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Oversigt
over det
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Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1848.

Af
Conferentsraad og Professor JKF. <7. Ôrsteü, 

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Ær. 1 & 2.

Mödet den 7de Januar.

Prof. Steenstrup meddelte nogle Iagttagelser, lian havde anstillet 
angaaende Tiden, da visse hævede Lag af Östers- og Musling
skaller vare dannede, og angaaende de Natur- og Culturforhold, 
som da havde fundet Sted her i Landet. Disse Iagttagelser 
indledede han med en kort Fremstilling af de Sætninger, som en 
berömt Naturforsker hinsides Sundet nylig havde udtalt angaaende 
lignende Forhold i Nabolandet, navnligen i Skaane. Foruden den 
större Interesse, som Prof. Nilssons: „Skandinavisk Fauna lsta Delen : 
Däggdjuren, andra upplagen. Lund 1847.“ allerede har for os i 
ren zoologisk Henseende, da den giver udforlige Beskrivelser af 
de hidtil i Skandinavien kjendte Pattedyr og disses Levemaade — 
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iblandt hvilke flere lindes her for förste Gang beskrevne —, frem- 
byder Bogen endnu en anden lærerig Side ved de geologisk-hi- 
storiske Bidrag, den indeholder til de större Pattedyrs Udbred- 
ning og Rolle i forskjellige Tidsrum indenfor den nuværende Jord
periode, Bidrag som fornemlig ere hentede fra Skeletter og 
Knokler, der ere fundne i forskjellige i denne Periode dannede 
Jordlag, især i Törvmoserne og Mergellagene. Ifölge Undersø
gelser af slige Levninger og deres Sammenligning med tilsvarende 
Dele af levende Dyr af samme Arter udtaler Prof. Nilsson sig for 
Rigtigheden af den Sætning, at de nulevende Dyrarter vare tid 
ligere af en betydeligere Störreise end den, de nu have, og at de 
have været desto större, jo længere tilbage i Tiden de have levet, 
thi Skeletterne og Knoklerne antyde desto större Dyr jo ældre og 
dybereliggende de Lag ere, hvori de findes. Elsdyret, Rensdyret, 
Hjorten, Raabukken o. s. v. fra Törvmoserne i Skaane ere större 
end de nulevende, den i disse Moser fundne Uroxe (Bos bison L.) 
er större end den i Lithauen levende, men mindre end den i 
England fundne, og ligeledes er den i de skaanske og danske 
Torvmoser ikke sjeldne Kjæmpeoxe (Bos Urus Lin.) mindre end 
den, der forekommer i Englands ældre Törvmoser, og denne atter 
mindre end den, som er funden i de endnu ældre Mergellag i samme 
Land. Da Prof. N. angiver at den samme Regel udtaler sig i 
Fuglenes og Krybdyrenes Levninger, vilde det ikke være urime
ligt, at söge i et saa almindelig udtalt Naturforhold en Bekræftelse 
for en ældre Tilværelse af Folkesagnenes Kjæmpcr, men Prof. N. 
har forekommet en saadan Anvendelse af Reglen, idet han anfører, 
at efter hans Mening gjör Mennesket en Undtagelse, og at der 
fordum, ligesom nu, har været större og mindre Raçer, men disse 
have hverken gaaet over eller under de nuværende Grændser for 
Menneskeslægtens Störreise (S. XVI). Skulde Mennesket end be
findes at gjöre en Undtagelse, finder Reglen dog i sin Almindelighed 
megen Understøttelse ved talrige Iagttagelser fra meget forskjellige 
Lande, ja selv under Troperne have Formerne aftaget i Størrelse, 
hvad Dr. Lund ved sine Undersøgelser har vist, da de nulevende 
brasilianske Pattedyr vare i en ikke meget fjern Fortid repræsen
terede ved tilsvarende Arter men af betydeligere Størrelse. — 
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Mange af de i Moserne fundne Arter nærme sig saameget til Ho
vedracerne af vore tamme Husdyr, at disse vist med Rette ansees 
for at have deres Udspring fra dem, og Prof. N. erklærer sig 
altsaa for den Sætning, at Hovedracerne oprindelig have været 
særskilte Arter, at disse senere ere bievne mer eller mindre 
blandede sammen og have krydset sig med hverandre, og at derfor 
Grændserne mellem de oprindelige Former ere vanskeligere at 
drage paa Grund af de mange Mellemformer (Forord. S. II). Med 
Hensyn til disse oprindelige Arters Hjem faaer han det Resultat, at 
virkelig de fleste af Europas tamme Dyr have i vild Tilstand le
vet i samme Verdensdel (og ere altsaa ikke indforle fra Osten) 
og flere af dem endog i vort Norden. Saaledes nedstammer ikke 
blot Tamkatten og flere af Hundens Racer fra europæiske Former, 
men Hesten kan i tæmmet Tilstand i Skaane fores tilbage til 
Broncealderen, da Skaane var beboet al (efter Nilssons Mening) for- 
gothiske Stammer, der havde Kavalleri, og af en tilsvarende vild 
Hest opbevare næsten alle yngste Dannelser i Europa Levninger; 
af Fortidens Oxer paaviser N. for Skaancs Andel fire forskjellige 
vilde Arter, hvoraf den ene er Uroxcn (B. bison L.) udmær
ket ved sin stærkthvælvede Pande og sine korte og smaae Horn, 
de tre andre ere fladpandede og gruppere sig om vor tamme 
Oxe, og af disse mener han al vort store Hornqvæg turde ned
stamme fra Kjæmpeoxen (Bos urus L.), det mindre Hornqvæg 
derimod fra Bos frontosus Nilss. eller fra Bos longifrons 
Owen. I det hele taget synes det som om de i Skaanes Torv
moser fundne Dyr efter Prof. Nilss. Mening nærmest stemmede 
med de i Hulerne i Tydskland forekommende, hvorved deres Le
vetid sættes lidt længere tilbage end man ellers antager, men Prof. 
Nilsson anförer ogsaa at större Katastropher have overgaaet 
disse Dyr, medens de levede her i Norden, idet efter hans Under- 
sögelser en storBanke (Järavallen ved Trelleborg), der er Virkning af 
en hæftig og höitgaaende Havbrænding er opkastet over en Tor
vemose, der indeholder Knokler af mange af disse Fortidens Dyr; 
Paa den anden Side anföres ogsaa Exempter paa, at flere af dem 
have levet i vild Tilstand samtidig med de ældste Beboere, 
og det mærkværdigste Excmpcl horpaa er uneglelig det lærerige 
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Benrad, som Prof. Nilsson har’erholdt af en Kjæmpeoxe (B. Unis L.), 
paa hvilken Tornfremstaaenhederne paa to af Lændens Hvirvler 
ere bievne gjennemborede af en med Kraft udskudt tresidet Pil 
(Flinlpil) uden dog Dyret deraf er död, saaat en ny Bendannelse 
har begyndt omkring Saaret. — Den for Prof. Nilsson mest eien- 
dommelige Mening er imidlertid vistnok det Resultat, hvortil han 
er kommen angaaende de to forskjellige Retninger, hvorfra Land
pattedyrene ere komne ind i Sverrige og efterhaanden have be
folket dette Land tildels lil forskjellige Tider (S. XVI og XVII); 
medens nemlig en stor Del af Landdyrene med störste Sandsyn
lighed paavises af ham som nordostlige Former, der over Sibérien 
og Finland ere komne langs med Fjeldryggen ind i Sverrige og 
mere og mere trængte ned mod Syd, anföres en anden Del som 
mere sydlige for den nordtydske Slette ejendommelige For
mer, der antages at have vandret op fra Syden medens Sundene 
og tildels Östersöen endnu ikke skilte denne Slette fra Sverrigs 
sydlige Sletteland. Af Siberisk Stamme ansees :

Jervcn, Gulo borealis. N.
Flodilderen, Mustela lutrcola. L. 
Fjeldræven, Canis lagopus. L. 
Fjeldharen, Lepus borealis. Nils.
Flyveegern, Pteromys volans.
Lcmænslægtens Arter: Lemmus médius,rufocanus,rutilus, 

norvagicus, schisticolor, samt 
Sininthus betulinus.

Rensdyret, Cervus tarandus. L.
til den germaniske Stamme, eller til dem der ere indkomne ad 
den sydostlige Vei, kan efter N. med Sikkerhed henregnes:

Muldvarpen, Talpa europæa. L.
Pindsvinet, Erinaceus europæus. L. 
Ilderen, Mustela putorius. L.
Grevlingen, Meles taxus.
Björnen, Ursus aretos, og den fossile (U. spelæus). 
Hunden, Canis familiaris ferus.
Husmusen og SkovmusenQMus.musculus L. ogsylvaticusL.). 
Hasselsoveren, Myoxus avellanarais. L.
Bæveren, Castor fiber L. (den fossile).
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Vildsvinet, Sus scrofa ferus. fossil.
Hesten, Equus caballus fossilis.
alle Hjortearterne: Cervus Alces, Elaphus, capreolus og 

Cervus tarandus fossilis.
Med ringere Sikkerhed menes det samme at gjelde Lossen, Odde
ren, Maarene, Ræven, Egernet, og de fire ovenfor omtalte fossile 
Oxer. Denne gerinaniske Gren af Faunaen erklærer Nilsson at 
være afstuttet for lang Tid siden; alle Landets uddöde Dyrearter 
höre til den; flere andre ville tidligere eller senere dele samme 
Skjebne: Hjorten, Raabukken, Bæveren. Den siberiske Gren der
imod vedbliver stedse at foreges ved ny Indstrømmen fra Nordost. 
Flere af de Arter, der i tidligere Tider ere indkomne fra Sydost, 
kunne maaskee ogsaa i nyere Tider indvandre ad den nordre Vei, 
saaledes som der efter N.s Mening ingen Tvivl kan være om, at 
Tilfældet har været med Rensdyret. Af dette Dyr findes der 
nemlig ikke sjeldent Levninger i Skaanes Törvmoser, ligesom de 
ogsaa ere fundne paa Bornholm, Öland, og den nordlige tydske 
Slette, men fra Skaane af imod Nord omtrent til den 62°, der 
danner Rensdyrets sydligeste Grændse, er der aldrig nogensinde 
fundet det ringeste Spor af Rensdyrets Horn eller Knokler i Mo
serne, saa der ikke kan antages en umiddelbar Sammenhæng 
mellem hine uddöde Rensdyr og den Stamme af Rensdyr, som nu 
beboer Skandinaviens Höiland (S. 504—505).

Da Stp. ved sine tidligere Undersøgelser over Torvmoserne i 
Danmark havde samlet endel Bidrag til Landets Fauna i Fortiden, 
og dens Forhold til de nu i Landet levende Dyr, og navnlig i de to 
sidste Somre atter havde optaget disse Undcrsögclser, knyt
tede han til den foregaaende Fremstilling af Prof. Nilssons Resul
tater nogle Bemærkninger hentede fra Gjenstande, der vare fundne i 
danske Moser og af hvilke han fremlagde en stor Del for Selskabet. 
De fleste skylder Universitetsmuseet Privates Velvillie og Interesse 
for Videnskaben; til de interessanteste Stykker maa regnes et . 
Cranium af Bæveren, skjænket af Pastor Jessen til Thorslunde; et 
stort og velbevaret Cranium at Kjæmpeoxen (B. Urus L.) skjænket af 
Hr. Pastor Visby, R. af Dbg., og et temmelig fuldstændigt Cra
nium af Bos longifrons Owen, som Museet har erhvervet sig fra



6

en Mose her i Nærheden, saa at vi ogsaa her i Landet have Lev
ninger af samtlige 3 fladpandede Oxer, da Prof. Nilsson har troet 
at gjenkjende sin B. frontosus i Hornstægler fundne i andre 
Moser; af Oxen med hvælvet Pande er der endnu ikke fundet 
Spor her i Landet; af Levninger af Hjorteslægten fremlagdes 
tvende Horn af Elsdyret (Ccrvus alces L.) tilhorende yngre Dyr, det 
ene skjænket af Hr. Stud, medicinæ Jensen fra en Mose ved Veile 
i Jylland, det andet af Hr. Proprietair de Tengnagel til Pctersgaard 
i Sjælland; tre forskjellige Horn af Rensdyret, hvoraf det förstc 
og smukkeste var tilligemed en Tegning af samme skjænket af 
Hr. Kammerherre v. Wichfelt til Engestofte paa Laaland og fundet i 
en Mose paa Godset, det andet givet af Hr. Stud. Bölling, fundet i 
Nærheden af Kallundborg, og det tredie hörte til det ældre Uni
versitetsmuseum men ingen nærmere Angivelse af dets Findested 
er angivet; da Universitetets mineralogiske Museum ogsaa besidder et 
Horn fra Bornholm, vise disse Fund altsaa, i Forbindelse med det 
tidligere af Etatsraad Reinhardt beskrevne Horn fra Bregentved, 
at Rensdyret ikke var noget tilfældigt Dyr, men maa have hört til 
de her almindeligere udbredte i ældre Tider; flere Horn og Skc- 
letdele af Raadyret ikke blot fra Torvlagene selv men fra Mer
gelen og Leret under disse; endelig et Brudstykke af et svært 
Horn, som upaatvivlelig tilhorer det forhen hverken her eller i Skaane 
forefundne Kæmpedaadyr Cervus euryeeros eller hibcrnicus, givet 
af Hr. Stud. Bölling, samt Laar og Skinnebensknoklerne af sær
deles store Exemplarer af den langsnudede Sælhund (Halichoerus) 
fundne nærved Bunden i den samme Mose, hvoraf Bos Iongifrons 
er bleven opgravet. Beskrivelse af disse Gjenstande og nærmere 
Oplysning om Stederne og Forholdene, hvorunder de ere fundne, 
udsatte Meddeleren indtil næste Aar, for samtidigen dermed at 
kunne medtage de Bidrag fra Moserne, til hvilke der i den næste 
Sommer var givet ham Udsigt fra særdeles mange Sider. Idet 

• Hele taget vilde Meddeleren ikke benægte, at jo de fra vore Moser 
kjendte Gjenstande syntes at bekræfte de Resultater, hvortil Prof. 
Nilsson var kommen, og han gjorde navnlig opmærksom paa at 
Rensdyrhornene syntes at være förere og mere opstaaende end de 
Horn af den nulevende europæiske Raçe, hvormed han har kunnet sam
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menligne dem. og delte Forhold angive tydske Forfattere netop ogsaa 
ved de hos dem fundne; alligevel var dog endnu vort danske Mate
riale for lidet til deraf at drage sikkre Slutninger; heller ikke kan 
man vente, at det i Nabolandet vundne Udbytte uden videre kunde 
overföres for vort Lands Vedkommende, da dog med al Lighed 
upaalvivlclig en Del Forskjellighedcr især med Hensyn til Tiden, 
hvori de enkelte Dyr ere optraadte eller forsvundne, ville gjörc 
sig gjeldende mellem Landene, ligesom dette allerede kan paaviscs 
mellem Jylland og Öerne. Som saadanne Uoverensstemmelser i 
Forholdene vilde Meddeleren blot nævne, at den for den nordlige 
Sjælland og de indre Dele af Landet saa karakteristiske ældste Klasse 
af Moser, nemlig Skovmoserne, synes aldeles at mangle i 
Skaane, eller i det mindste ikke ere iagttagne der, at’ de mere ud
strakte Moser i Skaane skulle antyde at de Træstammer, som findes 
i dem, vare sammenskyllede og forte derhen ved Vandbevægelser, 
altsaa afsatte ved större Flodlöb, hvilket hos os sikkert ikke 
er Tilfældet; at Hesten forekommer i Forbindelse med Mennesket 
ikke blot igjennem Broncealderen, men, som flere i det Oldnor
diske Museum opbevarede Fund vise, gaaer tilbage til Steenalderen, 
og at sely Katten er funden i stensatte Grave med hele Skeletter 
og Stenredskaber, hvilke Forhold synes at bekræfte, at vore ældste 
Beboere, der brugte Redskaber af Sten, ikke kunne have været 
Nomader, endnu mindre Vilde o. s. fr.

Steenstrup fremstillede derpaa de ovennævnte Iagttagelser 
over de hævede Muslinglags Ælde. Allerede for flere Aar siden 
(1837) havde han i Lag af Östers og andre Strandskaller, der nu 
befandt sig betydelig over Havets Overflade, fundet umiskjendelige 
Kunstprodukter, som altsaa sætte disse Lags Dannelse om ikke 
indenfor den historiske Tid, saa dog indenfor Landets Beboelsestid. 
Disse Kunstprodukter vare tvende 3 -5 Tommer lange Flinlflekker, 
tilhuggede paa den sædvanlige Maade af Landets ældste Beboere ; 
den ene fandtes i en Östers- eller Muslingbanke paa Visborg Mark, 
den anden ved Havnöc, begge Steder i Nærheden af Mariagerfjorden. 
Lignende Banker med Muslinger og Östers findes ved de fleste 
Kyststrækninger, navnlig ere de hyppige omkring Issefjorden; da 
flere saadanne findes i Omegnen af Frederikssund, og oftere ere 
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gjenncinskaarne, fordi de benyttes til Fyld paa Veiene eller 
Mergel paa Markene, benyttede Meddeleren et Ophold i Nærheden 
til nærmere at undersöge et Par Punkter med særligt Hensyn til 
Lagenes Ælde, det ene beliggende tæt ved Frederikssund Færge
sted og det andet lige ved Havelse Mölle.

Paa förste Sted bestod Banken imod Fjorden af en steil eller 
lodret Skrænt og en fra den nederste Del af samme gaaende 
svag Skraaning imod Fjorden. I den lodrette Skrænt saaes överst 
en tynd, 1—3 Qvarteer tyk Jordskorpe a af mager sandig Muld,

blandet med Smaastene og Muslingbrokker; under denne kom et 
Lag af 6—7 Fods Mægtighed, der i sin överste Halvdel QbJ bestod 
fornemmelig af Muslingskaller, og i sin nederste Halvdel (c~) dan
nedes af disse og en stor Del rundede Smaasten, der kun vare 
2 — 3 Tommer i Gjennemsnit. Underlaget Qd) bestod ßf Lag af 
Strandsand og finere og grovere Grus, og var ligeledes 7 Fod 
mægtigt, men der fandtes næsten ikke Spor af Dyr deri. Fra 
Grunden af denne 14—15 Fods liöie lodrette Skrænt gik der en 
jevn for störste Delen græsklædt Skraaning’ til den överste 
Tanglinie, eller den Linie hvorpaa stærk Bölgegang afleirer 
den opkastede Tang; denne Skraanings (e) Höide kan omtrent være 
tre Fod, og först nedenfor denne kommer den sædvanlige Tang
bred eller den Linie, hvortil Havet gaaer ved den sædvanlige 
Bevægelse. Fölgelig ligger det store Lag af Muslinger i en Höide 
fra 10—17 Fod over Stedets höieste Vandstand (/).

Muslinglaget dannedes af:
1. Ostrea edulis. L. Östers.
2. Cardium edule L. Hjertemusling.
3. Mytilus edulis. L. (dog kun enkelte Spor deraf).
4. Venus pullastra. Mont.
5. Venus aurea. Gjnelin.
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6. Trigonella plana. Da C
7. Nassa reticulata. L.
8. Litorina littorea. L.
9. Litorina obtusata. L.

