afkjölingen, saaledes som i Roret med Ricinstearinsyren.

Conferentsraad Örsted^ som i Selskabets Mode den 23de April 
havde forcviist den polytechniske Læreanstalts store Elektromagnet, ved 
Hjelp af hvilken han anstillede Faradays herömte Forsög over Dia
magnetismen og over den Forandring, som mange Legemer vise med 
Hensyn paa deres Evne til at polarisere Lyset, meddeelte i dette Mode 
endeel nye Forsög over denne Elektromagnets Bærekraft. Böilen, som 
er befæstet i en Fod, der staaer paa Hjul, blev paa passende Maade 
fastholdt til Gulvet, saaledes at de Kræfter, ved hvilke man forsögte at 
rive Ankeret derfra, ikke kunde löfte den. Man anstillede de forste 
Forsög herover i et Par anseelige Værksteder, hvor der havdes store 
Veiningsindretninger og hvor man fandt enhver velvillig Hjelp, men 
hvor dog ikke alle Midlerne til saadanne Forsög fandtes samlede ; man 
henvendte sig derfor til det Kongelige Artillericorps, som paa det vel
villigste tilstod Adgang til en Veiningsindretning paa Töihuset. Denne 
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er baade meget fordeelagtigt opstillet for saadanne Forsög, og taaler, al 
derpaa kan veies indtil 12,000 Pund. Man modle tillige enhver øn
skelig Hjelp under Forsögene. Det viste sig allerede i de förste Forsög, 
at Störreisen af Ankeret maa være betydelig, naar den störst mulige 
Tiltrækning mellem delte og Magnetböilen skal opnaaes. Det förste 
Arfker som anvendtes, var en tyk Jernplade af 18¿ Punds Vægt. Ved 
den elektriske Ström fra et Bunsensk Element blev del tiltrukket af 
Magnetböilen med 475 Punds Kraft. Man forenede delte Anker med 
to andre Stykker Jernplader af den halve Længde, men med samme 
Tykkelse. Dette sammensatte Anker gav med 2 galvaniske Elementer, 
forenede til eet slörre, en Tiltrækning af 1000 Pund, hvilket for 1 
Element (¡folge andre Forsög) vilde give over 700 Pund. Umiddelbare 
Forsög over Virkningen ef 1 Element paa dette sammensatte Anker, 
findes ei optegnede. Man valgte senere til Anker en Jernböile af 62 
Punds Vægt, og som lagt i ret Linie, vilde have en Længde af om
trent 22| Tommer. Ved Hjelp af denne Böile gav et Bunsensk Ele
ment en Middelvirkning af 1425 Pund. Denne Störreise af Ankeret 
synes at være fyldeslgjörcnde ; dog tör man ikke ansee dette for afgjort. 
Undersøgelsen herover maa forbeholdes tilkommende Forsög.

Det bör forelöbigt bemærkes, al alle de Forsög, som her skulle 
berettes, blot ere af den Natur, at de ikke tillade nöiagtige Bestemmel
ser, men meget mere ere langt fra dette Maal. Den ulige Nöiagtighed 
af Berörelsen i de forskjellige Forsög, den Lethed, hvormed Ankeret 
glider, naar Trækket falder lidt skjævt, de Uligheder, som ofte finde 
Sted i et galvanisk Apparat, som dog virker nogenlunde stadigt, frem
bringe Uligheder i Udfaldene, som der vilde höre langt flere Forsög til 
at bortfjerne, end man hidindtil har kunnet anstille herover.