10. Helix strigella. Drap.
11. Helix nemoralis. Müll. *
12. Carocolla lapicida. L.

Af disse vare Östersen (Oslrea cdulis) og Hjertemuslingerne 
(Cardium edule) saa overveiende, at de ligesom udgjorde hele 
Massen, dernæst Sneglene: Nassa reticulata og Litorina litorea; 
alle de andre vare mere forsvindende mellem de övrige. Kun 
færre af Muslingeskallerne fandtes sammenhængende, og de fleste 
af dem vare kjendeligen henförte og afleirede paa Stedet som 
enkelte Skaller; ligeledes fandtes Sneglene ikke med Laag, og 
havde altsaa ikke levet der paa Stedet men vare ved Bölgeslag af
satte der. Da Væggen stod ganske steil, og alle Lagene vare 
blottede i den, var det let at udbryde större Partier af Musling
laget til nærmere Undersögelsc, og at blotte nye Vægge. Ved en 
omhyggeligere Gjennemsögelse fandtes mellem Muslingerne nogle 
Flintstykker, som ikke kunde være naturlige, men maatte være til- 
hugne om end ikke med nogen höi Grad af Kunst og saavcl 
Prof. Forchhammer som vore Oltidsgranskere have i dem er- 
kjendt de sædvanlige Flintflekker, der af Stenalderens Beboere 
dels udarbeidedes til Pilspidser, dels maaskee allerede i den raaere 
Tilhugning benyttedes som saadanne; flere (4) af disse Flintstykker 
udtoges af en frisk blottet uforstyrret Væg 2, 3, og 4 Fod dybt 
nede mellem Muslingerne; flere andre fandtes blandt de fra 
Skrænten nedfaldne Muslingpartier, hvis oprindelige Leie altsaa 
ikke nærmere har kunnet angives. Af Forholdet, hvorunder Flek- 
kerne fandtes, kan der ingen Tvivl være om at de ere leirede 
paa Stedet, hvor de fandtes, samtidig med Osterserne og de andre 
Muslinger, med hvilke de ogsaa omtrent have samme Tyngde, og 
saaledes kan der heller ikke være Tvivl om at Banken, skjöndt 
vidnende om en daværende meget höiere Vandstand, er dannet 
siden Landets Beboelse.

Ved Havelse Mölle gjentog det samme Forhold sig paa samme 
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Maade. Ved Foden af den Banke, hvorpaa Veirmöllcn ligger, 
imellem denne og Vandmøllen, findes en lavere Østersbanke, der 
bortgraves for at benyttes som Fyld paa Marker og Veie, og den 
störstc Del af Banken syntes allerede paa denne Maade borttaget. 
I de lodrette Vægge saaes överst et Jordlag af noget forskjellig 
Tykkelse, og derunder et mægtigt Lag af Osters, Hjertemuslinger 
o. s. V.; ifölge tidligere skete Gravninger maa Laget være 7 Fod 
tykt. Under Muslingerne var der fundet Grus og derunder Blaa- 
ler. De i Laget fundne Dyr vare de samme, som ved Frederiks
sund, og de tvende nævnte Arter, Östersen og Hjertemuslingen, 
vare ogsaa her de overveiende, dog vare inaaske nogle flere sam
menhængende end paa förste Sted; ogsaa her fandtes ved fortsat 
Sögning nogle ved Menneskehaand tilformede Flintstykker, og 
iblandt disse vare især et Par umiskjendelige; nogle enkelte Spor 
af Landdyrknokler fandtes sammen med dem. Laget ligger ikke 
saa höit over Fjorden , som det ved Frederikssund , men det er 
vanskeligere uden egne Instrumenter nöiere at bestemme Höiden; 
Underfladen af Österslaget synes omtrent at ligge lige höit med 
Vandmöllehjulets Axe.

Ogsaa her tyde Forholdene altsaa hen paa, at den over
ordentlige Mængde af Skaldyr er opkastet fornemlig som döde 
Dyr, og ved Bôlgebevægelse af et Hav, som i Forhold til Land
jorden har staaet mange Fod over den nuværende Vandstand, og 
navnligen synes de ikke just sjeldne Landsnegle (Helices) at an
tyde, at det er en Stranddannelse eller Havstok under hvis Dan
nelse Flintflekkerne enten ved Böiger eller ved Menneskehaand 
ere kastede mellem Muslingerne.

Med Hensyn til de i Bankerne iagttagne Skaldyr maa det 
bemærkes, at saavel Litorina litorea som Cardium edule, der 
udgjorde saa stor en Del af Massen, vare alle af en betydelig 
Störreise, saa de neppe nu forefindes i Issefjorden af en saadan,x 
idetmindste havdeMeddeleren hidtil ikke nogetsteds ved samme fundet 
dem saa store, uagtet de nuomstunder synes ligesaa hyppige som 
dengang; Ostrea edulis synes, uagtet sin daværende uhyre Mængde, 
ikke længere at forekomme i Issefjorden, og vel neppe i det syd
lige Kattegat.
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I Forbindelse med disse Iagttagelser fra Omegnen af Ma- 
riagerfjorden og Issefjorden, sattes det allerede af Prof. Forch
hammer i Danmarks Geognosie benyttede særdeles lærerige Fund 
ved Krabbesholm i Nærheden af Limfjorden i Jylland. Ved at 
aabne en Mergelgrav, der hvorKarupaae falder i Limfjorden, fandt 
Hr. Proprietair Dalsgaard at der först var et to Fod tykt Lag af 
Muslinger og Östers, og i samme Takker af Raadyr og andre 
Hjortearter f. Ex. „Daadyr“ samt Vildsvinetænder, og flere af disse 
Takker vare tildannede som Hakker og havde et Hul for Skaftet, 
og desuden fandtes der Flintflckker, samt dels tilhugne og dels 
slebne Hamre, Kiler og Knive af Steen; under Österslaget kom der 
et to Fod tykt Lag af graat, grovt Sand, og deri stode tvende 
Urner, og under Sandet laae Mergelen.

Man kan saaledes for meget forskjellige Punkter af Landet 
godtgjöre, at Dannelsestiden for de höiere liggende Östers- ogMus- 
lingelag maa sættes paa denne Side Landets Beboelse, og navnlig i det 
Tidsrum, Oldforskerne have kaldt Steenalderen efter de Red
skaber, Indvaanerne da benyttede sig af. Da nu slige Österslag, 
og hævede Strandbredder af lige Höide med disse, kjendes fra 
særdeles talrige Punkter, og paa mange Steder ligge meget fjernt 
fra Strandbredden, f. Ex. i Österildklitterne i Thy mellem Lim
fjorden og Vesterhavet, ved Skelum nær Visborg o. s. v., maa 
man indrömme, at Landet i hine Beboeres Tid har været langt 
mere indskaaret af nu forsvundne Vige og Fjorde, og kun ved at 
forfölge slige Lags Udbredelse vil man kunne trække Landets 
Omrids i denne fjerne Tid. Endmere ville Forholdene, hvori de förstc 
Beboere forefandt Landet og hvorunder de levede her, efterhaan- 
den afslöres, naar med denne Kundskab til det daværende Lands 
Omrids forenede sig Kundskab om del omgivende Havs Natur, den 
Plantevæxt og de Dyr, hvortil deres hele Velvære var knyttet, 
men denne vil kun vindes ved nöie Undersøgelser af Muslingla
genes Dyr og Sammenligning med de i Nærheden levende, ved 
nöie Undersøgelser af de Planter og*Træer, som findes i Moserne 
og navnlig i Kjærmoserne, der ofte have opfyldt de ældre Vige 
og Fjorde, ved nöie Forskning af Knokler og Benrade i Moserne 
af de större jagtbare Dyr, som fornemlig var anvist dem til Föde,
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Enkelte oplysende Iagttagelser haves allerede og vise hvad der i 
denne Retning kan ventes; saaledes opbevarer det Oldnordiske 
Museum en Hakke eller Öxe af Rensdyrhorn, og derved knyttes 
dette nu hos os forsvundne Dyrs Historie sammen med Menneskets, 
og rimeligt bliver det at ogsaa Elsdyret, Uroxen og de andre Oxe- 
arter samt Bæveren o. s. v. vare samtidige med Landets forste Beboere. 
Paa den anden Side sætter Fundet ved Krabbesholm ogsaa disse 
Dyrearters Tid tilbage til de hævede Strandlags, da „Daadyrs- 
horn“ netop nævnes, og derved vistnok menes de brede Ender af 
Rensdyrhornene, eftersom Daadyret er et i Europa indfort Dyr. 
Saaledes vil et sammenhængende Billede af hine fjerne Tider kun 
vindes ved Oldforskerens og Geologens Haand i Ilaand med hin
anden gaaende Undersøgelser.

Etatsraad Schouw foreviste Kogler og Ved af den liba— 
nonske Ceder (Cedrus libanensis) fra Atlas i Provindsen Constan- 
tineh, sendte af Guyon Overchirurg ved den franske Armee i Al- 
girien til Hans Majestæt Kong Christian den Ottende, og af Allcr- 
höistsamme skiænket den botaniske Have. Det bemærkes, at alle
rede Plinius havde angivet at der paa Atlasbjerget fandtes Ceder
træer, men at man i den nyere Tid ikke havde gienfundet det og 
derfor antaget at der hos Plinius var meent et andet Træ. Imid
lertid har dog allerede for adskillige Aar siden den bristiske Consul 
Drummond Hay i Tanger sendt Kogler og Grene deraf til Lambert, 
der har skrevet en Monographie over Slægten Pinus, ligesom 
ogsaa Webb har modtaget Exemplarer fra Marocco; og ifölge 
Comptes rendus Vol. 18 forekomme, efter Durieus Beretning, Ce
derskove paa lille Atlas ved Blidah i Algirien.

Selskabet modtog
Mémoires de l’academic Royale des sciences, des lettres et des 

beaux arts de Belgique T. XX. Bruxelles 1847. 4.
Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers publiés 

par l’academie Royale des sciences, des lettres et des beaux 
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arts de Belgique. T. XIX. XX. 1 & 2. XI. Bruxelles 
1847. 4.

Bulletin de l’academie de Belgique. T. XIII. 2 P. & XIV. 1 P. 
Samme Academies Annuaire. XIII.

— Bapport Décennal des travaux.

Mödet den 28de Januar.

Bröndborings Commissionen meddeelte folgende Beretning: 
„Det er det Kongelige Videnskabernes Selskab bekjendt, at 

det Uheld der havde truffet Bröndboringsarbeidet paa Nyholm 
endnu ikke var hævet i Slutningen af Aaret 1846, og at flere 
hundrede Fod Stænger endnu forbleve i Borehullet. Commissionen 
har ladet dette Arbeide fortsætte indtil Slutningen af August 1847, 
uden at see sine Anslrængelser lönnede med et heldigt Resultat.

Imidlertid har Kjøbenhavns Vandcommission foranstaltet 
Boringsarbeider anstillede efter en stor Maalestok, i hvilken Un- 
dersögelse medundertegnede Örsted og Forchhammer toge Deel, 
og det sidste af disse Arbeider, en Boring paa den vestlige Side 
af Valdbye Bakke, blev drevet med udmærket Held, idet man i en 
Arbeidstid af 33 Uger naaede en Dybde af 384 Fod.

Disse Arbeider lærte, at det Grönsandslag, som findes i 
Skovhuusvænge ved Lellinge udkiler sig förend det naaer Kjöben- 
havn, at vi altsaa ikke kunne vente at faae Vand fra de Lag, der 
give et saa rigeligt Tillob til de Kilder og borede Brönde, der 
ligge imellem Taastrup og Kjöge. De lærte endvidere, at Salt
holmskalken, som danner Overlaget under Kjöbenhavn ligger paa 
Skrivekridtet, og at vi altsaa, for at naae det sögte Grönsandlag 
under Kridtet, maa gjennembore Skrivekridtlaget i sin hele Mæg
tighed.

Disse Boringer ere nærmest foranledigede derved, at Kjö- 
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benhavns Communalbestyrelse tog det under en alvorlig Over- 
veielse, i hvorvidt det vilde være muligt at støtte Stadens Vand
forsyning paa underjordiske Reservoirer. Det er endnu ikke af
gjort om Communen vil fore Undersøgelserne til et afgjörende 
Resultat; skeer dette, saa vil Videnskabernes Selskabs Undersø
gelse være overflødig, og det vil sandsynligviis komme langt se
nere til et Resultat end Communen, der sikkert vil drive Arbeidet 
med en Kraft, som Videnskabernes Selskab ikke kan anvende. 
Lader derimod Communen dette Arbeide ikke udfore, saa vil den 
sandsynligviis tænke paa alvorlige Forbedringer |og Udvidelser af 
det System af Vandledninger og Vandbeholdninger, som nu for
syne Staden, og efter at disse cre udførte eller ikkun paabegyndte, 
vil Opdagelsen af et stort vandforende Sandlag under Staden være 
forholdsviis af ringe Betydning.

Vel er der endnu en videnskabelig Opgave tilbage at löse, 
nemlig den, om der findes et Grönsandlag under vort Skrivekridt, 
medens en Mængde andre Spörgsmaal vor Kridtformation vedkom
mende ere bievne afgjorte siden Bröndboringens Begyndelse ; men 
deels have vi Haab om at faae denne Opgave löst ved Commu- 
nens Arbeider, deels kunne vi under de stedfindende Omstændig
heder ikke foreslaae Anvendelsen af saa betydelige Summer paa 
denne Opgaves Afgjörelse. Vi tillade os derfor at foreslaae Sel
skabet, at opgive Boringsarbeidet paa Nyholm; men førend delle 
skeer, og saasnart Veirets Tilstand tillader det, endnu at gjöre et 
Pumpnings Forsög ved Borehullet for at see om der muligen kunde 
findes et stærkt Tillob af Vand, som vi ikke have kunnet be
mærke, fordi det ikke var under tilstrækkeligt Tryk for at stige i 
Roret. Vi have hidtil ikke vovet at gjöre et saadant Forsög, 
fordi det er muligt, at Vandet under Pompningen vil skylle Sand 
og Stene ned i Borehullet og derved tildeels fylde det.

Kjöbenliavn den 20 Januar 1848.

II. C, Örsted. Schifter. O. Forchhammer.

Selskabet bifaldt Bröndborings-Commissionens Beslutning 
og Forslag.
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Mödet den llte Februar.

Som bekjendt havde det Kgl. Videnskabernes Selskab den 
udmærkede Lykke i Aaret 1838 at erholde Danmarks Thronar- 
ving, til Præses. Da Selskabet i 1840 lykönskede den liöie Fyrste 
til hans Thronbestigelse , erklærede han med allerhöiesle Bevaa- 
genhed, at han vilde vedblive sit Forhold til det. Under Navn af 
Selskabets Protektor opfyldte han dette Lofte, og, præsiderede han 
idetmindste eengang aarligt i vore Moder, og lod dets Secretair 
aflægge sig Beretning over de Moder, hvori han ikke var tilstede. 
Ved Hans Majestæts, af Selskabet som af hele Landet saa dybt 
lölte Bortgang, kom det da i den Nødvendighed at vælge en ny 
Præsident, hvilket skete i Mödet den 11 Fehr. d. A. og faldt 
Valget da paa Ils. Excellence Hr. Geheimestatsminister A. S. Örsted, 
Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og den norske 
St. Olufsorden, Dannebrogsmand o. s. v.

Professor Liebmann forelæsle en Athandling over Born
holms Vegetation, som andetsteds vil blive trykt.

Selskabet modtog:
To Specialaftryk af Dr. Ambrosio Fusinieri’s Journalafhandlinger 

imod Melloni Caf Annali delle Scienze del Regno Lombardo- 
Veneto) samt et Halvark bestaaende af to Qvarlblade lige
ledes mod Melloni.

Transactions of the Linnean Society of London Vol. XX. Part 
the second. London 1847. 4.

Proceedings of the Linnean Society of London. XXX—XXXIII.
Bulletin de la société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1847. 

II. Moscou 1847. 8.
The Quarterly Iournal of the Geological Society edited by the 

Assistent-Secretary of the Geological Society Nr 2. Lon
don 1847. 8.
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Transactions of the zoological Society of London. Vol. III.
Part IV. London 1846. 4.

Proceedings of the zoological Society of London. 1846 og 1847 
Çde fôrstè 122 Sider.)

Reports of the council and auditors of the zoological Society of
London, read in the general meeting. April 29. 1847. 
London 1847. 8.

Observations des phénomènes périodiques. (4 Qvarthefter, aftrykte 
af det Brüsseler-Akademies Skrifter B. 17—20) sendt af 
Quetelet.

Annuaire de l’observatoire Royal de Bruxelles par A. Quetelet, 
Directeur de cet établissement. 1847. Bruxelles 1846. 12.

Enquete sur le travail et la condition physique et morale des 
ouvriers employés dans les manufactures de cotin à Gand, 
par Marsk et Heymann. Gand 1845. 8.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1848.

Af
Conferentsraad og Professor JRT. C*.

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Ir. 3.

Model den S'1'6 Marts.

feecretairen Conferentsraad Örsted meddelte folgende Mindeskrift 
over Professor Zeise:

Henimod Slutningen af forrige Aar bcrövedes Selskabet et 
af sine virksomme Medlemmer, vor beromte Chemiker William 
Christopher Zeise, Ridder af Dannebrog og Nordstjernen, Professor 
i Chemien ved Universitetet og den polytechniske Læreanstalt, af 
hvis Bestyrelse han tillige var Medlem.

Han var födt d. 15. October 1789 i Slagelse, hvor hans 
Fader, Frederik Zeise, var Apotheker. Hans Moder var Hanne 
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Ellene Hammond, Datter af en Cancellieraad Hammond, som leed 
af en meget stærk Hypochondrie, der gik i Arv paa Mange af hans 
Stamme, og deriblandt paa vor Zeises Moder og paa ham selv. 
Han blev allerede i hans ellevte Aar sendt til et daværende Insti
tut i Soröe, hvor han saltes i Huset hos den bekjendte satiriske 
Historieskriver Riegels. Dette Forhold afbrödes dog tidligt ved denne 
Mauds Död , hvorpaa den unge Zeise, da han omtrent var 13 Aar 
gammel kom hjem igjen, og sattes i Slagelse lærde Skole, hvor 
han blev til sit 16de Aar. I sin modnere Alder yttrede han sig 
lidet tilfreds med den Undervisning, han her havde faaet og den 
Fremgang han derved havde gjort. I Aaret 1805 sattes han som 
Lærling i Hofapotheket her i Kjöbenhavn, men efter faa Maaneder 
fölte han sin Sundhed angreben, og kom efter sit Önske hjem, 
for at gjenvinde den. Han havde imidlertid begyndt at læse nogle 
chcmiskc og andre naturvidenskabelige Böger, forsegle efter disse 
adskillige pharmaceutiske Arbeider, og gjorde saadanne Fremskridt, 
at han kunde udfore den Omordning i hans Faders Apothek, som 
den da udkomne Pharmakopoe med dens nye Kunstsprog fordrede. 
Men nu kom det til et afgjörende Vendepunkt i hans Liv, hvortil 
hans egen fremstræbende Aand og kraftige Villie forte ham. Han 
havde faaet Lyst til at komme til Kjöbenhavn, ikke for alter at 
indtræde i et Apothek, men for virksommere og friere at lægge 
sig efter Chemien. Han udvirkede sin Faders Samtykke hertil, og 
fik let hans videre Samtykke til at studere under min Vejledning, 
hvortil han havde faaet Lyst, ved at læse Nogle af mine Afhand
linger, paa hvilke han blandt andet fæstede en særdeles Opmærk
somhed, fordi han vidste at jeg, förend jeg blev Student, havde 
lært Pharmacie og Chemie hos min Fader, som var Apotheker, og 
var en Ungdomsven af hans. Jeg finder det ikke overflødigt at 
tilföie, at min Fader var födt i Slagelse, hvor min Farfader var 
Præst, og al jeg ved det heraf flydende gamle Familiebekjendtskab, 
som nu fornyedes, har i min Kreds ikke blot faaet Efterretninger 
om vor Zeises Familieforhold, men, om jeg saa tör sige, en Over- 
skuelse deraf. Jeg seer mig da herved og ved den siden fortsatte 
Forbindelse med ham, i Stand til at give en fuldstændigere Fremstilling 
af hans Liv og Virken end det let vilde være muligt for nogen Anden.
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I Efteraaret 5806 kom han, da 17 Aar gammel, efter eget 
Önske i Iluset hos mig, for under min Veiledning at fortsætte 
sine Studier. Han havde indtil den Tid kun fölt sig lidet til
freds, hvor han havde været, hvilket syntes at være en forenet 
Virkning af en ham eiendoromelig Sundhedsbcskaflenhed og af hans 
Had til enhver Tvang. I sidste Henseende fandt han sig meget 
lykkelig hos mig. Jeg behandlede ham som en yngre Ven og ikke 
som en Underhavende, og talte hver Dag med ham om Indholdet 
af de Forelæsninger han hörte og om alle Slags andre viden
skabelige Gjenstande. Det blev ham nu snart indlysende, at lian 
trængte til al indhente mange forsomte Skolesludier. Jeg gjorde 
ham ikke paa nogen udtrykkelig Maade opmærksom herpaa, gav 
ham da heller intet Raad dcsangaaende — dette vilde sandsynligvis 
have svækket hans Lyst — men, saasnart han yttrcde Tanken om 
saadanne Studier, roste jeg hans Forsæt, og saae nu med For- 
nöielse den udmærkede Flid, hvormed han i Lobet af 2| Aar er
hvervede sig saadanne Kundskaber, at han i October 1809, efter 
den behörige Examen, blev Student. Medens han benyttede de til 
disse Studier fornödne Lærere, vedblev han dog at være under 
mit Tilsyn. Jeg sögte især at virke paa ham ved videnskabelige 
og dannende Samtaler, og fandt, at jeg lærte ham nicest, ved at 
vogte mig for at lære paa liam, som man kalder det. Min Utilböie- 
lighed til at skolemestre og hans til at lade sig skolemestre stem
mede godt med hinanden; saaledes forberedede han sig da til at 
blive en selvstændig Videnskabsdyrker.