I en Bække af Forsög, hvori 16 tilsyneladende Bunsenske gal
vaniske Elementer prövedes, fandtes to, som han gav en Tiltrækning af 
1860 Pund, eet gav 1680, et andet 1580, og saaledes videre nedad, 
indtil det som gav den ringeste Virkning, nemlig 1120 Pund. Summen 
af alle disse Elementers enkelte Virkninger udgjorde 22800 Pund, Mid
delvirkning af et Element altsaa 1425 Pund. Det forslaaer sig, at man 
ved fortsatte Arbeider let kunde have tilvejebragt en storre Lighed mel
lem disse Elementer; men man maalte for Tiden tilsidesætte dette 
Oiemed.
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Veil Forsög over den forenede Virkning af flere Elementer 
fandtes det, som allerede forud kunde ventes, at det ikke var ved at 
forbinde dem til en mangeledet Elektricitetsfrembringer, men ved at 
lade tiere danne eet större Element, at man opnaaede störst Virkning. 
Det er da om dette Slags Forbindelser, hvorom der i Beskrivelsen over 
de folgende Forsög tales. Man sammenlignede nu den Virkning to 
eller flere forenede Elementer frembragte med Summen af deres enkelte 
Virkninger. Det fandtes da efter Middeltal af Forsögene, at

2 Elementer gave 0,72 af deres Virkningssum
3 — 0,48 —
4 — 0,44 —
8 — 0,26 —

16 — 0,125 -
Man har ikke givet mere end de to forste Decimaler, fordi Afvigelserne 
mellem de forskjellige Forsög vare meget betydelige og selv gjöre, at 
andet Decimal ikke kan betragtes som ganske nöiaglig. Kun ved den 
sidste har man gjort en Undtagelse, fordi det tredie Decimaltal var saa 
nær ved Eenhed, af det næst foregaaendc. Alle 16 Elementer gave 
en Tiltrækning af 2860 Pund , som kun er lidet over det dobbelte af 
Middeltallet 1425 af et enkelts Virkninger.

Man vilde dog gjöre sig en ganske falsk Forestilling om Sagen, 
dersom man vilde antage, at den magnetiske Tiltrækning under alle Be
tingelser forögedes saa lidet ved Formeringen af den galvaniske Virk
ning. Udenfor Berøringen er Forholdet et ganske andet. I een Række 
af Forsög lagde man mellem Magnelböilen og Ankeret to Papskiver, 
som, efter at være sammentrykkede ved de prövede Tiltrækningers egen 
Virkning, dannede et Mellemlag af 0,6 Linier; i en anden Række lagdes 
en Træskive af 1 Linies Tykkelse. Folgende Tabel viser Udfaldene af 

disse Forsög efter Middeltal:

Virkningssummen 
af dc enkelte Ele
menter under An
kerets Bcröring.

Virkning naar 
Ankerets Afstand 

var 0,6 Linie.

Brök af Virk
ningssummen.

Virkningssummen 
af de enkelte Ele
menter under An
kerets B-eröring.

Virkning naar 
Ankerets Afstand 

var 1 Linie.

Brök afVirk 
ningssum- 

men.

1387 247 0,178 1373 70 0,051
2600 420 0,161 2600 127 0,049

. 3840 593 0,154 3840 167 0,043*
5208 727 0,140 5208 257 0,049

10300 1340 0,097 10300 40!) 0,039
22860 1000 0,039 22800 660 0,029
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Del er meget sandsynligt, at det med * mærkede Tal i tredie 
Række har faaet sin store Afvigelse fra den övrige Række ved nogen 
Feil, som först vil opdages i tilkommende Forsög. Det er sandsynligviis 
betydeligt for lidet, hvorimod det nedenunder turde være lidt for stort; 
men saa ufuldkomne og ufuldstændige disse Forsög end ere, kunne vi 
dog deraf uddrage adskillige vigtige Slutninger.

1. Man erholdcr ingen fuldstændig Kundskab om Elektromagnetens 
Bærekraft, uden at vide Störrclsen af det brugte Anker.

2. Mar» bestemmer ikke hele Elektromagnetens Tiltrækningsvirkning, 
ved at prove den som finder Sted under Ankerets Beröring med 
Magnelboilen. Ved dette Slags Forsög kunde man fristes til at 
antage, at der kun vindes lidet ved at foröge Mængden af den 
galvaniske Virkning; men

3. naar Ankeret anbringes i nogen kjendelig Afstand fra Magnetböilen, 
viser det sig, at Virkningen stiger meget betydeligt ved Elektrici- 
telsmængdens Forögelse, dog i en aftagende Række, som iövrigt 
er desto mindre aftagende, jo större Afstanden er. I Afstanden 
0,6 Linie er det sidste Led kun 0,33 af del forste, i Afstanden 
1 Linie er det sidste Led 0,57 af det forste.