Det Aar, hvori han studerede til den philosophiske Examen 
kunde ikke andet end have en meget fordelagtig Indflydelse paa 
hans fortsatte Dannelse, ikke blot ved de Videnskaber, hvori han 
nu indfortes eller fortes videre, men ogsaa ved den akademiske 
Omgang. Det förste Aar ved Universitetet har denne Virkning paa 
de Studerende i Almindelighed; men for ham var der i mere end 
een Henseende större Anledning hertil. Han fandt under de Fore
læsninger, som fortsatte de i Skolerne begyndte Studier, meget at 
indhente, hvilket han ogsaa med sin kraftige Flid i et betydeligt 
Omfang virkelig giorde. Den akademiske Omgang mellem de unge 
Sinderende, som altid har meget Oplivende og Dannende, havde i 
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dette hans förste Aar i höi Grad denne Egenskab, i det at ualmin
deligt mange fortrinlige unge Mænd kom til Universitetet. For at 
erindre derom, vil jeg nævne endel af dem efter Bogstavorden, 
haabende at man af denne Opregning ikke vil fordre Mere end 
den tilsigter, og allermindst forlange at ingen Udeladelsesfeil her 
skulde være begaact. Jeg nævner da : Bredsdortf', Clausen, David. 
Heiberg, Rosenvinge, Lemming (Philologen som döde i Madrid), 
Lunding (der döde tidligt som Professor i Pharmacologien), Thriege 
(en udmærket Lærer i Historien ved Roeskilde Skole). Vel laae 
det ikke i vor Zeises Natur, let at modtage Omgivelsens Indtryk: 
han var hverken meget meddeelsom, eller let til at hengive sig 
til Andres Meddelelser; men hvor han mödte en Tanke, som til
talte ham, indprægedes den dybt i hans fastholdende Sind. Senere 
erholdt han en Plads paa Walkendorffs Collegium, og traf der sam
men med Ingemann, Estrup, Bredsdorff og Lemming, og pleiede 
Omgang idetmindsle med de tre förste og med adskillige dygtige 
unge Mænd, som hyppigt mödles paa delle Collegium.

I Begyndelsen af sin akademiske Bane havde Zeise den Hen
sigt at studere Medicinen ; men han opgav snart denne, og over
lod sig ganske til Chemien. For ikke at savne enhver nogenlunde 
sikker Udsigt til en med denne Videnskab stemmende Levevei, 
underkastede han sig 1815 den pharmaceutiskc Examen som hans 
Kundskaber og hans Dannelse satte ham istand til at bestaae med 
megen Ære. Efter senere at have underkastet sig Magistcrconfe- 
rentsen, erhvervede han sig i October 1818 den philosophiske 
Doctor- og Magistergrad, hvilke dengang meddeeltes under Eet. 
Den Afhandling, han forsvarede for Graden, handlede om Æskenes 
Virkning paa Sukkeret, en Afhandling hvori man allerede saae den 
selvtænkendc Experimentator.

I Aaret 1818 liltraadtc han en Udenlandsrejse, og opholdt 
sig omtrent ¿ Aar i Göttingen, hvor han benyttede Strohmeiers 
Veiledning og 1 Aar i Paris, hvor han især fandt sig tiltrukken 
af Thénards Foredrag. Han traf i Paris sammen med Berzelius, 
som han medrette beundrede, og som fattede megen Velvillie for 
den unge danske Chemiker, og vedblev bestandig at bære Agtelse 
og Venskab for ham. Da Zeise ved Slutningen af 1819 kom hjem, 
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vare hans Udsigter til at opnaae en Ansættelse ved Universitetet 
lidet gunstige, omendskjöndt det ingen særskilt Lærer havde i 
Chemien og han var den eneste af vore unge Videnskabsmænd, 
som udelukkende havde opoffret sig til Faget. Uagtet der endnu 
ikke ere forlöbne mere end 30 Aar siden den Tid, forestille dog 
de Fleste sig neppc mere hvorlidet der dengang ved vore Univer
sitetsindretninger var sorget for Naturvidenskaben. For at see denne 
Deel af vor Videnskabeligheds Historie i den rette Sammenhæng 
maae vi gaac noget langt tilbage i Tiden. I den sidste Halvdeel 
af det 17de Aarhundrede stod vort Universitet, saavel i Henseende 
til Naturvidenskab, som til andre Videnskaber paa et höit Punkt. 
Men efter dette for vort Universitet ærefulde Tidsrum fulgte en lang 
Slappelse. Christian den sjette gjorde ikke lidet, for atter at hæve 
Universitetet; men Naturvidenskaben blev under denne Bestræbelse 
sat tilbage. For at give det theologiske Fakultet en Professor mere, 
som vist ikke var overflödigt, nedlagde man Professorembedet i 
Physiken, og der anordnede®, at denne Videnskab skulde foredrages 
enten af en Mediciner eller en Mathematiker. Kratzenstein fore
drog Physiken som Medlem af det medicinske Fakultet, og efter
fulgtes ai Aasheim, der hörte til samme Fakultet. I Chemien havde 
man ingen Professor; Mineralogie og Zoologie havde tilsammen- 
tagne ikkun een. I mine lorsto akademiske Aar fdi Universitetet 
vel en Professor i Chemien, men ikke ifölge dels Indretninger. 
Hofapotheker Becker tilbod sig at holde Forelæsninger over Che
mien, hvorfor han vel fik Navn af Professor, men med det ud
trykkelige Forbehold, at han derved ingen Ret fik til at rykke op 
til Embedslön eller andre Professorerne tilfaldende Fordele. Det 
var först i 1806, da Becker begjerte og fik sin Afskced, og da 
man onskede at Astronomen Bugge, hvem det efter Aasheims Död 
var overdraget at holde Forelæsninger over Physiken, skulde af- 
löses, efterdi han, som aldrig havde gjort denne Videnskab til sin 
Hovedsag, nu viste sig altfor fremmedt i de, dengang nye anli- 
phlogisliske og galvaniske Opdagelser, at heri gjordes en Forandring, 
som dog ikke var fuldstændig. Vel erholdt Physiken nu sin egen 
Professor, hvortil jeg, som siden 1800 havde været Adjunkt for 
Pharmacien, og tillige havde holdt Forelæsninger over Physik og 
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Chemie, beskikkedes; men man beskikkede ved denne Ledighed 
ingen egen Professor i Chemien, men paalagde mig ogsaa at fore
drage denne. En saadan Forening var vistnok dengang ikke saa 
utilraadelig som nu, da begge Fagene have faaet et maaske for
doblet Omfang; men det kunde dog ikke være önskeligt. Jeg maa 
dog endnu nævne Embedslönnen for dette Dobbeltembede — thi 
den betegner Tidsforholdene — den var 400 Rdl. Hertil kom endnu 
at Universitetet havde ingen Instrumentsamling. Jeg havde erholdt 
et Par Instrumentsamlinger til Laans, hvortil jeg selv maatte skaffe 
Husleilighcd. Nogle Aar senere gav Universitetet Husleie til In
strumenterne; först i Aaret 1824 blev denne Mislighed tildeels hæ
vet. Man vil af alt dette forstaae, at Zeise maatte have vanske
ligt ved al finde Ansættelse. Jeg foreslog derfor Finantsbestyrelsen, 
som i den Tid ofte afhjalp Universitetets Trang, at tilstaae Zeise 
en aarlig Understøttelse til at holde chemiske Øvelser. De Hjelpe- 
midler man hertil kunde byde ham, vare ikkun ringe. I den phy- 
siske Instrumentsamlings leiede Husrum havde jeg maattet forvandle 
et Kjokken til et meget tarveligt chemisk Laboratorium. Brugen 
af dette decltc jeg nu med ham, saaat vi endog nöiedes med een 
Opvarter ved vore samtlige Experimenter. Paa de större Labora
toriumssager var denne Indretning fattig, derimod havde Instrument
samlingen Vægte og Indretninger til at bestemme Vægtfylden, Luft- 
pomper og chemiske Luftapparater, elektriske og galvaniske Appa
rater, hvoraf jeg ligeledes deelle Brugen med ham. Enhver, som 
kjender saadan Sammenbenyttelse, vil indsee Besværligheden deraf 
for begge Parter; imidlertid enedes vi meget godt i de 5 Aar dette 
varede. Zeise bragte ved sin Virksomhed snart vort lille Labora
torium i en taalelig Stand, og benyttede tillige Laboratorium og 
Samling til at holde Forelæsninger. Det var i dette Laboratorium 
han i Foraaret 1822 opdagede Xantogcnsyren, hvorom han indgav 
en Afhandling til vort Selskab, som optoges i dets Skrifter og be- 
lönncdes med dets Sölvmedaille. Kort efter udvirkedes det, at Che
mien fdi sin egen Professor ved Universitetet, hvortil Zeise ud
nævntes. Han vedblev utrætteligt at fortsætte sine chemiske Under- 
sögelser, og at meddele vort Selskab sine Resultater, saavel förend 
han blev Medlem, som efter al han var optaget iblandt os, hvilket 
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skeete 1825. Aaret forud havde han opnaaet nogen Fordeel i 
Henseende til videnskabelige Hjelpemidler. Forholdene niedförte 
at vi baade nu og siden med Hensyn paa Midlerne til de experi
mentale Videnskaber maaltc blive i Forbindelse med hverandre, 
skjöndt ikke indenfor saa snevre Grændser som för. Da jeg ifölge 
den indforte Orden ved Universitetet fik en Professorgaard, blev 
der i denne sorget for Plads til de physiske Instrumenter og La
boratoriet. Universitetet gjorde Udlægget for de herved nodvendige 
Forandringer, imod at der ingen Godtgjörelse gaves for den ind
rommede Plads, förend baade Kapital og Renter vare erstattede 
ved sparet Husleie. Zeise fik nu et eget Laboratorium, hvortil han 
vel ikke bekom al den Plads, der kunde önskes; men havde dog 
den Fordeel, at kunne indrette det efter egen Indsigt. Ved Op
rettelsen af den polytechniske Læreanstalt, hvori han selv deeltog, 
fik han det atter betydeligt udvidet, skjöndt ikke saa meget som 
vi önskede. Ifölge sin Stilling i Bestyrelsen havde han Valget 
imellem den Plads, der indrommedes til Læreanstaltens andet Labora
torium og det gamles Udvidelse; men han foretrak dette; jeg troer 
næsten at en Forkjærlighed for del Sted, hvor han var saa vant 
til at virke, havde nogen Deel deri.

Denne Læreanstalt gav ham en meget udvidet Virksomhed. 
De chemiske Övclser bleve nu nodvendige for langt Flere, og be
nyttedes med langt större Flid og Alvor. Hans Fordringer paa 
Nöiagtighed, Orden og Flid i Arbejderne vare strænge, men naturlig
vis nyttige for dem der node hans Undervisning. Han sögte at 
vænne dem til Tænksomhed og selvstændigt Arbeide, ved ikke at 
tillade dem saa hyppigt, som de vilde, at gjöre ham Spörgsmaal; 
dog formildede han med Rette i de seneste Aar meget Anvendelsen 
af denne Grundsætning, som let kan afskjære mange vigtige Ledig
heder til dannende Samtaler med Tilhorerne. I Aarct 1835 be
gyndte der for ham en lang Række af Sygdoinsaar, som gjorde 
det nødvendigt for ham at lade sine Forretninger ved den poly
techniske Læreanstalt udfore ved Andre, hvilket man paa flere 
Maader indrettede §aaledes at han tildeels slet ingen Udgivter havde 
deraf, tildeels meget ringe. I lang Tid frygtede han for, at han 
aldrig skulde blive istand til atter at paatage sig sine Forretninger; 
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men i Aaret 1839 begyndte han at fole sig noget stærkere, saaal 
han atter vovede at tiltræde sine Forretninger, dog med den Ind
skrænkning, at han imod en Afgivt af 200 Rbd. fik endeel af sine 
Forretninger, nemlig Forelæsningerne over de organiske Stoffers 
techniske Chemie og Udarbeidelsen af de dermed sammenhængende 
Betænkninger overdragne til en Anden, vor Collega E A. Schar
ling. Fra Læreanstaltens andre Afdelinger indrommedes der en 
Plads til nogle herved nödvendiggjorte Laboratoriumsindretninger. 
Efter dette kunde vor Zeise friere overlade sig til de ham saa 
kjære chemiske Undersøgelser, og nöd en sjeldnere afbrudt Sund
hed. Kun i Aaret 1842 havde han et Anfald, som fandtes me
get farligt.

Uagtet Zeises Arbeider, ligesom andre Chemikcres, adspredte 
sig over mangfoldige Gjenstande, alt som Videnskabens Gang, og 
den Beröring, hvori visse Opgaver kom med hans Foretagender, 
medförte det, kan der dog opvises en vis Eenhed i den störste 
Deel af hans Undersøgelser. Han havde, om jeg saa maa sige, 
gjort Svovlet til Midpunkt deri, men ikke Svovlets Forhold i alle 
Retninger, men den Klasse af Sammensætninger, som det danner 
med mange Bestanddele tilsammen, og som tillige have den Egen
skab med Lethed at lide en chemisk Adskillelse eller Omdannelse. 
Disse Sammensætninger ere de, som ere nærmest beslægtede med 
den organiske Naturs Bestanddele, eller endog virkelig ere fælles 
med dem. Deres Undersøgelse, hvis store Vigtighed let falder i 
Öinene, har i vor Tidsalder tillige frembudet Spörgsmaal, hvis 
Besvarelse maa være Hovedgjenstande for Chemiens Theorie paa 
dens nærværende Standpunkt, og derfor i de sidste 30 Aar have 
sat de fleste Chemikere i Virksomhed. Det var allerede vanskeligt 
at opspore de Mængdeforhold, som finder Sted mellem de Grund
stoffer, der indeholdes i disse Sammensætninger, hvorfor man da 
ivrigt stræbte, at bringe den hidhörende Deel af Undersögelses- 
kunsten til den störst mulige Fuldkommenhed, og Zeise decltog 
heldigt med i disse Bestræbelser; men dog har Videnskaben, naar 
disse Forhold ere fundne, langt vanskeligere Spörgsmaal at op
stille. Af de samme Bestanddele og i samme Mængdeforhold dan
nes der Sammensætninger af den meest ulige Natur; med Sikkerhed 
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kan man da sige, at deres Forskjel inaa beroe paa noget Ejen
dommeligt i deres Grundstoffers Forbindelsesmaade. Man har, som 
den indtil videre rimeligste Formodning antaget, at de chemiske 
Grunddele, som man ogsaa kalder de chemiske Atomer, i saadanne 
Forbindelser ere sammenordnede paa forskjcllige Maader, saaledes 
at de ikke samtligen ere umiddelbart forenede til et Stof, men 
först indbyrdes have dannet visse Grupper, der kunne betragtes 
som egne Sammensætninger, og som saadanne udgjöre Bestanddele 
af et mere forviklet Hele. Saaledes dannes der af 2 Grunddele 
Kulstof, 8 Brint, 4 Qvælstof, 2 Ilt to Stoffer, af meget ulige Egen
skaber: Urinstoffet og cyansurt Ammoniumilte. For ikke at udbrede 
mig over alle de Forestillingsmaader, man herom kunde danne sig, 
vil jeg blot nævne, at man i den ene af disse Forbindelser tænker 
sig 2 Grunddele Qvælstof, 8 Grunddele Brint og 1 Grunddeel Ilt 
paa en eiendommelig Maade sammenordnede til Ammoniumilte og 
2 Grunddele Kulstof, 2 Qvælstof og 1 Ilt sammenordnede til Cyan
syre, hvornæst man af disse tænker sig dannet et Salt. Det maa 
tilstaaes, at disse Forestillinger om Sammenordningen, dens saa- 
kaldte rationelle Formel, kun er grundet paa Gisninger, og at man 
ofte maa komme til at forandre disse, hvorimod Grundstoffernes 
Mængdeforhold er det nærmest ved Erfaringen Givne, som udtrykkes 
ved den saakaldte empiriske Formel; men dog vil den heromhandlede 
Sammenordning, selv hvor den siden befindes at indeholde nogen 
Vildfarelse, være et Middel til at sammenstille beslægtede Stoffer, 
endskjöndt man endnu ikke kjænder den sande indvortes chemiske 
Bygning af dem, og være en Veiledning til en fremskridende Ind
trængen i deres chemiske Natur; thi Sandhed udspringer, som et 
bekjendt Udsagn af Bako lyder, lettere af Vildfarelsen end af For
virringen. I denne Tidsalderens Bestræbelse til at finde Orden i 
hine forviklede Sammensætninger, decltog nu Zeise med megen 
Dygtighed. Man forte blandt andet en lang Strid om Maaden, hvor- 
paa Ætherarlernes Bestanddele ere sammenordnede. DeForbindelses- 
love, hvorom der her kunde være Spörgsmaal, fremböde sig ogsaa 
til Afgjörelse ved den Række af Svovlforbindelser, som han under- 
sögte. Han virkede paa den chemiske Videnskabsverden, som 
den oftere virkede paa ham, og bidrog ikke lidet, til at bringe 
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Lys i Sagen. Som den Forestillingsmaade, hvorved han endelig 
blev staacnde, og som giver et med de beslægtede Videnskabsdele 
velstemmende Overblik, er folgende:

Xantogensyren kan forestilles som en Forening af 2 Grund
dele Svovelkulstof og 1 Grunddeel Æther,

Merkaptanet som svovelbrintet Svovelæthyl, Æthylet antaget 
at bestaae af 4 Grunddele Kulstof og 10 Grunddele Brint.

Thialolien^ kan betragtes som Æthyl Tvesvovle.
De særegne Navne han gav disse Stoffer findes nu, efter 

at man, om og hypothetisk, kan benævne dem efter deres Sammen
sætning, mindre nødvendige.

Af andre, tildeels ikke mindre vigtige Sloffer, som han fandt 
i disse Undersøgelser, vil jeg endnu nævne;

Urensvovle, Ammoniuinsvovle, Tvesvovelbrintet Svovelcyan, 
Dyvelsdrækolien. som ogsaa er en Svovelforbindelse.