Det er aabenbart, at den her raeddeelte Undersögelse ikke kan 
betragtes som sluttet; men dens Vidtløftighed har hidindtil ikke tilladt 
at före den videre.

Conferentsraad Örsted sluttede med at anföre, at Candidat Holten 
ikke blot havde staaet ham bi ved Udførelsen af de her omhandlede 
Forsög, men maatte betragtes som en videnskabelig Deeltager deri.

Folgende Skrifter vare modtagne:
Report of (he sixteenth meeting of the British Association for the ad

vancement of Science. London 1847. 8.
Acta Societatis Scientiarum Fennicæ, tomi secundi fase. 111. ITelsing- 

forsiæ 1846. 4.
Astronomical observations made at the Radclife observatory Oxford by 

Manuel J. Johnson M. A. Radclife observer. Oxford 1847. '
Hausmann, Handbuch der Mineralogi. 2ter Theil. 4te und letzte Abth. 

Göttingen 1847. 8.
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Til líele Aaret henliöreade.

I I.öbet af 1847 har Selskabet bavt at beklage Tabet af tvende Med
lemmer, nemlig:

vor udmærkede Chemiker Professor William Christopher Zeise, 
Ridder af Dannebrogen og Nordstjerneordenen,

vor lærde Oldgransker Etatsraad Dr. Finn Magnussen, Ridder af 
Dannebrogen og Dannebrogsmand, Ridder af St. Annaordenens 2den Grad, 
af Æreslegionens 5te Grad, Rode Örns Orden 3die Grad og Nordstjerne
ordenens 3die Grad, Gcheimearchivar.

Til indenlandske Medlemmer har Selskabet optaget:
Professor og Dr. theologiæ Christian Torning Engelstoft, Ridder 

af Dannebrogen;
Professor og Dr. phil. Bojesen, Rector ved Sorö lærde Skole;
Professor Niels Ludvig Westergaard.

Til udenlandske Medlemmer:
Professor og Geheimeraad Christian Brandis i Bonn;
Professor og Geheimeraad Henrik Ritter i Göttingen.

Ordbogscommissionen,
har i Aaret 1817 holdt 51 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S 
er bleven fremmet fra adj. stor indtil Ordet Svensk. Trykningen af 
dette Bogstav er i Aarets Löb fremrykket indtil Arket C i sielte Alphabet, 
og til Ordet Sværdknap (914).
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Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium 
og Regestum diplomaticum

Det sidstnævnte Værks 1ste Bind er nu udkommet med dansk 
og latinsk Titel: Chronologisk Fortegnelse over hidtil trykte Diplomer og 
andre Brevskaber til Oplysning af den danske Historie fra de ældste Ti
der indtil Aaret 1660, med kort Angivelse af Indholdet. Förste Bind, 
fra Aar 832 til Aar 1536 Det udgjör 887 Sider i Qvart, foruden 
Fortalen paa Dansk og Latin (XXI) og Fortegnelse over de Skrifter, som 
ere benyttede (XXII-XXXV). Trykningen af det 2det Bind er begyndt.