Nogle Platinforbindelser kom ogsaa paa en eiendommelig 
Maade ind i disse Undersøgelser. Han fandt nemlig Anledning til 
at anstille en Undersøgelse over Viinaandens Virkning paa Chlor- 
platinet, og fandt derved et Stof, hvori Elaylet (4 Grunddele Kul
stof, 8 Grunddele Brint) var forenet med Chlorplatin.

Heraf tog han Anledning til andre Undersøgelser, som forte 
ham til Opdagelsen af en Forening mellem Acctonet og Chlor- 
platinet, og flere deraf flydende Opdagelser.

Over Phosphorets Forening med Aceton-Æther og Viinaand 
anstillede han mange Undersøgelser, der stode i Forbindelse med 
de allerede nævnte, og som gave vigtige, endskjöndl ikkun fore- 
löbige Resultater, hvilke det ikke blev givet ham at fuldende.

Uden for denne större og mere sammenhængende Under- 
sögelseskreds gav han os en lærerig Afhandling over de Stoffer, 
som udvikles under Tobakens Destillation, hvoriblandt han opdagede 
at der findes Smørsyre.

Ligeledes fremstillede han os Carotinen, et Slof som findes 
i Guleroden.

Jeg maa her endnu forbigaae meget Andet, da jeg bor ind
skrænke mig til et almindeligt Overblik.

Hans Undersøgelser udmærke sig i höi Grad ved den sam- 



29

vittighedsfuldeste Nöiagtighed, og have derfor vundet eenstcmmig 
Tillid i den videnskabelige Verden. De optage i alle Læreboger, 
hvori derhenhörende Gjenstande afhandles, en hæderlig Plads. Den 
ham herfor tilkommende Berømmelse er derfor ikke udebleven.

Maaskee fortjener det endnu at anmærkes, at hans Under
søgelser over Svovel- og Phosphorforbindelscr medförte en hoist 
modbydelig Lugt, og fyldte hans Arbeidsrum med Dunster, som 
neppe vare uskadelige; men dette afskrækkede ham ikke fra at 
fortsætte sine Arbeider Dag for Dag, i mange paa hverandre fol
gende Aar.

lians Forelæsninger fandt ikke almindelig Yndest. Det var 
ikke ved Stemmens Styrke og Böielighed eller ved Foredragets 
klare Anskuelighed han skulde vinde Bifald; men desto större Ros 
fortjente han ved Behandlingens Grundighed og Orden, og den 
Tydelighed Foredraget herved erholdt for den tilstrækkeligt Opmærk
somme. Den som ret stræbte at lære Chemien, fandt sig derfor 
meget forfremmet ved vor Zeises Forelæsninger. Blandt andet havde 
han udarbeidet Forelæsningshefter over de organiske Stoffers che- 
miske Analyse, i hvilke han havde behandlet denne, ved sit Ind
holds Mangfoldighed og ved sin uophørlige Fremskriden saa vanske
lige Deel af Videnskaben paa en Maade, som ikke blot fortjente de 
Studerendes Paaskjonnelse, men omtales med Berømmelse af Mænd, 
som ellers kunne ose af de bedste Kilder.

Hans Læreboger bære ikke mindre Grundighedens Præg. 
Det förste Bind af hans Chemie, som udkom 1829, og som des
værre ikke fortsattes, fortjener allerede denne Ros, og endnu mere 
maa den ydes hans Lærebog i de organiske Stoffers Chemie, et 
Værk, som först udkom efter hans Död. Det vil ikke tillokke sæd
vanlige Læsere; men den som forsöger at arbeide efter samme, 
vil finde, at han her har en særdeles erfaren Veileder, der ikke 
forsommer at sige Noget af det som horer til Arbeidernes heldige 
Udfald. Ved denne eiendommelige Brugbarhed, udmærker dette sig 
fremfor et stort Antal af berømte udenlandske Værker.

Vor Zeises Fortjenester hædredes af Kongen, Frederik den 
sjette^ i Aaret 1836 med Ridderordenen af Dannebrogen, og af 
Sverrigs Konge Karl Johan med Nordstjerneordenen, som tildeeltes 
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ham, da han i Stockholm 1842 deeltog i den Skandinaviske Natur- 
forskerforsamling.

Han borlkaldtes fra sit virksomme Liv d. 12te November i 
forrige Aar, og efterlod sig en Enke Maren Martine Bjering födt 
Broch, tillige med en Sön og en Datter, som dybt fole deres Tab.

Professor Eschricht mcddeelte en Afhandling over Grönlands- 
hvalen (Balæna Mysticelus L.).

Som Stof til den anatomiske Deel deraf har tjent deels et 
fuldstændigt Skelet, ncdsendt 1846 fra Capt. Holböll, deels Ind
voldene af en nyfödl Unge, hvilke crc overladle Universitetets 
zootomiske Museum ved Hr. Conferentsraad Lehmanns Liberalitet 
i Egenskab af Directeur for det Kongelige naturhistoriske Museum. 
Desuden har han til Sammenligning kunnet benytte Fostret af en 
Rethval fra Sydhavet, hjembragt fi en rigtignok meget mangelfuld 
Tilstand) ved Hr. Capt. Södring.

I Fremstillingen af Dyrets tidligere og nærværende geogra- 
phiske Udbredelse gav Prof. E. nogle yderligere Bidrag til Be
kræftelsen af sine tidligere — deels i dette Selskabs Skrifter Ilte 
Bind (1ste Afhandling over Hvaldyrene) deels i et Foredrag ved 
Modet i Stockholm 1842 og endelig i et Foredrag i Mödet i Kjöben- 
havn 1847 — forsvarede Anskuelser:

1. al Grönlandshvalen til alle Tider ligesom nu altid udelukkende 
har holdt sig til de kolde Himmelegne, navnlig til Nærheden af 
Isen, og at dens aarlige Trækken — hvorom i Forhandlingerne 
ved det Kjöbenhavnske Naturforsker-Möde 1847 folger et Kort — 
ganske heroer paa med Aarslidernes Skifte folgende Forandringer 
i den faste lis; 2. at de nu kun i Sydhavet forekommende mindre, 
mere livlige og med Cirripoder besatte Rethvaler (Balcena au
stralis) hvoriblandt det endnu ikke er lykkedes paa en tilfreds
stillende Maade at skjelne flere Arter, tidligere ogsaa have været 
repræsenterede i de nordlige Farvande, især i Havet mellem Nor
ges og Islands Kyster, om Vinteren maaskce ogsaa sydligere, navn-
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lig i Biskaiabugt.cn. For den sidstnævnte Anskuelse an förte Prof. E. 
som formeentlige Vidnesbyrd, deels de ældre Islænderes Angivelser 
om deres Sletbag i Modsætning til Nordhvalen, deels Hvalfangernes 
fra Frankrigs Vestkyst om deres Sarde og endelig de europæiske 
Hvalfangeres om deres Nordkaper, ved hvilke forskjellige Benæv
nelser altid underforstaaes en saadan mindre men mere livlig og 
med Cirripoder besat Rethval.

Afhandlingen vil in extenso blive meddeelt i dette Sel
skabs Skrifter.

Selskabet modtog:
Bij drage tot de Outwiklingsgeschidenis der Geslachsdele van 

de Mensch en de Zoogdieren, vooral met Betreking tot den uterus 
masculinus, door Dr. J. van Deen (Særskilte Aftryk af hans niewe 
Archiv voor Binnen- en Buitenlandischc Geneeskunde) Zvolle 1848. 8.

Nordalbingische Studien. 4ten Bandes, 2lcs Heft. Kiel. 1847.

Mödet den 17de Marts.

Et Udkast til Selskabets Budget for 1848 blev forelagt af 
Cassecommissionen ved dets Medlem, Etatsraad Rosenvinge; efter 
Dröftelse og de fornödne Afstemninger blev Budgettet saaledes 
bestemt;
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Rbd. Sk.
Indtægter.

1. Kassebeholdning vod Slutningen af 1847. . . . 2,634 91
2. Renter af Selskabets Fonds.............................. 5,284 46
3. Fra det Classenske Fideicommis..................... 200
4. Etatsraad Schou’s og Frues Legat.................. 50 ff

5. For Salget af Selskabets Skrifter..................... 150
8,319 41

Udgifter.

1. Gager og honninger........................................... 885
2. Til Samfundet for den danske Literaturs Fremme 181 70
3. Præmier................................................................ 400 ff

4. Selskabets Skrifter............................................. 2,000 tf

5. Ordbogen ............................................................. 450 ft

6. Det magnetisk-meteorologiskc Observatorium . 600 »

7. Regestum diplomaticum..................................... 500 ft

8. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kröyer . . 45 tf

9. De Besselske Sollavler........................................ 200 ff

10. Registrator Knudsens Bidrag til Danmarks Topo-
graphie i Middelalderen..................................... 100 ff

11. Subscription paa andet Bind af Saxo............... 200 tf

12. Til Cand. Coldings Forsög.............................. 152 ff

13. Til Literatus Erslevs Forfatterlexicon (i 3 Aar
fra 1846 at regne).............................................. ICO ff

14. En Strömmaaler, udsendt med Capt. Irminger . 50 tf

15. Til den arlesiske Bröndboring........................ 1 OGO
16. Til en Büste af Kong Christian den 8de . . . 300 ff

17. Til antiqvarisk-geologiske Undersögelser . . . 300
18. Til Collation af Ilaandskrifter i Rom............... 200 99

19. Selskabets Folium i Banken.............................. 16 99

20. Gratificationer....................................................... 100 99

21. Tilfældige Udgifter.............................................. 300 •9

8,079 70
Til Disposition i Aarets Löb 239 67

8,319 41
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Regnskabs-Oversigt for 1847.
Rbd. Sk.

Indtægter.
1. Kassebeholdning fra 1846 .................................. 1,949 74
2. Renter af Selskabets Fonds............................... 5,234 46
3. Fra del Classcnske Fideicommis...................... 200 tr

4. Etatsraad Schous og Frues Leo-at................... 50
5. For Salget af Selskabets Skrifter..................... 163 95
6. For Salget af 3 Kgl. Obligationer paa 2,500 Rbd. 2,629 56

Udgifter. 10,227 79'

1. Gager og Lönninger.............................................. 885 II

2. Til Samfundet for den danske Literaturs Fremme 181 70
3. Selskabets Skrifter.............................................. 622 71
4. Ordbogen............................................................. 216 48
5. Det magnet, meteorologiske Observatorium . . 599 61
6. Den artesiske Bröndboring............................... 1,000 »/
7. Regestum diplomaticum..................................... 337 84
8. Til Literatus Erslevs Forfattcrlexicon............ 100
9. De Besselske Soltavler..................................... 500

10. Pastor Mag. Beckers Skrift: Udtog af danske
Gesandters Beretninger............................... 250 tf

11. Til 4de Bind af Etatsraad Kolderup-Rosenvinges
Udvalg af gamle danske Domme................ 500 n

12. Selskabets Folium i Banken................... 16
13. Gratificationer............................... 100
14. Til Lieutenant Schumachers Forsög over Isen . 50 U

15. Tilfældige Udgifter............... 149 38
16. Indfrielse og Renter af et Laan i Banken . . . 2,084 u

7,592 84
Ved Udgangen af 1846 var Selskabets Capital

127,962 Rbd. „ Sk.
Kassebeholdningen 1.949 — 74 -

129.911 74
Ved Udgangen af 1847 var Selskabets Capital

125,462 Rbd. ,f Sk.
Kassebeholdningen 2,634 — 91 -■---------- 1 128,096 91
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Candidaterne Brandt og Fenger havde til Selskabet indgivet 
folgende Andragende:

„Det gaaer med et Folks Tungemaal som med Folket selv, al 
medens det udfolder og former sig, under mangchaande Paavirk- 
ning udenfra, i Livets daglige Stræben og Syssel, maa det be
standig tye tilbage til Kilden i sin egen Fortid, og der ligesom 
styrke og forfriske sig, for aldrig at tabe hvad der udgjör dets 
egenlige Marv og Midtpunct. Ligesom derfor Styrke i og Kund
skab til Modersinaalct paa den ene Side vindes ved at blive for
trolig med og ret hjemme i Sproget som det lever paa Folkets 
Tunge, og som det villig böicr sig under dets ypperste For
fatteres Kunstnerhaand: saaledes faaer denne Kundskab först Rod
fæste, medens Öre og Sands for den renere Form udvikles og 
dannes, ved et nöie Kiendskab til Sprogets ældre Skikkelser og 
Literaturen fra den Tid da fremmed Indflydelse ikke saa stærkt 
havde udpræget sig i Skriftsproget, da Pen og Tunge endnu ikke 
saa skarpt havde skiltet og hver taget sit; og da derfor de som 
forte Pennen mere oste af Sprogets egne Kilder end stræbte at 
berige sig af fremmede Laan.

Denne Betragtning maa, — naar Talen nærmest er om Stilen 
og Foredraget — hos os fore Tanken tilbage paa det Aarhun- 
drede, som ligger Reformationen næst, i hvilket en eiendommelig 
dansk Prosa baade först kom tilsyne, og naaede hos enkelte Re
præsentanter en Skikkelse, der — med al den Udvikling, Berigelse 
og Afslibning Skriftsproget siden vandt, — dog, i de Retninger 
den omspændte, vil vedblive at staae som et Monster paa en 
jævn, reen og folkelig Slid. Men det næste Skridt er, at vi maae 
fole os opfordrede til, saasandt som vi sætte Priis paa vort og 
vore Fædres Tungemaal, at hygge om disse vore ældre For
fatteres Værker som en kiær Arvelod, det er Arvingens Pligt at 
giöre, saagodt han formaaer, til en levende Skat, frugtbar for alle 
Tider, ved at lette Adgangen til Brug og Udbytte af den, saa- 
ineget som muligt.

Det fortjener alt sit Lov, hvad der ved fædrelandsksindede 
Mænd hos os er skeet, for at giöre vor ældre Litcraturs Frugter 
bekiendte for Nutiden; men Opmærksomheden synes dog, paa en 
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enkelt Undtagelse nær, endnu ikke at have været synderlig hen
vendt paa det Tidsrum vi ovenfor have udpeget, og det er uden
tvivl gaaet Mange som os, at de have undret sig over, der er 
navnlig een Forfatter fra den Tid, som hidtil har höstet Roes nok, 
men liden Rente ; som er bleven meget lovtalt, men er lidet eller 
intet kiendt, — det er Christiern Pedersen, ham som man har 
kaldt det danske Skriftsprogs Fosterfader, og tillagt en Fortjeneste 
af vort Modersmaal, der skulde kunne maale sig med Luthers af 
det Tydske; medens dog hans Skrifter henligge i de store Bog
samlinger, ubenyttede og ubekiendte, tidt kun i et enkelt Exemplar.

Over hundrede Aar siden er det nu, at Langebek, ved 
Begyndelsen af sin berömtc Virksomhed for dansk Sprog, Lite
ratur og Historie, indledte sit Omrids af Chr. Pedersens Levnets- 
beskrivelse med en fortjent Lovtale over denne Mand. „Iblandt 
vore Danske Skribenter, som have levet kort fór og i Refor
mationstiden, siger han, fortjener Mester Chr. Pedersen noget nær 
at sættes paa det forste Sted. Han har været en ganske lærd og 
overmaade flittig Mand, og kan med Billighed kaldes et Lys for 
sit Fædreland. Om han aldrig havde gjort andet Godt, end at 
redde vores over Verden berömte Saxo Grammaticus fra en over
hængende Undergang, da havde han alene derved foreviget sit 
Navn. Men den brave Mand har ikke ladet det blive ved een 
Bog at forfærdige og give til Lyset. Vil man kun eftertælle alle 
de Skrifter, som man veed han enten har skrevet eller til Trykken 
befordret, da belöber deres Tal sig ganske vist til imod tredive 
Stykker, som er mere end man af de Tider kan vente.“ [Danske 
Magaz. 1 Bd. S. 38]. Og i det Aarhundrede som ligger mellem 
disse Ord og os vil man neppe finde nogen Skribent med Kiend- 
skab og Kiærlighed til Fædrelandets Sprog og Literatur, uden han 
jo kappes med sin Forgænger i Lovtale over Saxos og Peder 
Lollcs Udgiver, det Ny Testamentes Fordansker, den flittige Kan
nik, der viste sig baade „som Bibeloversætter og Homilet, som 
Moralist og Asketiker, som Katechet og Pædagog, som Historiker 
og Mediciner, som Philolog og Belletrist.“ [Nyrup: Fædrel. Liter, 
i Middl. S. 477.] Hvad Chr. Pedersen i enkelte af Retninger, og 
navnlig som Udgiver, kan have virket, lade vi her uberört, men 
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hvad hans egne Skrifter paa Modersmaalet angaaer, baade de 
originale og de oversatte, da samle hans Fortjenester sig i een 
Hovedsum: den Kicndsgjerning nemlig, at han i sin mangesidige 
Virksomhed saa at sige skabte et dansk Skriftsprog, der maaskee 
nok, af Enkelte blandt dem han brod Isen for, er overgaaet i 
Fynd, Lethed og Velklang, men i Ordforraadets Reenhed og Sti
lens ædle Simpelhed i de tre efterfölgende Aarhundreder van
skelig skal finde sin Lige. Men det er denne Kiendsgierning der 
staaer i en forunderlig Modsætning til en anden: at det seer ud 
som om hans Samtid allerede ikke lagde meget, og Efterslægten 
endnu mindre Mærke til denne Mands talrige Skrifter; thi med 
Undtagelse af hans to eventyrlige Kroniker, som blev almindelig 
Folkelæsning, og en enkelt Udgave af hans Davids Psalter henimod 
Udgangen af det sextende Aarhundrede, er intet af hans talrige 
Skrifter, saavidt vi vide, senere optrykt. Frygtede man maaskee 
for Forfatteren af Jertegnspostillen, selv naar han fordömte sine 
forrige Vildfarelser, eller var hans Virksomhed ilde stemplet ved 
hans Troskab mod den landflygtige Konge, skiöndt han, navnlig 
ved sine Bibeloversættelser og sine religiöse Folkeskrifter, dog 
netop greb ind i hvad der dybest og stærkest bevægede Tids
alderen? Hvordan det end forholder sig, saa have disse Grunde 
forlængesiden ophört at virke, og vi kunne trostig fremdrage hans 
Skrifter paany, forvissede om derved at aabne alle dem der elske 
og dyrke Modersmaalet en riig Aare i dets Malmgrube, som aldrig 
vil tabe sin Værdi.

Erkiendelsen heraf er det som har ledet Undertegnede til at 
forberede en Udgave af denne Forfatters Danske Skrifter, og det 
er i denne Anledning vi have givet os den Frihed at henvende 
os til det kongelige danske Videnskabernes Selskab, idet vi nære 
det Haab, at et saadant Værk maalte være værdigt til danske 
Videnskabsmænds Deeltagelse og Bistand.

Christiern Pedersens Danske Skrifter kunne henföres til tre 
Klasser: populær-theologiske, Kröniker og Lægeboger. Af disse 
er den forste af störst Omfang og deler sig i to Afdelinger, hvor
imellem Grændsen dannes ved hans Overgang til den evangeliske 
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Lære. Udgaven tænke vi os vilde komine til at bestaae af 
tre Bind:

A) det förste skulle indeholde hans Postil tilligemed de to 
Smaaskrifter Vor Frue Tider og Om at höre Messe, som nærmest 
hertil slutte sig; og vil dette Bind end stærkt vidne om, at For
fatteren dengang var hildet i Tidens Vildfarelser, saa skal det dog 
vise, at der ulmede en Gnist i Asken, at der boer en Fromhed 
deri, som tidt skimter Lyset og fryder sig derved, skiöndt den 
havde ikke Kraft til at bortpuste Taagen. Og navnlig vil det i 
Postillen komme til at indeholde „en dansk Bog af et saadant 
Omfang og Sprogværd, at den maa vække vor Forundring, og 
altid bliver et mærkværdigt Phænomen i det danske Sprogs Hi
storie“ [Molbech: om de danske Bibeloversættelser i 16de Aar- 
hundrede S. 43] især naar vi erindre at den er ældre end Luthers 
förste Arbeider paa Tydsk, og „at en ganske upartisk Sammen
ligning fra den linguistiske Side maa sætte den over disse.“ 
[sammesteds].

B) Andet Bind skulde indeholde hans Oversættelser af Ny 
Testamente og Davids Psalmer, begge fra Sprogets Side to Ar
beider af saa anerkiendt Værdi, at det vel fornemmelig var dem, 
der bevarede Chr. Pedersens Navn og Berömmelse. Til disse 
slutter sig passende hans ni Smaaskrifter af populær-theologisk 
Indhold COm Ægteskab, Om Börn at holde til Skole, Den rette 
Vei til Himmerig, o. s. fr.), der alle endnu i vore Dage ville 
læses med Interesse, og — baade de originale og de oversatte — 
staae som Monstre paa det jævne, naturlige Foredrag, hvori Folket 
lettest tiltales og hvori deres Forfatter var en Mester.

C) Tredie Bind skulde efter vor Plan omfatte hans Kro
niker og hans Lægeboger maaskee. Vi tilföie et „maaskee“ om 
disse sidste, fordi der saavidt vi skiönne kan være Tvivl om, 
hvorvidt de skulle tages med. Det kan vel antages, at de fra 
Indholdets Side ikke ville afgive noget Udbytte for Videnskaben, 
og det ligger desuden i deres Natur at der i dem saagodt som 
ikke kan være Tale om Stiil og Fremstilling. Men paa den anden 
Side cre de heller ikke ganske uden sproglig Interesse ved en 
Mængde hjemlige Udtryk, som vel kunde fortjene al gjenvindc 
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deres Borgerret: de have dernæst den Mærkelighed, at de saavidt 
bekiendt ere de første trykte Forsög i den Retning; og endelig 
ere de, som to originale Arbeider, vigtige Bidrag til Billedet af 
deres flittige Forfatters Virksomhed.

Til Chr. Pedersens Arbeider som Krønikeskriver regne vi 
hans to almindelig udbredte Folkeboger om Carl Magnus og Olger 
Danske, saavclsom Legenden om St. Sebaldus, der er trykt i 
Suhms kritiske Historie af Danmark 3die Bind; men især önskc vi 
mellem disse at bringe for Lyset de Brudstykker af hans Dan
marks Krönike soin »endnu haves. Det er nylig blevet viist, at 
saadanne findes i A. S. Vedels saakaldte „Paralipomcna historiarum 
Danicarum“ Tome 2 og 3 (Hdskrft. GI. kongl. Saml. No. 827 og 
828) Wegener: histor. Eftcrr. om A. S. Vedel 2. Udg. S. 79 o. fl. St. 
Disse indeholde — foruden ovennævnte Krönike om Sebaldus og 
en anden om St. Carl og om Kong Dans Afkom —• i 2de Tome 
adskillige Tillæg til Saxo om Kongerne fra Harald Blaaland til 
Erik Emund, samlede af en Mængde fremmede Skribenter og især 
fra Snorro, og i 3die Tome en kort Fortsættelse af Saxo til Chri
stian d. Förste. En flittig Sögen kunde del maaskee lykkes at 
finde flere Brudstykker af denne Krönike, der jo, skulde man 
troe, maa have existeret i mere end een Afskrift, siden Bastian 
Hiilsebrocks Dreng, som efter Forfatterens Död <1554) hentede 
hans Böger i Helsinge og förte dem til Kiöbenhavn underveis 
„skar af den forst foran udi 6 eller 7 Sexterner, item midt udi 
5 eller 6, og bag udi Bogen 7 eller 8 Sexterner“ — og des
uagtet Vedel 1571 i „Joh. Friis’s tykke Bog“ havde den for sig 
til Excerpt. [Histor. Tidskrift 3 Bind 629 jfr. Wegener]. Saa- 
ledes er der Sandsynlighed for, efter Elatsraad Molbechs Mening, 
at detFoliobind i det kongl. Bibliothek i Stokholm, som indeholder 
den ovenfor berörte „Bog om Kong Dans Afföde“, ogsaa blandt 
sit övrige Indhold har en Deel som horer til Chr. Pedersens „store 
Krönike“, navnlig: Fortale til den danske Historie fdef.), det 
gamle og fordum danske Konge-Register, om Riger og Regimenter 
og synderlig de fire Monarchier, Danorum migrationes & præclara 
facinora per Universum fere orbcm (paa Dansk). [Histor. Tidskrift. 
4 Bind S. 136.] I bedste Tilfælde vil det jo vistnok kun blive 
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Brudstykker, og Christian den Andens Historiograph vil neppe 
kunne nyde det Held, som ved ham blev hans berömte Forgæn
gers Lod, efter 3 Aarhundrcders Dvale at reddes fra Undergang; 
men selv disse Levninger fortjene ganske vist at gicmmes. Ikke 
fordi den historiske Videnskab vil vinde noget materielt Udbytte 
af dem, men fordi disse Spor af det förste Forsög paa at gaae i 
Saxos Fjed og paa at beskrive Danmarks Historie paa Dansk, 
indeholde, imellem en flittig Samling andensteds fra, den ældste 
danske Oversættelse af en Deel af Heiinskringla, og i Fortsættelsen 
af Saxo, især en Samling afFoIkesagn, der, med alle deres Synder 
mod Kritiken, læses med Fornöielse, fordi man overalt gienkiender 
den Forfatter, om hvem en nulevende Historiograph har sagt, „at 
det danske Sprog ligesom af en indre Trang födtes ham paa 
Tungen, og strømmede ham fra Læben med en beundringsværdig 
Velklang og Rigdom“ [Wegener: hist. Efterr. om Vedel S. 86 
2den Udg.].

Det hele Værk vilde saaledes komme til at udgjörc tre 
Bind, hvert, saavidt vi kunne beregne, paa 40 til 50 Ark i stort 
Octav. Hvert Bind vil udkomme i lo Afdelinger, og det vil 
maaskee ved Udgivelsen være hensigtsmæssigt, at levere disse Af
delinger i en noget anden Orden end den de i Værket selv vil 
komme til at indtage, f. Ex. a) 2 Binds 1ste Afd. Ny Testament 
og Davids Psalmer; b) 1 Bd. 1ste Afd. Vinterpart af Postillen; 
c) 3 Binds lstc Afd. Kröniker; d. 2 Binds 2 Afd. Theolog. Smaa- 
skrifter o. s. fr. Ilver Afdeling skulde ledsages af Oplysninger 
til de deri indeholdte Skrifter, og hele Værket vil blive tilföiet et 
Glossarium til samtlige Skrifter, i hvilket Öiemed vi ogsaa for 
Fuldstændigheds Skyld have gjennemgaaet Forfatterens latin-danske 
Ordbog, og endelig en Skildring af hans Levnet og Betydning, 
saaledes som han kiendes af de sparsomme Efterretninger om ham 
og af de Træk hvori han selv fremtræder i sine Skrifter.

Vi indsee tilfulde, at vort Foretagende er af en Beskaffenhed 
og et Omfang, der ikke lader vente at det ad sædvanlig Vei vil 
kunne faae Fremgang, dersom vi ikke turde nære det Haab at 
see det understyttet fra de Sider hvor man baade har Lyst og 
Midler til at fremme et saadant literært Arbcide. I delle Haab 
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ere vi saa frie at henvende os til det kongelige danske Viden
skabernes Selskab, med den ærbôdige Begiæring, at Værket, paa 
hvad Maade det ’maa behage Selskabet, maatte nyde dets kraf
tige Bistand“.

Med Ærbodighed 
Februar 1848.

Carl Brandt. TI». Fenger.
Candidaler i Theologien.

Til det kongelige danske Videnskabernes Selskab.

En af Selskabet nedsat Comité afgav derover folgende Be
tænkning:

„Del Foretagende, at berige den danske Literatur med en 
samlet Udgave af Christiern Pedersens Skrifter, maae vi ansee for 
at være en vigtig og interessant Berigelse, saavel for vort Sprogs 
Historie, som for dets Studium i en af dets ældste og reneste Kil
der — en Forfatter, som var den allerførste, der lagde Grund til 
en dansk Prosa, i dens ældre Skikkelse og stilistiske Charakter. 
Vi behove ci at udbrede os videre over en Gjenstand, hvorom 
danske Sprogkyndige og Literatorer altererede i lang Tid have væ
ret enige, og hvis særskilte Omstændigheder, tilligemed alle de 
Grunde, der tale for hine gamle danske Sprogkilders Fornyelse, 
ved efter henved halvfierde hundrede Aars Forlob, atter at gjöre 
Christiern Pedersens Aye Testament, Jertegns Postill, og flere 
Arbeider, som deres overordentlig store Sieldenhed sætte i Classe 
med Haandskrifter, tilgængelige for den nærværende Slægt, i en 
nöiagtig og omhyggelig Udgave, DHrr. Candidater Brandt og Fenger 
have udviklet med Klarhed og Fuldstændighed.

Vi troe heller ei, at det egentlig kan tilfalde Committeen, i 
dens Yttringer angaaende bemeldte Foretagende, at gaae ind paa 
nogen Kritik af den meddeelte Plan til dets Udförelse, hvilket vi 
maae overlade til Udgiverne at retfærdiggjore og forsvare i dens 
Enkeltheder. Kun een Omstændighed troe vi dog ikke aldeles at 
kunne undlade at beröre og henstille til nærmere Overvcielse. Vi 
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kunne nemlig ei ansec det for rigtigt, eller overecnsstcmmende 
med videnskabelige og kritiske Anskuelser, at regne Christiern 
Pedersens Bearbeidelser paa anden Haand af de gammelfranske 
Eventyr om Holger Danske og Carl Magnus, iblandt hans „Arbeider 
som Krönikeskrwer“; og det vilde i ethvert Tilfælde være for
vildende eller lidet passende, at sætte dem ved Siden af hans Til
læg til eller Fortsættelse af Saxo ; men vi maae overhovedet ansee 
det for tvivlsomt, om hine Eventyr, der kun haves i nye Udgaver 
fra det 17de Aarhundrede, udkomne henved 150 Aar efterat Chri
stiern Pedersen först lod dem trykke, kunne egne sig til at op
tages blandt hans övrige Værker, der udgives saaledes som de 
umiddelbart udgik fra hans egen Haand.

I Betragtning af den paatænkte Udgaves Beskaffenhed, og 
Uvisheden af at kunne bestemme Værkets Omfang og Slörrelse, 
eller Tiden naar det kan udkomme og fuldföres, med flere Om
stændigheder: troe vi, idet vi ansee det fuldkommen værdigt til 
Selskabets Opmærksomhed og Understöttelse, at denne i Overeens- 
stemmelse med Selskabets ved lignende Ledigheder tagne Bestem
melse, helst kunde tilstaaes Udgiverne ved en Subskription paa et 
passende Antal Exemplarer af Værket, som modtages efterhaanden, 
som det udkommer, hvilket Antal vi mene at kunne forcslaae at 
sætte til et halvt Ilundrede“.

Kjöbenhavn, den 14de Marts 1848.

C. NIolhecIi. J. N. Madvig. X. NI. Petersen.

Selskabet bifaldt Comiteens Forslag.

Selskabet modtog:
The quarterly journal of the geological Society No. 12.

Novb. 1. 1847.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1848.

Af
Conferentsraad og Professor JHT. <j*. Örsted^ 

Starkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secrétair.

Ær. 4. 3. O.

Modet den 7(lc April.

Secretairen Conferentsraad Örsted forelagde Selskabet sit Minde
skrift over H. M. Kong Christian den 8de. Det fremstiller ham i 
hans Egenskab som Mand af Kundskaber og höi Dannelse og ud
kommer snart særskilt aftrykt.

Mödet den 28(,e April.

Professor Madvig meddelte paa egne og Etatsraad Petersens 
Vegne Oplysninger angaaende den afdöde Konges archæologiske 
Cabinet.
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Etatsraad Molbech fremlagde 6te Bind af Selskabets Ordbog 
indeholdende Bogstavet S. og meddelte Bemærkninger angaaende 
Ordbogens Fortsættelse.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Abhandlungen der mathematisch-physicalischen Classe der Königl. 
Bayrischen Akademie der Wissenschaften, 5ten Bandes erste 
Abtheilung. München 1847. 4.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königl. 
Bayerschen Academic der Wissenschaften, 5ten Bandes erste 
Abtheilung.

Über den Entwicklungsgang der Griechischen und Römischen und 
gegenwärtigen Zustand des Deutschen Lebens. Zur Feier des 
Namensfestes des Königs 25 August 1847 von Ernst Lassaulx. 
München 1847. 4.

Gelehrte Anzeigen herausgegeben von Mitgliedern der Königl. 
Bayerschen Akademie der Wissenschaften. B. 16—24.

Phil. Transactions of the Roy. Society of London. 1847. P. 1. II. 
Proceedings of the Roy. Society of London. No. 67 & 68.
Observations made at the magnetical and meteorological observa

tory at St. Helena; printed by order of her Majestys gover- 
nement under Superintendance of Lieut.-Colonel Edward Sa
bine. Vol. I. 1840—43. London 1847.

Transactions of the Roy. Society of Edinburgh. Vol. XVI. Part. III. 
Edinburgh. 1847. 4.

Möclet den 2tlen Juni.

Conferentsraad Örsted meddelte Beretning om nogle Tillæg, 
han havde givet det Melloniske Apparat til Undersøgelser over 
Straalevarmen, og fremviste nogle Forsög dermed. Et af Tillæg- 
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gene bestaaer i en Maalestok, ved hvilken man kan bestemme Af
standen mellem Indretningens forskjcllige Dele. Den ligger ved en 
Side, og bærer en Stander, som baade kan flyttes langs med Maale- 
stokken og baret med Haarkors forsynet Seerör, som kan loftes eller 
sænkes paa sin Stander. Det tjener baade til at see hvilke Dele, af 
Indretningen, der ligge lige for en Afdeling af Maalestokken, og 
hvilken Höide, de have over Grundfladen. Apparatet er videre 
forsynet med en inddeelt Halvcirkel, omkring hvis Midpunkt en 
saakaldet Alhidade dreier sig, og bærer Thermosöilen, saaat man 
kan lade denne modtage Straaler, der have lidt en Afböining fra 
den rette Linie, som kan drages fra Varmegiveren til den Aab- 
ning i Gjennemgangsskjærmcn, hvorigjennem man lader Varme- 
straalerne komme til Thermosöilen. Denne Söile, som i sin hidtil 
sædvanlige Stilling er vel nok beskyttet mod fremmede Var- 
mestraaler, er det ikke længere naar det modtager saamange 
andre nu tilsigtede Stillinger. Den maa her fore sin Beskyt
telse med sig. Dette skeer ved at omgive den med et af to 
Dele sammensat Paphylster, som er tykt nok til at udeholde 
Varmestraalerne i den til Forsögene anvendte Tid. Dette Hyl
ster kan med Lethed borttages, naar man vil. Ved denne Ind
retning har han overbeviist sig om, at Varmestraaler, som falde 
lodret paa den ene Kathetside af et retvinklet Steensaltprisme, 
kastes tilbage fra Hypothenusfladen, og gaae atter lodrette ud 
gjennem den anden Kathetside; hvilket Ligheden med Lysstraalcrne 
med störste Sandsynlighed lod sig formode. Vistnok finder man i 
Forsögene noget större Tab, end det der folger af de to Gjennem- 
gangssiders Virkning. Delte sidste Tab sætter han efter Melloni til 
0,077. Dersom der ved Tilbagekastningen fra Hypothenussiden intet 
Tab var, skulde altsaa de tilbagekastede give 0,923 af den Virk
ning, som de uafledede Straaler give; men man erholdt, som let 
lod sig forudsee, noget mindre, i gunstigste Tilfælde 0,830. Et 
Tab vilde vel herved i intet Tilfælde undgaaes, men dets Störreise 
forögedes decís derved, at Straalerne som faldt paa Prismet ikke 
vare fuldkomment parallele, deels derved at Steensaltprismet hver
ken i Form eller Politur var saa fuldkomment som önskeligL Det 
fandtes derfor at ikke alle de tilbagekastede Straaler kom ud i 
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den paa den oprindelige Hovedretning lodrette Linie, men til
deels skjöndt langt svagere i andre Retninger. Det bör dog 
bemærkes, at naar Thermosöilen blev paa den Plads, hvori den 
modtog de lige Slraaler, men Prismet sattes for Gjennemgangs- 
skjærmens Aabning, forsvandt al kjendclig Varmevirkning paa 
Multiplicatoren. Polituren forandrede sig let, og maatle ofte for
nyes. Det skeete endog i en lang Række at Forsög paa samme 
Dag, at man efterhaanden fik större Tab, men at delte undgikkes, 
saasnart man lod Straalerne falde paa cl andet Sted af Prismet.

Stecnsaltprismets Virkning, at afböie en saa betydelig Deel af 
Varmestraaler under en ret Vinkel, giver et beqvemt Middel til at 
virke med Varmestraaler oven fra, og til at lede opadgaaende 
Straaler til en horizontal Retning.

Örsted benyttede nu dette Middel til nogle Forsög over Vædskers 
Udstraalning. Da Vandel saa let fordamper, og derved afkjöles, valgte 
han först Linolie, siden Linoliefernis. Han havde tidligere anstillet 
Forsög herover, ved at sammenligne den Udstraalning, en bred Ström 
af ophedet Linolie giver, med den der kommer fra et sværtet Stykke 
Jernblik, som paa den ene Side opvarmes af Oliestrommen Det 
havde derved viist sig, at det faste Legeme havde givet noget 
mindre Udstraalning ond Olien. Da han fandt delte Slags Forsög 
altfor lidet egnede til Sagens Afgjorelse, indrettede han dem nu 
saaledes, at der over en Skaal med ophedet Linoliefernis til omtrent 
115°, staaende i Sandbad, stilledes et Steensaltprisme, saaledes at 
Straalerne tilförtes Thermosöilen i horizontal Retning, og Virk
ningen iagtloges paa Multiplicator. Derpaa anbragtes paa Oliens 
Overflade en Skaal med flad Bund af Jernblik. Den var anlöbet 
med Lampesværte paa den opadvendte Side. Udstraalningen viste 
sig nu ogsaa her kjendeligt mindre. Forsöget gjentoges vexlende med 
Oliens ubelagte og belagte Overflade, stedse med lige Udfald. Forso
gene vare vel sikkre nok i Hovedsagen, men ikke talrige nok 
til nöiagtige Talbestemmelser; dog vil del ikke være meget afvi
gende fra Sandhed, al antage at det sværtede Jernbliks Udstraal- 
ningsevne kun er -t90 af Oliens.

Örsted har ligeledes anstillet Forsög over Luftstrommes 
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Udstraalning. Ved disse Forsög kunne de sædvanlige Indretninger 
af Undersögelsesredskabet bruges.

Man tilveiebragte en meget heed Luftstrøm, ved at lade den 
varme Luft, som opstiger fra en Metalskorsteen paa en Berzelisk 
Lampe, gaac op under et derover anbragt Trækror, som gav Luft
trækket en mere bestemt Retning. I den Deel af Luftstrømmen, 
der kunde tilsende Gjennemgangsskjærmens Aabning saadanne 
Straaler, som kunde ramme Thermosöilcn, var der slet ingen ly
sende Varme. Man havde sat i Gjennemgangssöilens Aabning en 
Steensaltplade. Virkningen af Luftstrommen alene gav ikkun 2 
Graders Udslag paa Mulliplicatoren ; hængtes derimod en sværtet 
Jernplade deri blev Udslaget 33 Grader. Lignende Forsög ere 
bievne anstillede med den Forandring, at der istedetfor Jernblikket 
saltes sværtede Plader af Messing, Platin, Glas og et yderst tyndt 
Glimmerblad. Udfaldene af Forsøgene vare de samme paa smaa 
Talforskjelligheder nær.