Den meteorologiske Comitee.
I det under Comiteens Tilsyn staaende meteorologisk-magnetiske 

Observatorium ere de regelmæssige Iagttagelser til Bestemmelse af den 
daglige Periode bievne fortsatte iaar, paa samme Maadc som i de fore- 
gaaende Aar, med Unifilar og Bifilarmagnelometret, med Barometret og 
Psychrometret. Middeltallet af samtlige i December med Unifilaret an
stillede Iagttagelser giver Declinationen

16 «22'4
Af den horizontale Intensitet er iaar, efter den Gaussiske Me

thode, med to forskjellige Stave gjort folgende absolute Bestemmelser, 
der alle ere reducerede til den for den hele Periode gjældende Middel
stand af Bifilarmagnetometret :

Stav. I Stav. 11

Nov. 23 1,6620 Dec. 5 1,6589

27 1,6566 n 4 1,6571

» 29 1,6622 n 9 1,6586

n 30 1,6563 » 10 1,6550
Middel 1,6593 Middel 1,6574

Iagttagelserne i den botaniske Have ere fortsatte som tidligere,
og Resultaterne deraf meddeelte i de rnaanedlige Oversigter over Sel
skabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af de Iagttagelser, der an- 
slilles over Vindens Retning og Regnens Hyppighed paa Nyholms Hoved
vagt, og over Havets Temperatur paa Trekroners Batterie. Ligeledes 
ere de timevise Thermometeriagltagelser fortsatte paa Nyholms Hovedvagt.
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Fra folgende Steder har Comiteen i Aarets Löb modtoget meteoro
logiske Iagttagelser.

Reikiavig, Justitsraad Thorstenscn, fra 1846 Sept. 1 —1847Aug.31, 
Barometret, Thermometret, Regnmængden, Vinden, Luftens Udseende, een 
Gangdaglig 8 — 9 Form.; desuden Thermometrets Maximum og Minimum. 
Sammesteds, fra Samme, Barometeriagttagelsér fra 1846 Sept. 1 til 1817 
Aug. 31, 5 Gange daglig, Kl. 6, 10, 4, 8, 12 (Sept.—Nov. mangler 
Kl. 12); og Psychrometeriagttagelser for Sept. 1846 Kl. 6, 10, 4, 8, 
samt 1847 Mai 8 — Aug. 31 Kl. 6, 10, 4, 8, 12.

Upcrnivik, Missionair Mossin, fra 1816 Oct. 1 til 1847 Aug. 11, 
Thermometret 3 Gange daglig Kl. 7, 1, 7; Vinden, Luftens Udseende 
een Gang daglig, samt Vandets Temperatur,

Stubbekjobing, Major Koch, 1847 Jan. 1 til Nov. 30, Barometret 
Thermometret, Luftens Udseende, 3 Gange daglig, Kl. 9, 12, 7 ; Vin
den een Gang daglig.

Vedersö, Pastor Jeger, 1845 Apr. 1 til 1846 Dec. 31, Ther
mometret 3 Gange daglig Kl. 6, 12, 6; Regnmængden, Vinden, Luftens 
Udseende.

Stadil, Skolelærer Åagaard, 1844 Aug. 23 til 1847 Juni 16, 
Thermometret Morgen, Kl. 2, 10, Vinden og fra 1845 Sept. Regn
mængden.

Da Dr. Johnsen paa Ôfjord havde tilsendt Comiteen som Prove 
nogle af ham med hans egne mindre gode Instrumenter anstillede Iagt
tagelser, og tilbudt, hvis han fra Comiteen kunde erholde paalidelige 
Instrumenter, at fortsætte disse, saa tilstilledes ham i Foraaret et Baro
meter, et Psychrometer og nogle Thermomètre, hvormed han ï Sommeren 
begyndte at anstille Iagttagelser 3 Gange daglig Kl. 6, 1, 10, af hvilke 
de for Tidsrummet Aug. 22 — Oct. 8 ere bievne Comiteen tilsendte. 
Ogsaa Cand. Stausholm paa Hastrup ved Veile har iaar fra Comiteen 
erholdt et Barometer og Psychrometer, og indsendt Iagttagelserne for Sept. 
—Nov., anstillede 6 Gange daglig Kl. 6, 9, 12, 3, 6, 9. Fremdeles 
modtog Cand. med. Schleissner, der i Sommer bereiste Island og i nogle 
Aar vil tage Ophold paa Vestmannaöerne, til Brug ved sine Iagttagelser 
et Barometer, et Psychrometer og nogle Thermomètre. Endelig med- 
deeltes Capt. Holböll, Inspecteur i Sydgrönland, der tilbod sig at lade 
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regelmæssige Thermometcriagttagelser anstille paa en af de sydlige Co- 
lonier, et til dette Brug særskilt indrettet Thermometer.