Örsted har i Anledning af de vigtige Spörgsmaal, som de 
diamagnetiske Opdagelser fremkaldte, udsat Fortsættelsen af de 
Forsög, hvortil det forbedrede Apparat var bestemt; men agter 
senere atter at vende tilbage dertil.

Professor Forchhammer meddelte den Deel af Tillæget til 
Mindeskriftet over Kong Christian den Ottende, som angaaer hans 
mineralogisko Samlinger, hvilket Tillæg er udarbejdet af Biblio
thekar Olufsen.

Professor Steenstrup meddelte ligeledes en Beretning med 
Hensyn til Kong Christian den Ottendes Conchyliesamling efter 
Meddelelse af Doctor Bech.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Die Arbeit der Wärme. Rückblik auf Vorträge, gehalten bey den 

Naturforscherversamlungen in Nürnberg, Kopenhagen und Aa
chen von Hermann v. Kauffmann. Kopenhagen 1848. 8.
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Wiens Keiscrlichcs Zeughaus, zürn ersten Maale aus historisch- 
kritischem Gesichtspunkte betrachtet von Fr. v. Leber, ister 
Theil. Leipzig, 1846. 8.

Journal of the geological Society of London. Februar—Mai.
Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt

tingen. 3ter Bd. Göttingen 1847. 4.
Naturwissenschaft!. Abhandlungen gesammelt und durch Subscrip

tion herausgegeben von Wilhelm Ilaidinger. Wien 1847. 4.
Berichte über die Mittheilungen von den Freunden der Naturwis

senschaften in Wien, gesammelt von Wilhelm Raidinger. 2ter 
Bd. Wien 1847. 8.

Meteorologische Beobachtungen angestellt auf Veranstaltung der 
naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 1837—46 8.

Denkscrift zur Feier des hundertjährigen Jubiläums der naturfor
schenden Gesellschaft in Zürich am 3Osten Novbr. 1846. 4.

Mittheilungen der naturforschenden Gusellshhaft in Zürich. Heft. I. 
Zürich 1847. 8.

Het Institut of Vorsingen en Mededelingen uitgegeven door de 
vier Klassen van het Königl. Nederlandsche Institut. 1845. 
4 Heft. 1846. 1-2-3-4 Heft.

Verhandelingen over Palingenesie und Metempsychosis van S. Kar
sten , eene Vorlesung in het Königl. Nederlands. Institut. 
Amsterdam 1846. 4.

De tetralogía trágica et didascalia Sophoclia. Lectio habita in insti- 
tutione regia Belg, classe tertia a Simone Karsten. Amstelo- 
dami. 1846. 4.

Die Vegetationsorgane der Palmen, ein Beitrag zur vergleichenden 
Anatomi und Physiologi von Herman Karsten. Berlin 1847. 4

Gelehrte Anzeigen herausgegeben von Mitgliedern der Königl. 
Bayerschen Gesellschaft der Wissenschaften. 25 Bd. München. 4.

Flora Bata va. 151..
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Mödet den 30te Juni.

Conferentsraad Örsted gav en Beretning om sine Under
søgelser over Diamagnetismen, og fremviste de dertilhörende 
Hovedforsög.

Diamagnetismen er, som bekjendt, opdaget af Faraday. 
Denne berömte Physiker stödte ved Forsøgene med sin store 
Elektromagnet paa en Kjendsgjerning, som vel allerede tidligere i 
et Par Exempler havde været bekjendt, men som hans Undersøgel
ser have givet en ny og meget omfattende Betydning. Anton 
Brügmanns havde i Aaret 1778 opdaget, at Vismut frastødes af 
begge en Magnets Poler, og Becquerel d. æ. havde gjenopdaget 
den samme Virkning 1827., og föiet til at det samme viser sig ved 
Antimonet. Men Faraday opdagede nu, ved Anvendelsen af sin 
mægtige Elektromagnet, al næsten alle de Legemer som ikke til
trækkes al Magneten, frastødes. Han fandt derhos, at de samme 
Legemer, naar man anvendte Stykker deraf, som have större 
Længde end Brede, stille sig tværs paa den Magnclpolcrne for
enende Linie, og ikke parallel med denne, søm de tiltrækkelige 
Legemer pleie at gjøre. Det var denne Egenskab han kaldte 
Diamagnétisme.

Reich i Freiberg föiede hertil den af Forgjængerne ikke 
paatænkte Bemærkning, at de to Magnetpoler, som hver for sig 
frastøde det diamagnetiske Legeme, ved at anvendes i Forening, 
langt fra at give en forøget Frastødning, enten slet ingen give, 
naar de ere lige stærke, eller kun en Frastødning svarende til Kræf
ternes Forskjæl, naar de ere ulige. Han gjorde det derhos sand
synligt, at der i det frastödte Legeme maatte opvækkes en Mag
netkraft af samme Art som den i den fraslödende Pol, tværtimod 
det soin skeer med Hensyn paa de tiltrukne Legemer. Wilh. 
Weber bekræftede denne Tanke ved nye og skarpsindige Under
søgelser, hvoraf del yderligere fremlyste, at de diamagnetiske 
Legemer have en saadan Kraftfordeling, at der i dem ligefor en 
indvirkende Magnetpol hersker samme Art af Magnetkraft som i 
denne. Poggendorff bekræftede endvidere delle ved veludtænkte 
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Forsög, hvortil Plücker endnu föiede en ny, om end ei fornodeil 
dog lærerig og anvendelig Bekræftelse.

Disse Forarbeider have givet Örsted Anledning til nye 
Undersøgelser. Alt hvad der var bleven sagt af de nysnævnte 
Physikere om de diamagnetiske Legemers Tværstilling og magne
tiske Kraftfordeling fandt han fuldkommen gjældende, naar man 
lader disse Legemer svæve mellem de magnetiske Polflader; men 
ikke saa, naar de kom udenfor samme.

For at kunne give en let Oversigt over de her mödende 
Forhold, vil del være nødvendigt al sige nogle Ord om Elektro
magnetens Opslillings-Maade. Det var den polytechniske Lære
anstalts store Elektromagnet, (see Oversigt 1847. S. 48 og 100 — 
102), som anvendtes, dog ikke med al den Kraft den kan erholde. 
Sædvanligt saltes den i Virksomhed ved 8 eller flere indtil 16 
Bunsenske Elementer. Magneten har Skikkelse som et stort 
Latinsk U; dels 0,785 Meter höie Grene slaae 0,209 Meter fra 
hverandre. Paa de lo Endeflader lagdes i de fleste Forsög .Jern
stykker, som kunne bringes i større eller mindre Afstand fra 
hinanden, eller i Beröring. Endefladerne af disse Polstykker bleve 
saaledes under Forsøgene Polflader. Disse Polstykker vare i nogle 
Forsög flade Jernstykker, af 0,09 Meters Brede og 0,026 Melers 
Tykkelse; i mange andre vare de Cylindere, som ved et pas
sende Mellemled bleve forbundne med Magnetens egne Polilader, 
og havde 0,047 Meler i Tværsnit.

Man tænke sig nu en Vismutslang, ophængt mellem to Pol
ilader med Silkeormespind, saaledes at den kan dreie sig horizon
tail; den vil da stille sig paa Tværs af Magnetretningen; og hvis 
man bringer den ud af denne Stilling vil den sættes i Svingnin
ger, ved hvis Slutning den kommer tilbage til den samme Stilling, 
saaledes som allerede tidligere var angivet. Men staae Polilader 
hinanden nogenlunde nær, saa vil Vismutstangen —saasnart man, ved 
at forkorte det bærende Silkeormespind, bringer den lidt op over 
Polfladernes Rand ■— antage Længdestillingen, og først tabe al Ret
ningskraft, naar den kommer henimod et Decimeter over Polstyk
kerne. Forsøgene havde samme Udfald, naar man istedelfor Vis
mut anvendte Rav, Perlemoer, Skildpadde, Alabaster o. s. v.
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Polfladernes störste Afstand var i disse Forsög 17 Millimetere; 
dog var dette ikke den störste Afstand, hvori Forsøget endnu viste 
nogenlunde samme Udfald. 1 en mindre f. Ex. 3 Millimeters Afstand 
var Virkningen meget stærk. Man kunde endnu bruge mindre Af
stande til at vise Længdestillingen, naar man ikke först vilde see 
Tværstillingen mellem Polfladerne. Selv et Kortblads Tykkelse 
-/g Milimeter, var da Afstand nok.

Medens del diamagnetiske Legeme svævede mellem Polfla
derne, prövedes de modsatte Siders Magnetpoler. Delle kan ikke saa 
heqvemt skee ved sædvanlige Magneter, hvis Poler let forandres ved 
den stærke Elektromagnet, som ved Stykker af blödt Jern, i hvis 
en Magnetpol nærmeste Dele ufeilbart den modsatte Virksomhed 
opvækkes. For Kortheds Skyld kalder man det saaledes til Mod- 

* sætning tvungne Jern det polgrebne, og da vi med Sikkerhed vide, 
hvilken Art af Magnetkraft del har, kunne vi bruge del som Op
dagelsesmiddel med Hensyn paa Magnetkraftens Art i et andet 
Legeme. Ved Tiltrækningen, som de nærmeste polgrebne Jerndele ud- 
övede paa Siderne af det diamagnetiske Legeme, saae Örsted de tydske 
Physikeres Paastand bestyrket, at Magnetkraften ide en Magnetpol nær
meste Dele er af samme Art som Magnetpolens egen. Naar derimod del 
diamagnestiske Legeme svævede over Polfladens Rand, og stillede sig 
parallelt med Magnetrelningen, viste de nærmeste polgrebne Jerndele 
ved deres frastødende Virkning, at Magnetkraften nu var fordeelt i 
Stangens Længderetning, og at hver Ende havde en Magnetkraft, 
der var den nærmeste Magnetpols modsat.

Naar den diamagnetiske Stang nedsænkes under Pølflader
nes nedersle Rand, antager den samme Retning og Kraftfordeling 
som over samme.

Forsøgte man at lade den lille diamagnetiske Stang svæve 
over det ene Polstykke, medens man ganske bortfjernede det an
det, saa antog deii endnu Længdestillingen , naar man lod dens 
Midtpunkt svæve over eller næsten over Polfladens Rand; men 
rykkede man Slangen videre ind over Polstykket, antog den atter 
Tværstillingen.

Vi lære heraf, al Aarsagen, hvorfor der ikke viser sig Læng
destilling over Magnetstykkerne, naar Polflader stilles betydeligt 
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langt fra hinanden, kun er den, at de to virksomme Steder komme 
for langt fra Midten af den ophængte Stang.

Naar man lader det mellem Polfladerne ophængte diamagne
tiske Legeme gjöre Svingninger, finder man disses Hastighed 
mindst mellem Polfladernes midterste Deel, men desto större jo 
nærmere Legemet hænger enten ved Polfladens överste eller 
nederste Rand. Talstørrelserne ere endnu ikke nöie nok be
stemte. Ved Anvendelsen af 16 Bunsenske Elementer og med 6 
Millim. Afstand mellem Polfladerne, gav en Vismutstang midt imel
lem överste og nederste Rand 25 Svingninger i 30 Sekunder, men 
ved överste Rand 100. Samme Vismutstang, ophængt saa nær som 
muligt over Polfladernes Rand, saaledes at den tog Længdcstillin- 
gen, gjorde kun 19 Svingninger i 30 Sekunder.

De her berettede Forsög vise os en forhen ubekjendt Egen- ’ 
skab ved de diamagnetiske Legemer; nemlig at de magnetiske 
Virkningsretninger, ved Overgangen fra eet Forhold mod den ind
virkende Magnets Poler til et andet, krydse hinanden. Denne 
Kraftretningernes Krydsning er overhovedet en hoist mærkværdig 
Sag, og vil i det Folgende vise sig som Diamagnetismens for
nemste Skjælnemærke.

Vi see ligeledes af de anförle Forsög, at denne Kraftretnin
gernes Krydsning foregaaer ved Randon af Polfladerne, del er: ved 
Skjæringslinien mellem de lo Flader, hvoraf den ene or parallel 
med Axen, den anden lodret derpaa.

Ophænger man et af de diamagnetiske Legemer horizontalt 
svævende ved et Silkeormespind paa den ene Ende af en Vægt
stang, som kan hæves og sænkes, saa kan man prove Magnetens 
Frastødning under forskjellige Forhold. Det findes da, at det 
diamagnetiske Legeme frastödes stærkt, naar det hænger mellem 
Polfladernc og tillige nær deres Rand. Det stödes opad, jo nærmere 
det hænger ved den överste, nedad jo nærmere det hænger ved 
den nederste. Naar det hænger ligelangt fra begge, er der 
Ligevægt mellem Frastødningerne. Naar Legemet svæver over 
eller under Polrandene, og har Længdesliliingen, frastödes det dog, 
men langt svagere.
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Ved disse Undersøgelser fortes Örsted til at opdage en ny 
Klasse af diainagnetiske Legemer. Man havde hidindtil antaget, at 
kun de Legemer, som frastödes af Magneten, ere diamagnetiske, men 
at de, som tiltrækkes, alle ere magnetiske paa samme Maade som 
Jernet; men nu viser det sig at de Legemer, som yderst svagt 
tiltrækkes af Magneten, have en saadan Ilovedlighed med de hid
indtil kjendte diainagnetiske Legemer, at de maa sættes i Klasse 
med disse, skjöndt i en ny Afdeling.

Det forstaaer sig at alle de foran omtalte diamagnetiske Le
gemer höre til den ældre Afdeling, og at de anförte Virkninger 
kun tillægges dem.

Et ophængt svagt tiltrækkeligt, mere langt end tykt Le
geme stiller sig imellem Pollladerne parallelt med Magnelretnin- 
gen, men hæves det over Polftadernes Rand, tager det Tværstil
lingen. Disse Forsög ere bievne anstillede med adskillige Glas
arter, med Messing, med Platin. Efter Modet har han endnu 
fundet at folgende Legemer henhöre til samme Række: adskillige 
Jernoplösuinger af meget ulige Styrke, Vismut galvanisk over
trukket med en næsten uveielig tynd Jernhinde, Obsidian, Kul- 
jernsteen, Palladium, Iridium, Nysölv, Trækul (i det mindste 
dem han har prövet) forkullet Steenkul (coaks). Ubrændte Steen- 
kul höre til den ældre Art af diamagnetiske Legemer. Kullene og 
Iridiet modtoge Magnetpoler, som havde nogen Varighed, og der
for ofte give forviklede Forhold.

Iövrigt har den magnetiske Kraftfordeling naturligvis nogen, 
skjöndt ofte usigelig kort Varighed i alle diamagnetiske Legemer. 
Nogle vende sig, hvergang man vender den elektriske Ström, 
som giver Jernböilen sin Magnetkraft. De andre sættes dog der
ved i nogen Svingning, skjöndt ofte meget svag. Det synes at 
Virkniugen har desto större Varighed, jo mere tiltrækkelige de ere.

Vi see hos de tiltrukne diamagnetiske Legemer den samme 
Krydsvirkning, som den der viste sig hos de frastödte, kun med 
omvendt Orden, i det at de tiltrukne Legemer antage Længdestil
lingen under de samme Betingelser, hvorunder de frastödte an
tage Tværstillingen, og Tværstillingen under de samme Betingel
ser hvorunder hine antage Længdestillingen.
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Medens de tiltrækkelige diamagnetiske Legemer have Tvær
stillingen, ligger deres magnetiske Kraft fordeling ogsaa i Tværret
ningen og ikke i Længderetningen. Örsted troede i Begyndelsen 
at hver Side ogsaa her havde samme Slags Magnetkraft, som den 
nærmeste indvirkende Magnetpols. Ban havde virkelig fundet at 
de nærmeste polgrebne Jerndele tiltrak den mod dem vendte 
Side; men delle skeer kun, forsaavidt som disse ved deres Mag
netkraft frembringe en ny magnetisk Fordeling, som ophæver den 
der var frembragt af Elektromagneten. De polgrebne Jerndele 
kunne frembringe en saadan Virkning i de Dele af den svævende 
Stang, som ere dem meget nær. Ved fortsatte Forsög fandt han, 
at den tværmagncliske Stang har paa hver Side det Slags Magnet
krall, som er den nærmeste indvirkende Magnetpols modsat. Me
dens disse tilstrækkelige diamagnetiske Legemer svæve mellem 
Polfladerne, og der have Længdestillingen. ligger ogsaa deres 
Kraftfordeling i Længderetningen. Vi have da i de tiltrukne 
Legemer ligesaavel en Virkningsretningernes Krydsning som i 
de frastödle. Delte Forhold synes da at være Diamagnetismens 
Grundcharakleer ; men det er tillige aabenbart at de fraslödelige 
og de liltrækkelige diamagneliske Legemer udgjöre to Afdelinger 
i denne Klasse. Man kunde skjelne dem ved enten at kalde de 
hidhorende Legemer, som allerede her skeet, de frastodelige og 
de liltrækkelige diamagnetiske Legemer, eller man kunde kalde 
dem af den förste Afdeling de positivt diamagneliske, dem af sidste 
de negativt diamagnetiske. For at de negativt diamagnetiske Le
gemer skulle antage Tværstillingen, maa Polfladerne være hinanden 
endnu noget nærmere end for de positivt diamagnetiske.

Jernet selv har hidindtil ikke ladet sig forsætte i nogen 
diamagnetisk Forfatning. Yderst tynde Jerntraade af Tln Millimeters 
Tværsnit tiltrækkes endnu saa stærkt, at Silkeormespindet i höi Grad 
strammes derved. Til et yderligere Forsög brugtes en Pennepose, 
som for sig er positivt diamagnetisk. Man satte deri et Stykke af 
Jerntraaden, som neppe var to Millimetere langt, men dog for
holdt det sig som Jern. Selv naar man anbragte deri en meget 
lille Jernfiilspaan, viste den dog Jernets Egenskab; naar man 
derimod anbragte i Penneposen et Slraahalm, som havde været 
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befugtet med Jernoplösning, erholdt man meget tydeligt negativ 
diamagnetiske Virkninger.

Ligesom de positivt diamagnetiske Legemer mellem Polfla
derne gjöre deres Tværsvingninger hurtigst, naar de hænge nær 
ved Kanterne, saaledes gjöre ogsaa de negativt diamagnetiske de
res Længdesvingninger hurtigst nær Polfladernes Kanter. En til— 
trækkelig Glasslang af 27 Millimeters Længde, ophængt mellem 
Polflader, som havde 29 Millimeters Afstand, saa at.hvert Ende
punkt af Slangen ikkun havde 1 Millimeters Afstand fra Fladen, 
gav, naar dets Endepunkter stode ligefor Fladernes Midtpunkt, 4J 
Svingninger i 30 Sekunder; i forskjellige Afstande over og under 
svingede den hurtigere, og ved Polfladernes Rand gjorde den 19 
Svingninger i 30 Secunder. Naar Polfladerne have denne Afstand, 
antager Stangen ikke Tværstillingen over Polfladernes Rand; men 
gjorde med uforandret Længdestilling i 4,1 Millimeters Afstand der
over 5,1 Svingninger, i 9 Millim. Afstand 4 Svingninger, i 13,1 Mil
lim Afstand 2| Svingninger i 30 Sekunder. Man salte nu l’ollla- 
derne i 3 Millim. Afstand. Glasstansæn kunde naturligviis nu ikke 
antage Længdestillingen mellem dem; men den viste dog den 
meest livlige Stræben til al antage denne Tilstand. Derimod gjorde 
den over Polfladernes Rand hurtige Tværsvingninger: i 2 Millim. 
Afstand derover gav den 18 Svingninger i 30 Sekunder, i et Kort
blads Afstand 35, i den mindste Afstand, hvori man kunde und- 
gaae Beröring 45 Svingninger.