Bröndboringen.
Herom vil blive meddeelt Beretning i næste maanedlige Oversigt.

Censur over den i Aaret 1847 til Videnskabernes Selskab 
indkomne philosophiske Priisafbandling.

Under det Motto : „Die Rückkehr zum Guten ist auch ein Fortschritt” 
er til Selskabet indkommet en Afhandling, som gaaer ud paa den i Aaret 
1846 önskede Sammenligning imellem Leibnitz og Herbarts Monadologie. 
Da den med tilstrækkelig Nöiagtighed og Klarhed loser Opgaven, har Sel
skabet, om det end i Adskilligt har savnet en dybere og skarpere Ind
trængen, ikke taget i Betænkning at tilkjende den Præmien.

Ved Sedlens Aabning fandtes Forfatteren at være: Dr. Robert Zimmer
mann, Assistent ved det astronomiske Observatorium i Wien.

Priisopgaver.
Den mathematiske Classe.

Da Oplosningen af de numeriske Ligninger med een ubekjendt Stör
reise ved den af Dr. Gräffe angivne Methode er reduceret til en saa 
simpel Beregning, som det efter Opgavens Natur synes muligt, saa önsker 
Selskabet at fremkalde noget Lignende med Hensyn til Oplosningen af 
numeriske Ligninger med flere Ubekjendte, og det udsætter derfor sin 
Præmie for Udfindelsen af en Methode, der indeholder en regulair og 
muligst simpel Regningsregel, hvorefter alle, saavel reelle som imaginaire 
Rödder af et givet Antal Ligninger med ligesaa mange Ubekjendte, lade 
sig approximativt beregne.

Den physiske Classe.
De lavere Dyrs Skaller og Korallernes Stokke bestaae for störste 

Delen af kulsur Kalk, som vedkommende Dyr middelbart eller umiddel
bart maae optage af Vandets Kalksalte. Medens det ferske Vand i de 
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fleste Tilfælde indeholder Kalken allerede forsynet med Kulsyre, synes 
Havvandet ikkun undtagelsesviis at indeholde den i Forbindelse med Kul- 
syre, hvorimod man har Grund til at antage, at den findes deri som 
svovlsuur Kalk. Ogsaa i Havplanterne findes den kulsure Kalk mindre 
hyppigt, medens Kalken her ligeledes fortrinsviis forekommer i Forening 
med Svovlsyre. Dyrene maac derfor med deres organiske Kræfter los
rive Kalken af denne Forbindelse og forene den med Kulsyre. Fra den 
chemiske Side maa man altsaa opkaste folgende Spörgsmaal:

Hvilken Forandring lider den svovlsure Kalk i Organismerne? 
Hvilken anden Forbindelse indgaaer Svovlsyren under disse Om
stændigheder? Hidrörer den Kulsyre, som træder i Forbindelse 
med Kalken, fra Atmosphæren, ligegyldigt om umiddelbart eller 
ved Hjælp af Vandet, eller frembringes den ved Dyrenes Aande- 
dræt?

Fra den physiologiske Side frembyder sig derimod dette Spörgsmaal:

I hvilke Dele af Legemet og ved hvilke Organers Mellemvirkning 
finder Omsætningen af Forbindelserne Sted, og hvorledes skeer 
den endelige Udskillelse af den kulsure Kalk?

Forsaavidt som en Mængde Dyr optage allerede dannet kulsuur Kalk, 
decís mellem Næringsmidlerne deels gjennem Huden, ved en Absorption 
af större Partier af deres egne Skaller og ved Oplosning af fremmede 
Kalklegemer, stilles der endnu det Spörgsmaal:

Hvilke ere de Midler, hvorved denne kulsure Kalk oplöses og 
optages i det organiske Legeme og i hvilke Organer tilberedes de? 

For en fyldestgjörende Besvarelse af disse sammenhængende Spörgsmaal 
udsætter Selskabet sin Præmie.

Den philosophiske Classe»
At undersöge, udvikle og nöiagtigen prove, hvad Schleiermacher har 

udrettet til den philosophiske Ethiks Uddannelse og Anordning.

Den historiske Classe.
De Brudstykker af en romersk Roman, der bære Navnet Petronii 

Arbitri Satyrica (Satyricon libri), forbinde, som bekjendt, med en ikke 
ringe Interesse og Vigtighed for Forskningen over romerske Livs- og 
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Litleraturlilstande i en vis Deel af Keisertiden og over det latinske Sprog 
i en vis Skikkelse store Tvivl og Vanskeligheder, som hverken ved de 
tidligere eller de nyeste Undersøgelser synes tilstrækkelig löste, idet 
ikke alle hidhörende Spörgsmaal ere behandlede med tilbørlig baade Fri
hed og Varsomhed hver for sig og i Sammenhæng. Det er nemlig 
bekjendt, at et stort, ved sin hele Form fra det Övrige meget afvigende 

Stykke, det saakaldte coena Trimolchionis, er fremkommet sildigere og 
det under saadanne Omstændigheder, der gjöre Tvivl om dets Ægthed 
forklarlige, og at Spörgsmaalel om dette Stykke beroer for en stor Deel 
paa en rigtig Vurdering af det Forhold, man maa tænke sig imellem den 
correcte latinske Sprogform og det plebejiske Talesprogs Skjödeslösheder 
og Særegenheder, et Forhold, som i tidligere Tid de gængse Forestil
linger om den antike ^progbygnings Natur lettelig hindrede i at opfatte 
klart. Selskabet önsker derfor al fremkalde en fornyet og alsidig Prø
velse af denne Gienstand ved som Priisopgave at fremsætte

en saadan Drøftelse af Brudstykkerne af Petronii Satyrica, hvor
ved enten Ægtheden af det Hele begrundes eller det Uægte ud- 
sondres, og dernæst det oprindeligs Værks Tidsalder fastsættes 
og dets Anlæg og Tendents, saavidt muligt^ angives og sættes 
i Forbindelse med Tidens Dannelse og litterære Bestræbelser.

For det Thottiske Legat.
Den fuldstændigere Udtrækning af Plante- og Dyrstofferne, som 

kan finde Sted naar man behandler disse i de meest passende Kar og 
med saadanne Oplosningsmidler, som det ikke altid er muligt for den 
enkelte Benytter af Udtrækkene at kunne anvende, har fremkaldt en Fa
brication af Extrader, som unægtelig fortjene Opmærksomhed. Der 
fremstiller sig imidlertid to væsentlige Hindringer mod Benyttelsen af 
saadanne Præparater, nemlig Stofferne selv kunne ved Behandlingen lide 
en skadelig Forandring, eller Vedkommende kan forsætlig tilblande andre 
lignende Extrader. Det bliver derfor af Vigtighed med Lethed og Sik
kerhed at kunne bedömme Godheden af saadanne Varer, og Selskabet 
udsætter derfor en Præmie af 100 Rbd. for den, som paa en tilfreds
stillende Maade angiver passende Midler til at bedömme Godheden af de 
i Handlen forekommende Extrader, hvad enten disse anvendes i Læge- 
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konsten eller i den egentlige Technik (Industrien) f. Ex. Farverier eller 
Garverier.