Man seer at baade de positivt og de negativt diamagnetiske 
Legemers Svingninger ere hurtigere, naar de have Tværstillingen 
end naar de have Længdestillingen. Det maa iövrigt bemærkes 
at de her givne Talbestemmelser ikke ere udförte med saa fuld
komne Sammenligningsmidler, at nöiagtige Beregninger derpaa 
lade sig grunde.

Det S. 52 anförle Forsög med el positivt diamagnetisk Le
geme, hængende i Silkeormespind ved den ene Ende af en Vægt
stang gjentoges med et negativt. I Tværstillingen over Polflader- 
nes Rand blev det stærkt trukket ned ad, under dem op ad. For
holdet i andre Stillinger er endnu ikke bievne forsögte.
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Örsted sluttede med at bemærke, at uagtet han anseer det 
her Meddeelte blot for Begyndelsen til en langt videregaaende 
Undersøgelse, har han dog ikke villet udsætte Bekjendtgjörelsen 
af det Fundne, paa det at Flere kunne medvirke til Sagens Oplysning.

Professor E. Æ Scharling underrettede Selskabet om, at 
han, efter at have foretaget en passende Forandring med det 
Respirationsapparat, som han ved Selskabets Understøttelse i sin 
Tid lod indrette, havde sect sig istand til baade al controllere 
sine tidligere Forsög over Mængden af den Kulsyre, som et Men
neske udvikler i en given Tid, og til at udstrække disse Forsög 
til Bestemmelser for Personer, som enten arbeide stærkt, eller som 
i længere Tid have nydt en stor Deel Brændeviin.

Da selve Afhandlingen, som er temmelig kort, snart vil 
blive trykt i Selskabets Skrifter, indskrænker man sig her til at 
anføre folgende Resultater.

Naar et Menneske arbeider stærkt udvikler han meget mere 
Kulsyre end naar han forholder sig rolig.

J ovennævnte Forsög steeg Kulsyrens Mængde til det 
3-dobbeIte.

Drankere udvikle mindre Kulsyre end ædrue Personer.
Den större Udvikling af Kulsyre er ledsaget af en stærkere 

Varmeudvikling.
Til nærmere Oplysning om Mængden af den ved disse For

sög udviklede Varme meddeltes flere Forsög, som til Sammenlig
ning vare anstillede deels med brændende Lys deels med varmt 
Vand.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Atti della reale academia delle scienze, sezione dclla societa reale 

Borbónica. Vol. V. P. II. Napoli 1844. 4.
Dicorsô del segretario perpetuo della societa reale Borbónica sui 

lavori de questa etc. 1 Luglio 1845 al 30 giugno 1846.
Rendiconto delle Adunanza de’lavori della reale académica delle 

scienze. Nr. 27.
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Oversigt
. over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1848.

Af
Conferentsraad og Professor JHT. (fi'Sleft. 

Storkors af Dannebiogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Ir. ff. S.

Mödet den 3die November.
Professor Liebmann forelagde Selskabet en Afhandling over 

Mexicos Brægner og gav en almindelig Udsigt over denne Fami
lies Forhold i hiint Land,

Selskabet modtog folgende Skritter:
Annuaire magnétique et météorologique du corps des ingénieurs des 

mines, ou recueil d’observations météorologiques et magné
tiques faites dans l’étendu de l’empire Russe, publié par ordre 
de Sa Maj. l’émpereur Nicolas I., sous les auspices de son 
Exc. Mr. de Wrontsclienko, ministre des finances, par A. T 
Kupfer, directeur des observations magnétiques des mines. 
Année 1845. I & IL St. Pctcrsbourg 1848. 4.
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Résumé des observations météorologiques faites dans l’étendu de 
l’empire Russe etc. par A. T. Kupfer. I cahier. St. Peters- 
bourg. 1846. 4.

Flora Batava. 152 & 153.

Mödet den 17tle November.

Professorerne Forchhammer og Steenstrup meddelte Folgende:
Selskabet har ifjor bevilliget en aarlig Sum af 300 Rbdlr. i 

tre Aar til en geologisk-antiqvarisk Undersögelse af Omegnen af 
Leire, der skulde udfores af Dhrr. Prof. Forchhammer, Steenstrup 
og Inspecteur Worsaae. Commissionen har benyttet afvigte Som
mer, saavidt Medlemmernes (ivrige Foretninger og det ugunstige 
Veir tillod, for at bestemme denne Egns geognostiske Forhold, 
og har nu af dets Medlemmer Prof. Forchhammer og Steenstrup 
modtaget to særskilte, hinanden supplerende, Beretninger, hvoraf 
den forste, affattet af Prof Forchhammer, indbefatter de almindelige 
geognostiske Forhold, og den anden, affattet af Professor Steen- 
strup, de sig dertil knyttende zoologiske Forhold.

Naar man fra Roeskilde gaaer imod Holbek hæver Landet 
sig bölgeformigen henimod Byen Svogerslev, der ligger paa en 
lille, forholdsviis temmelig höi Slette. Herfra synker det igjen 
bölgeformigen til de brede, og temmelig dybe Dale, der danne 
Leiet for de forskjelligc Grene af Leire- og Kornerup-Aa, indtil 
Landeveien noget östlig for Lindenborg-Kroe naaer en af de 
mange Vige, hvormed Isefjorden selv i vor Tid skjærer sig dybt 
ind i Landet. Til venstre ligger et höit, meget bakket og gjen- 
nemskaaret Land, som faaer et endnu mere skarpt og characteri- 
stiskt Udseende ved de utallige Gravhöie, der krone hvert frem
ragende Partie af Bakkestrøget, og danne en af de mcest paa
faldende Egne i Sjælland. Dette höie Bakkepartie er Omegnen 
af Leire, og naar man fra denne Bye, der ligger lige ved Bredden
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af Leireaa, gaaer ind i Bakkestrøget selv, finder man paa et tem
melig liöit Land en Mængde skarpttegncde og bratte Bakker, adskilte 
fra hinanden ved Dale, der snoe sig i underlige Vindinger omkring 
Höiderne. En af disse Dale er den saakaldte Herthadal, hvis dy
beste Deel er udfyldt med et par Smaasöer. Fra de höiere Bak
ker overseer man den hele Egn, der sænker sig imod Syd til en 
stor Slette, imod Nord derimod til et meget vexlende Land, hvis 
Dale, Enge og Torvemoser umiddeldart slutte sig til Isefjordens 
utallige Forgreninger, og hvis höiere Dele og Bakker gjengive 
Fjordens mange Öer. To Aaer gjenneinskjære denne Egn, Leire
aa og Kornerupaa, og tæt Syd for Byen Leire nærme disse to 
Aaer sig hinanden, saaledes at de ikkun adskilles ved en lav Eng
strækning af maaskee hundrede Alens Brede. Kunsten har her 
forandret de naturlige Forhold og begge Aaer ere her forenede 
for at adskilles igjen, hvorpaa hver særskilt söger sin Vei til 
Fjorden. Deels er denne Forandring foregaaet i en senere 
Tid for at aflede den störste Vandmængde, der efter sit natur
lige Löb vilde flyde igjennem Leireaa, til Kornerup-Aa og 
forsyne de ved sannne liggende Möller og andre Værker med 
Vand, dcels er den maaskee foretaget i en ældre Tid, og 
for at opnaae ganske andre Öiemcd, men Kunsten har ikkun 
tilbagefort en Tilstand, som i en enduu langt ældre Periode 
var aldeles naturlig. Aaleiet er i begge Aaer paa de fleste 
Steder meget bredt, og det Vand de nu fore aldeles utilstræk
keligt til at fylde Dalen, ja, hvis Regnmængden var 10 Gange 
större end den for nærværende Tid er i Danmark, vilde Oplandet 
ikke kunne tilføre en Vandmængde, der svarer til Dalenes Brede 
og nuværende Niveauforhold. Kornerup-Aa har i sit Löb flere 
temmelig store Soer, men denne Tilstand, der nogenlunde svarer til 
det gamle Forhold, er ligeledes kunstigen tilveiebragt ved Dæm
ninger, der stemme Vandet op for at benytte det ved Mollerne.

Jordbunden er i den her beskrevne Egn udenfor Flodleiene, i 
Dybden overalt Rullesteens Leer, som ogsaa paa mange Steder 
danner Overfladen, men i Almindelighed dækker et meer eller min
dre mægtigt Lag af Rullesteenssand denne dybere Jordbund, og 
Bakkerne bestaae med faa Undtagelser af Rullesteensand. I 
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Nærheden af Byerne, især Kirkebyerne, er dette Rullesteenssand 
ganske sort og overordentlig rigt paa Humus, som f. Ex. ved 
Svogerslev, Kornerup og omkring Loire, medens de Byer der ligge 
paa Leer, som f. Ex. Kattinge, ikke vise denne Eiendommelighed, 
der uden Tvivl hidrörer fra den længere eller kortere Tid Jorden 
har været under Dyrkning, og ved Gjödning har faaet et regel
mæssigt Tilskud af organisk Stof. Saaledes vil sandsynligviis 
Jordskorpens Farve være et vigtig Hjelpeiniddel til at bedömme 
Byernes Alder. Paa den anden Side lærer denne Betragtning, at 
vore Forfædre i en ældre Tid ikkun dyrkede Sandjorden, og at 
Leerjorden som nu med Rette ansees for den frugtbarste, forst i 
en senere Tid er kommen under Kultur, ligesom det er bekjendt, 
at man ikkun i den allerseneste Tid ved forbedrede Agerdyrk- 
ningsretlskaber har været istand til at bringe dens hele plante
nærende Kraft til Virksomhed. Da Leerjorden neppe vil kunne 
dyrkes uden Jernredskaber bliver man fristet til at sætte den Tid, 
da Sandjorden udelukkende blev dyrket i en Periode da Jernet 
var ubekjendt, eller dets Anvendelse ikkun lidet udbredt, og da 
den lette Sandjord kan bearbeides med Træ, har det sandsynligviis 
været det Materiale som er bleven benyttet dertil.

Anvende vi Jordens Farve som Kjendetegn paa Dyrkningens 
Alder, saa er Loire en af de Byer, der har den ældste Kultur af Jord
bunden, thi Markerne omkring Byen udmærke sig ved en overordent
lig inörk Farve. Jeg maa dog herved bemærke, at vi have iagttaget 
en Mark i Nærheden af denne Byc, hvis sorte Farve ikke alene hid
rörer fra indblandet Humus, men, som man allerede ved en overdådig 
Betragtning finder, tillige hidrörer fra en Mængde Stykker Trækul 
i Jorden. Da nu virkelig Trækul, med velvedligeholdt Træstruclur, 
ikkun kan dannes af Træet ved en Forkulning eller ufuldkommen 
Forbrænding, og ingen anden chemisk Indvirkning kan frembringe 
det, saa maa det hidröre fra Brand. Man linder slige Kulstykker 
meget hyppigen paa Steder, hvor der tidligere har været Kul
miler, men det er meget usandsynligt, at disse Kulstykker ved 
Leire hidröre fra en saadan Kulmile, hvis aldrig store Omkreds man 
endnu længe efter kan opdage ved Begrændsningen af den sorte 
Farve, medens disse ere udbredte over en ikke ringe Deel 
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af Marken. De hidröre altsaa sandsynligviis fra Udsvaade af Byg
ninger. og da Trækul höre til de incest uforstyrrelige Sloffer, 
der i Aartusindcr uforandrede kunne ligge i Jorden, er der fra 
den Side intet til Hinder for at antage at de kunne hidröre fra 
Forstyrrelsen af det gamle Lcircs Træbygninger.

Undersöger man de lavere, nærmere ved Fjorden beliggende 
Strækninger nöiere, hvortil Grotterne paa mange Steder give An
ledning, saa finder man, at Torvemassen i Almindelighed hviler paa 
en Jordbund, der er fuld af Strandskaller. Disse Muslinger ligge 
sædvanligt i en feed steenfri Leerbund, men der er ikke faa 
Steder hvor man finder dem blandede med Sand og Smaastene. 
Hvor dybt det muslingforende Lag naaer er ikke afgjort, og ri- 
meligviis har det paa forskjellige Steder en meget forskj ellig Tyk
kelse. Phænomcnet er saa almindeligt, at man ikke kan tænke 
paa at forklare det ved en tilfældig Tilførelse af Skallerne, og 
medens man kunde antage, at en usædvanlig höi, forbigaaende 
Vandstand, forenet med Storm og höi Bölgcgang, kunde have 
skyllet Sand, Smaastene og Muslinger langt ind paa Lavningerne i 
Nærheden af Fjorden, bliver denne Forklaringsmaade uantagelig 
med Hensyn til de Skaller, som ere nedlagte i flint Leer. Det 
folger nemlig allerede af physiske Grundsætninger, at Leer ikkun 
kan afsættes i fuldkomment roligt Vand, og alle Erfaringer ved 
vore Kyster bekræfte, at Havet ikkun afsætter Leret, hvor der 
ingen Bølgebevægelse finder Sted, altsaa enten i Fjorde og bag 
ved Öekjeder, eller i et saa dybt Hav, at Bølgebevægelsen ikke 
naaer derned. Havet maa altsaa tidligere have fyldt alle disse 
Dale og Engstrækninger, og del bliver da derfor at afgjöre, om 
Soen i en tidligere Tid ved uforandret Niveau kan have staaet 
paa de Steder, hvor vi nu finde Strandskaller, i hvilket Tilfælde 
alle disse Torvemoser med Strandskaller maa betragtes som en 
Lagundannelse, der er adskilt fra den egentlige Fjord ved en af 
Havet opkastet Sandrevle. Et fuldstændigt meget nöiagtigt Nivelle
ment af disse Dale, og navnligen de Steder hvor Skallerne nu 
findes, vilde kunne afgjöre dette Spörgsmaal, men da vi ikke have 
sect os istand til at udfore det, have vi maattet nöies med at 
skjönne Höiderne og det Skjön har lort os til dette Resultat, 
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at mange af disse Muslinglag ligge betydeligen over Fjordens 
nuværende Niveau. Desuden inaatte man, hvis Dalenes Torvemoser 
vare en Lagundannelse, ved deres Munding kunne finde Spor af 
den Sandrevle, der har foranlediget Udelukkelsen af Sovan
det og Forvandlingen af Fjorden til en Ferskvandso og Torve
mose, men slige Revler have vi intet Sted iagttaget ved disse 
Dale, medens vi saae en saadan Revle paa Jægerspriishalvôen i 
Nærheden af Kjölholmen, hvor den virkelig har foranlediget Dan
nelsen af en Torvemose. Forvandlingen af de tidligere Fjordarme 
lil Ferskvandsoer og Torvemoser skyldes altsaa en Niveauforandring 
og, at den beslaaer i en Hævning af Landet folger af dens Sam
menhæng med Hævningerne i Jylland og hele Skandinavien, som 
er et af de bedst beviste geognostiske Phænomener. Ved denne 
langsomme Hævning har Landets Udseende i denne Deel af Sjæl
land væscntligen forandret sig, og del Kort som er fremlagt i Sel
skabet, og som jeg haaber senere at kunne bekjendtgjöre, giver 
en Idee om Forholdene i en tidligere Tid.

De nylig anförte Kjendsgjerninger om en Hævning af Landet 
ere alligevel langtfra ikke de eneste vi have iagttaget. Vi have 
undersögt næsten den hele meget bugtede Strandstrækning der 
ligger mellem Roeskilde og Ilolbek, og overalt fundet vore i Leiet 
af Kornerup og Leire-Aa anstillede Iagtagelser stadfæstede. Stranden, 
selv hvor den ligger betydelig over den överste Tanglinie, er 
bedækket med Muslingskaller, og smaa Bugter, som strække sig 
ind i Landet, ere fyldte med Strandskaller, for det meste endnu 
sammenhængende og ubeskadigede, indlagte i flint Leer som ofte 
er trængt ind imellem Skallerne, og udfylder det Rum som Dyret 
tidligere indtog.

Foruden disse sammenhængende Iagttagelser, der antyde en 
Hævning af hele Isefjordens Kyster, og dermed ogsaa af det 
omgivende Land, have vi seet en anden Række af Phænomener, 
som vel ere nær beslægtede med de nylig omtalte, men ikke desto- 
mindre saa forskjellige derfra, at de fortjene særskilt Omtale. 
Ligeoverfor Sluphusene paa den venstre Side af Leireaaens Udlob 
findes paa et noget bredt Forbjerg i en Höide, som vi antage al 
være 15 Fod over Isefjordens nuværende Spoil, en Mængde 
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Strandskaller blandede med Rullesteenssandformationens Smaaslene 
og Sand. Saa langt dette Muslinggruus strækker sig, er Jorden 
ganske sort farvet, og naar man graver ned, finder man, at den 
sorte Farve, som Jorden viser, forsvinder med Muslingerne, og de 
dybere Lag ere fri baade for det sort farvende organiske Stof, 
og for Skallerne. Man seer tydeligt, at den sorte Farve og Mus
lingernes Forekomst höre sammen, og ved at sammenligne mange 
andre Puncter, hvor Strandskaller findes paa moer eller mindre 
bratte Skrænter betydeligere höiere end de Steder ere, livor ellers 
vore fossile Strandskaller findes, kommer man til den Overbeviis- 
ning at Skallernes liöie Beliggenhed og Jordbundens sorte Farve 
höre ligeledes sammen. Som Steder, hvor vi have iagttaget 
Skaller under delle Forhold nævner jeg her Kysten mellem Jæ- 
gerspriis-Færge og Gjörslev ; her ere Muslingerne meget sjældne 
i den sorte Jordbund, og bevise derved, at den sorte Farve ikke 
kan hidröre fra Levningerne af Skallernes forraadnede Dyr; Lang- 
ved-færge i Rgesogn, Vintermollerne i Sonnerup Sogn, hvor dette 
sorte Lag med Strandskaller hviler paa et Lag at Ferskvands
kalk, der er saa mægtigt, at det brydes og benyttes til Kalk
brænding. Endvidere findes det ved Stranden i Nærheden af 
Kattingeværkj hvor det naaer en Höide af 20 Fod over Isefjordens 
nuværende Vandflade. Jeg lænker mig at disse sorte musling
forende Lag, som ligge höiere end vi ifölge alle andre Phæno- 
mener kunne antage at Isefjordens Vandspeil nogensinde i den 
Jordperiode hvorom her tales, har naaet, er netop den Tids överste 
Tanglinie. Ved dette Udtryk forstaaer jeg nemlig den överste 
Linie, hvor man finder Tangen om Foraaret langs med Kysten, 
og hvorhen den ved Vinterens Storme og Höivande er kastet. 
Da denne Linie er betydelig over Vandets almindelige Stand, har 
jeg benyttet den til at sammenligne Lagene af de fossile Skaller, 
overbeviist om, at Muslinglagcne, der umiddelbart ere kastede op 
ved Bölgerne, aldrig fra samme Vandspeil, ville naae denne Tang
linies Höide, og at altsaa de Muslinglag, som vi finde höiere end 
denne Tanglinie, hidröre fra en Tid da Vandets Overflade var 
höiere i Forhold til det omgivende Land Tangen forer Skaller 
og Smaaslene med sig op paa Stranden, og en saadan Opskylning 
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af Tang gjentaget i en Række af Aar vilde vel være istand til at 
samle Stene og Skaller, medens Jorden blev farvet af Tangens 
organiske Slof. Ilvad der synes at bekræfte denne Mening er, 
at de skalforende Gruuslag altid fremkomme paa bestemte Loca- 
litctcr, nemlig enten paa Forbjerge og Næs, saasom ved Udlöbet 
af Leireaaen og ved Langtved, eller i srnaa trugformige Fordybninger 
i Strandskrænten, saasom ved Kaltinge, og det er velbekjendt, at 
Tangen endnu plcicr at samle sig paa lignende Steder paa Ky
sterne. Jeg havde haabet, at den chemiske Analyse kunde bidrage 
til at afgjöre Spörgsmaalet om Oprindelsen af disse sorte Masser, 
og har undersøgt den for Svovelsyre, der i Forbindelse med Kalk 
udgjör en betydelig Deel af vor almindelige Blæretangs Aske, en 
Forbindelse der er saa tungoplöselig i Vand, at man kunde formode 
at en Deel deraf endnu ikke var udvasket i de Aartusinder^ der 
ere forløbne siden disse Lag bleve afsatte. Jeg har ogsaa virke
lig opdaget Svovlsyre i denne sorte Jord fra Kattinge, men i saa 
ringe Mængde, at jeg ikke tör slutte noget deraf, i del mindste 
ikke förend jeg har anstille! en Række sammenlignende Undersø
gelser med Jordskorpen fra forskjellige andre Steder.