Da Selskabet neppe tör vente, at een Mand fyldestgjörende skal 
kunne behandle Spörgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil det ikke 
nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun de valgte Gjen- 
stande have tilstrækkelig Vigtighed og ere afhandlede paa en tilfreds
stillende Maade. Man vil, dersom Omstændighederne dertil give Anled
ning, ogsaa tildele mere end een Afhandling den udsatte Præmie.

For det Classenske Legat.

1. En af Hovedhindringerne for Uddragclsen af sikkre Resultater at 
den store Mængde Iagttagelser, som ere bievne tilveiebragte i Anledning 
af .den i de sidste Aar herskende Kartoffelsygdom, maa vistnok søges 
deri, at selve Kartoffelplanten hidtil ikke er bleven saa systematisk be
handlet, som Tilfældet er med de fleste andre Culturplanter, saa at der 
ikke endnu éxistere sikkre og almindelig antagne Benævnelser for de 
mangfoldige Afændringer af Kartofler, der ere Gjenstand for Dyrkning.

Skjöndt del derfor maatte ansees for önskeligt, at erholde sam
lede Efterretninger om alle i Europa dyrkede Kartoffelsorter, indsees det 
dog, al denne Opgave for Tiden vilde være uoverkommelig for en En
kelt; Selskabet indskrænker sig altsaa til at udsætte en Præmie af 200 
Rbd. for den bedste videnskabelige Fremstilling af alle i Kongeriget Dan
mark dyrkede Former af Kartofler (Solanum tuberosum L.) med Hensyn 
til Urten (Blad, Blomst, Frugt), Knolden, Knoldenes Modningstid og 
övrige biologiske Forhold. Ligeledes fordres de forskjellige Former be
tegnede med Navne (danske og latinske), og saavidt muligt en fuldstændig 
Synonymie over de danske Kartoffelarters Benævnelse i de forskjellige 
Provindser.

2. Da den Mentng er almindelig udbredt, at de forskjellige i 
Handelen forekommende Saltarter spille en forskjellig Rolle med Hensyn 
til de dermed saltede Fiskes Conservation og övrige Egenskaber, önsker 
Selskabet at foranledige en nöiaglig Undersøgelse af denne Gjenstand, 
og fremsætter folgende Priisopgave:
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At samle cg kritisk at bedömme Erfaringerne over den Ind
virkning, som forskjellige Arter af Kogsalt udöve paa de Fiske, der 
skulle opbevares ved Hjelp af Salt; at undersöge paa hvilke Egenskaber 
hos de forskjellige Saltarter disse Virkninger beroe, og at vise, hvilke 
af de hos os i Handelen forekommende Sallarter ere de bedste til Fiske
saltningen, og hvorledes man kan give de andre Saltarter de forlangte 
Egenskaber, Præmien er 200 Rbd.

Besvarelserne af Priisspörgsmaalene kunne, forsaavidt de ikke an- 
gaae vore indenlandske Sager, være affattede, ikke blot i det danske 
Sprog, men ogsaa i det latinske, svenske, lydske, franske eller engelske. 
Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, men med et Motto, 
og ledsages med en forseglet Seddel, der indeholder hans Navn, Stand 
og Bopæl, og som har samme Motto til Udskrift. Selskabets i de danske 
Stater boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen. Belønningen 
for en fyldestgjörende Besvarelse af et af de fremsatte Spörgsmaal, for 
hvilken ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille af 50 
danske Dukaters Værdi,

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August 1849 til Sel
skabets Sccrctair Conferentsraad og Professor H. C. Örsted, Storkors af 
Dannebrogen og Dannebrogsmand.
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Commissioner og deres Arbeider. S. 103—106. Selskabets tilkiendte 
Præmie, og for 1848 udsatte Priisopgaver. S. 106—110.

Zimmermann, Rob. Dr. i Wien, vinder Selskabets Præmie for en philosophisk 
Priisopgave. S. 106.

Örsted, H. C., meddeler Efterretning om Faradays diamagnetiske Forsög. S. 
47—49. Forsög over Bærekraften i den polytechniske Læreanstalts store 
Electromagnet. S. 99—102.
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