Naar jeg nu til de heranförte Kjendsgjerninger for en tid
ligere höiere Vandstand lilföier, at der paa mange Steder findes 
Havstokke og Revler, kjendelige ved de mange afrundede og ble
gede Stene, og som ligge paa et höiere Niveau end det er, som 
Bölgetoppen kan naae for nærværende Tid, saa har jeg sammen
stillet de Erfaringer, der efter min Overbeviisning fuldkomment 
godtgjöre, at lsefjorden i tidligere Dage havde en langt större 
Udstrækning, og en ganske anden Begrændsning, end den har 
for nærværende Tid. Förend jeg nu gaaer over til en nærmere Beteg 
nelse af de udtørrede Vige og Sunde, og Fjordens gamle Grændser, 
maa jeg endnu omtale en anden Forandring i modsat Retning, en 
Sænkning hvoraf ligeledes tydelige Spor opdages i disse Egne.

Ved Vintermollerne i Sonnerup-Sogn er der afsat et meget 
mægtigt Lag af Kildekalk, som er fuld af Land-og Ferskvandssnegle, 
som altsaa maa være afsat paa Landjorden, eller i rindende Fersk
vand. Paa denne Kildekalk ligger et Lag af sort Jord med knu
ste Skaller afMytilus edulis ogLittorina littorea; det er det oven- 
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anförte Tanglag, altsaa en Saltvandsdannelse, som nu ligger en 
Fjerdingvei fra Stranden, men dette Saltvandslag er dækket af et 
nyt endskjöndt ikke meget mægtigt Lag af Ferskvandskalk. I en 
Mose omtrent ¿ Miil N. for Skullelöv viste sig, regnet fra Over
fladen, folgende Forhold.

1 Fod Mosej ord,
2£ —- guult Leer med Card, edule og Nassa reticulata, Mus

lingerne ere for det meste lukkede og fyldte med Leer. 
Dcrpaa folger i Dybden Torv, som i en Mægtiglied af 6 Fod 
endnu ikke var gjennemgravet; den indeholdt Levninger af Eeg, 
Ene, Birk, Fröet af Bukkeblade, og er efter Folkenes Udsagn meget 
svovlet, hvilket bekræftes derved, at den ved Udtørring overtræk
ker sig med et hvidt Beslag af Gips. Altsaa ogsaa her findes 
dybest et Lag af Ferskvand- og Landdannelse, derpaa et Saltvands
lag, og överst igjen et Lag som er dannet i Ferskvand.

Ved nogle Udflyttergaarde fra Herslev, findes en lille Mose 
adskilt fra Strandbredden ved en Revle af Strandstene med enkelte 
Strandskaller. Her var Forholdet folgende, regnet fra oven:

8 Tommer Englörv,
4 — hvid Mergel uden Skaller,
3 — graa Leermergel uden Stene, men med utallige

Strandskaller, hvoriblandt Muslingerne næsten 
alle vare lukkede.

Under dette Lag fulgte Törv af samme Beskaffenhed som paa 
det forrige Sted.

Disse Iagttagelser bevise, at Egnene omkring Isefj orden have 
havt en Periode, hvor Soen er steget, og har o vers vommet Steder 
der tidligere have været torre, eller dækkede med Ferskvand. 
Denne Vandbedækning har ikke været en Overskylning, men Van
det har staact længe og roligen paa disse Steder, thi ellers kunde 
hverken Muslingerne være saa fuldkomment vedligeholdte, eller 
Leret, som er steenfrit og fiint, være afsat. Overeenstemmende 
med velbegrundede geognostiske Sætninger tilskriver jeg denne 
Niveauforandring til en Sænkning, og den staaer ligesaa lidt ene 
som Hævningen omkring Isefjorden. Den horer til den store, vor 
Jordperiode tilhorende Begivenhed, som jeg har betegnet som 
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den store Nordso-Sænkning, og hvoraf Spor ere opdagede saa 
langt östlig som Bornholm, og forresten ved de danske, tydske, hol
landske og engelske Kyster afNordsöen, ved de franske og engel
ske Kyster af Canalen, og selv ved de spanske Kyster. Medens den 
store skandinaviske Hævning især forandrer det nordlige og östlige 
Europas Kyster, har Nordsosænkningen forandret især det vestlige 
og sydvestlige Europa; medens den skandinaviske Hævning har 
været langsom, og vedbliver endnu, synes Nordsosænkningen, at 
have været pludselig, og har for længe siden allerede ophört 
at virke. De nordlige og östlige Dele af Danmark, og den syd
lige Deel afSkaane have været paavirkede af begge disse Niveau
forandringer, og deres modsatte Virkninger berede ofte den iagt
tagende Geognost store Vanskeligheder.

Enkelthederne med Hensyn til vore Undersøgelser over Ky
sternes tidligere Forhold erc folgende, som jeg her anförer fore- 
löbigen indtil det vil være muligt, at bckjcndtgjöre et Kort, der 
kan gjengivc det gamle Forhold i sin Heelhed.

'Boserup-Gaard og Skov var en Öe; Sundet gik fra et Sted 
tæt sonden for Bistrup indtil den sydostligste Deel af Katlinge- 
Sö; vi have kunnet folge Strandskallelaget fra Bistrup indtil om
trent I af hele Strækningen til Kattinge-Söe.

Kornerup-Aa var en Fjord, der strakte sig med Saltvand 
indtil noget sydlig for Leire; vi have fundet en Havstok af Strand
skaller og Gruus paa den sydvestligste Side af Kattinge-Sö, og 
et sort Jordlag med Muslinger mellem Leire og Herlufmagle.

Leire Aa var en Fjord, der i Nærheden af Leire stod i For
bindelse med Kornerup Fjorden, og forvandlede Herslev Sogn og 
en Deel af Kornerupsogn til en Öe. Vi have kunnet folge Lag af 
Strandskaller fra Aaens Munding indtil Leirc-Mölle.

Selsöe-Sogn paa Jægerspriis-Halvôen var en Öe; Sundet 
gik igjennem Selsöcn forbi Olufskildc, omkring Torpegaarden, 
der er en Holm, og omkring en temmelig höi Aas af Koralsand, hvor 
den satte sig i Forbindelse med den Viig, der nu danner Koholms- 
mose, samt omgav en Mængde enkelte Holme af Rullesteensleer. 
Vi have paa hele Strækningen fundet Lag af Strandskaller i Mosen 
og hist og her Havstokke og Revler med Skaller.
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Ved Skibbye strakte en Viig sig langt ind i Landet, som vi 
ved Strandskallerne have fulgt indtil i Nærheden af Byen, men Landets 
Form og Höideforholdene antyde, at denne Viig var den ostlige 
Munding af et Sund, hvis störste Strækning nu indtages af Veile- 
Aae. Denne Formodning trænger ikke destomindre til Stadfæstelse 
ved fortsatte locale Undersøgelser. Hvis den er rigtig, saa har 
den nordlige Deel af Jægerspriis-Halvôe været en Öe.

Föie vi hertil, at den Deel af Odsherred hvorpaa Rorvig lig
ger ifölge tidligere Undersøgelser, som jeg for flere Aar siden har 
anstillet, men som trænge til en Revision, har dannet 4 Öer, 
og atArresöen, ifölge sit hele geographiske Forhold, maa antages 
at have slaact ved et Sund i Forbindelse med Roeskilde-Fjorden 
og ved et andet Sund med Kattegattet , saa have vi her de større 
Omrids af Isefjordens tidligere geographiske Forhold. Naar man 
antager at det gamle Hledre har ligget hvor vi nu finde Byen 
Leire, en Formodning der har fundet nye Bekræftelser ved vore 
naturhistoriske Undersøgelser, kan man ikke negte at Beliggenheden 
var ypperlig valgt for en Vikingeborg. Fra Stedet selv havde man 
2 Söveie, nemlig ad Leirefjord og ad Kornerup-Fjorden, og den 
sidste havde to Udlob til Roeskilde-Fjorden, den ene igjennem Kal- 
tinge-Sö og den anden igjennem Boserup Sund. Fra Roeskildefjor- 
den havde man sandsynligviis foruden den nuværende Vci, en anden 
igjennem Skibbye-Sund til Isefjorden og en igjennem Arresøen ud i 
Kattegattet. Fra Isefjorden havde man, foruden det nuværende Indlob 
to andre i Odsherred. Det folger heraf, at en Fjende naar han ikke 
meget nöie var kjendt med Localforholdene maatte forvirres ved de 
utallige Sunde, og at han, naar han omsider ogsaa naaede en af 
de smalle Fjorde , der forte til Leire, var udsal for idelige An
greb fra de omkringliggende Höider, medens Skibene fra Leire 
kunde undslippe igjennem den anden Fjord.

Til denne Fremstilling knyttede Prof. Steenstrup nogle spe- 
ciellere Bemærkninger om Forhold, der i denne Sommer vare 
iagttagne dels i del ovenforbeskrevne Terrain, dels i Nærheden 
deraf. Saaledes havde de Skaldyr, som vare forefundne i de 
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hævede Strandbredde, næsten overalt vist sig at være de samme, 
om end ifølge de særegne Leiringsteder Mytilus edulis kunde 
være fremherskende paa det ene Punkt, medens Cardium edule 
eller Oslrea edulis kunde være det paa et andet Punkt, hvorfor 
den specielle Fortegnelse paa de Skaldyr, som paa hvert Punkt 
jagttoges, her kun vilde have ringe Interesse; kun fremhævedes 
det, at Östersen endnu var det eneste Skaldyr, som man med 
nogen Sikkerhed kunde angive som uddöd for Fjorden og den 
nærmeste tilstedende Deel af Kattegattet, og at Cardium edule og 
Littorina littorca ofte havde en for Fjordens Fauna usædvanlig 
Störreise.

Ved Kattingeværk laae det hævede Strandlag, fornemmelig 
bestaaende af ct tykt Lag af Östersskaller 15 Fod over Fjordens 
Overflade, og tilbod en lettere Undersøgelse, da det ved store 
Bortgravninger laae blottet i en lodret Væg. I denne paaviste 
Gaardens Folk et Sted, hvor man for to Aar siden havde ved 
Bortgravningen truffet Benradet af et Menneske, og deraf saa- 
velsom af Folkenes omstændeligere Angivelse fremgik det, al dette 
Benrad maatte have været dækket af en stor Del af Osterslaget, 
og dette saaledes være leiret der senere end Landets Beboelse. 
Beviserne for denne Sætning vare ogsaa forøgede i denne Sommer 
derved, at vi ikke samlede faa Flintflækker imellem Muslingerne i 
de hævede Strandlag paa Bankerne ved de udflöttede Strandgaardc i 
Herslöv Sogn, hvormed ogsaa maatte sammenholdes det ovenom
talte Lag over Ferskvandskalken ved Vintermollerne, i hvilket flere 
Brudstykker af Urner bleve fundne.

Umiddelbart i Leires Omgivelser fandtes karakteristiske Skov
moser med talrige Levninger af Fyr og Eeg, og ligeledes inde
holdt Kjærmoserne, som dække de forrige Vige af Fjorden, 
mange Skovlevninger, saa der er Udsigt til at kunne erholde 
Oplysning om Tidsforholdet mellem Landets tidligere Skovvege
tationer og de oftomtalte Hævninger; i flere af disse Moser, 
navnligen ved Skibby, fandtes ofte udstrakte Lag af Muslinger 
over Tørven, og i denne Stammer saavel af Eeg som Fyr. Hvis 
denne Eeg er den samme som den i Skovmoserne, vilde altsaa begge 
disse Trævegetationers Tid i disse Egne ligge hinsides Afleiringen 
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af de Strandmuslinger, der nu dække Moserne. I Anledning af dette 
Tidsspörgsmaal meddeelte Stp. forelöbig nogle Iagttagelser, han i 
Sommerens Löb havde gjort i et stort Antal Moser i det nordlige 
Sjælland og ved hvilke han specielt havde henvendt sin Opmærk
somhed paa Forekomsten af forkullede ’ Ege- og Fyrretommer i 
Skovmoserne. Han var derved kommen til den Overbcviis- 
ning, at disse i det Hele vare meget almindelige i vore Moser og 
forekom under saadanne Former, at man ikke godt vilde kunne 
forklare deres Oprindelse fra Skovbrand, men maatte antage at 
de hidrørte fra Menneskehaand, navnlig fra Kulfældning. Til 
saadanne Former henregnede han de Stammer, der ligesom vare 
brændte tvert over ved Rodenden og undertiden tillige ved Topenden, 
uden at den mellemliggende Deel bar Spor af at være angrebet 
af Luerne. Et saadant Forhold vilde let forklares ved den Frem- 
gangsmaade, som de vilde Folkeslag anvende forat fælde större 
Træer, idet de med indlagte Glöder forkulle et Belte rundt om
kring Stammen og med deres Ben- eller Stenöxer afhugge det 
Forkullede, og saaledes vedblive at forkulle ,og borthugge nye 
Lag indtil Stammen er fældet tvert over. — En Fyr i en Skov
mose ved Byen Valleröd., en Fyr i en Skovmose indenfor Ruder
hegn og en Eey i en lille Mose mellem Donse og Hövltegaard 
havde frembudt dette Phænomcn i en saa karakteristisk Grad, at 
han ingen Tvivl kunde have om at de vare kulfældede. 1 Mosen 
indenfor Ruderhegn laae den forkullede Ende af Fyrrestammen 
op imod et staaende Rodstöd, der ligeledes i sin överste 
Ende havde Spor af Forkulning, og en Stribe af Kulsmuler strakte 
sig til begge Sider ud fra Rodstödet. Er denne Tydning rigtig, 
gaaer altsaa begge de mestfremtrædende Skovtræer tilbage til 
Stenalderen.

I denne Sommers orienterende Undersøgelser havde der kun 
været ringere Ledighed til Udgravning af Höiene, men de deri 
forefundne Kul opbevaredes omhyggelig for ved nöie Undersø
gelse og Sammenligning at oplyse, hvilke Træsorter ¡almindelighed 
forefandtes eller benyttedes i Brændalderen.

Tilsidst foreviste Meddeleren de vigtigste Bidrag til Landets 
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tidligere Fauna, som i dette Aar vare indkomne til Universitets
museet, og som kunne kaste Lys paa Forholdene i Landet i hine 
Tider. Af disse maatte især fremhæves den ydre Skjæretand af 
en meget stor Björn, der netop ved sin Störreise viste at den 
maa være af den store fossile Björn, som Prof. Nilsson har fundet 
i Skaanes Torvemoser; desværre kunde Giveren, Hr. Oberstl. 
Sommer, ikke nöie anföre, hvor den var fundet, men erindrede, 
at den var bragt ham med jordfundne Oldsager fra Sjælland. 
Som Vidnesbyrd om Björnens tidligere Forekomst her i Landet 
anförtes foruden Stednavne, der dog ligesaa ofte kunne hid
røre fra Mandsnavnet Björn, Fortællingen hos Saxo om Rolf 
Krakes Svoger, Bjarke, som med Spydkast dræbte en stor 
Björn, der modte ham i Krattet (ursum qvippe exiiniæ magnitu
des obvium sibi inter dumeta factum jaculo confeeit. Saxo Libr. 
II). Dernæst Halvdelen af et Rygskjold af Flodskildpadden, funden 
i en Torvemose ved Overdraaby nær Jægerspris, og af Hr, Di
striktslæge Kammerraad Kjeldahl og Hr. Oberstl. Sommer red
det for Videnskaben og overladt til Museet. Heller ikke af dette 
Dyr var der tidligere fundet Levninger her i Danmark; det har 
hört til et Dyr af 10 Tommers Længde og stemmer aldeles over
ens, som del synes, med de 4—5 Exemplarcr som ere fundne i 
Sverige, og som danne hos Prof. Nilsson en forma borealis af 
den europæiske Flodskildpadde, Emys lutaria. Af Dyr, hvis 
Forekomst tidligere var godtgjort, fremvistes Knokler af Lem
merne af en overordenlig stor Kæmpeoxe QBos urus Lin. Nilss.) 
fundne i cn Mose ved Næsbyhovedmolle i Fyen, og af Eieren Hr. 
Trolle skjænkede til Museet. Ved en bred Hulmeisel, forar- 
beidet af Mellemfoden af denne Kæmpeoxes Bagfod og i en sær
deles velbevaret Tilstand fundet i en Torvemose ved Kirke-Helsinge i 
Sjælland, er det nu afgjort, at ogsaa dette store Dyr har levet 
samtidigt med Landets förste Beboere. Dette lærerige Stykke, 
som hidrörer af et Dyr, der har naaet en höi Alder, er opbe
varet paa det oldnordiske Museum, der velvillig har givet Uni
versitetsmuseet en tro Gipsafstöbning deraf. — Denne saavelsom 
de övrige forhistoriske skandinaviske Oxcarter höre til de Dyr, 
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der med stor Sandsynlighed kunne antages indvandrede i Skan
dinavien fra Sydost*).

Professor Forchhammer forelæste i eget og Prof. Scharlings 
Navn en Betænkning over Inspecteur Nörgaards Afhandling over 
kulsure Magnesia-Forbindelser.

Inspecteur Nörgaard har til Videnskabernes Selskab indsendt 
en Afhandling med Titel: „Bidrag til Oplysning om de kulsure 
Magnesia-Forbindelser.”

Forfatteren har bestemt 4 neutrale Forbindelser af Magnesia 
og Kulsyre, der ikkun ere forskjellige ved deres Vandmængde, 
nemlig :

Mg. C -J- Aq.
Mg. C 4 2 Aq.
Mg. C 4- 3 Aq.
Mg. C + 5 Aq.

Af disse findes de förste 2 ikke anförte i Lærebogerne og 
synes hidtil at have været ubekjendle.

Mg. C Aq. dannes, naar svovlsuur Magnesiaoplösning ophedes 
til Kogning, hvorpaa Kogningen standses, et Overskud af kul- 
suurt Natron tilsættes, og Bundfaldet udvaskes med næsten kog
hedt Vand. Forfatteren siger, at det i sin Sammensætning nærmer 
sig Mg. C + Aq. Koges de blandede Oplosninger af svovlsuur 
Natron og kulsuur Magnesia saa bundfaldes basiske vandholdende 
Salte, som indeholde mindre Kulsyre i samme Forhold som Kog
ningen har varet længere, men altid ligesaa mange Aeqivalenter 
Vand som Magnesia.

Mg. C + 2 Aq. dannes, naar man ved almindelig Tempera
tur fælder et Overskud af svovlsuur Magnesia med kulsuurt Natron.

*) Ved en Sætterfeil var det Tegn som i det i Modet d. 7de Januar d. A. nær
mere omtalte Værk angav denne Indvandringsretning, bleven udeladt ved 
disse Oxearter, hvorfor her gribes Ledigheden til at fuldstændiggjore den tidli
gere Fremstilling efter en senere velvillig Meddelelse fra Hr. Prof. Nilsson.

Stp.
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Det har en meget stor Tilböielighed til at optage mere Vand, 
hvorved det gaaer over til Mg. C + 3 Aq. eller Mg. C' 5 -f- Aq.

Forfatteren har dernæst beskrevet et Dobbeltsalt af kulsuurt 
Natron med kulsuur Magnesia, som i sin Sammensætning ikke 
er analogt med det bekjendte Kalisalt, hvis Sammensætning er 
Ka2 C2 + (Mg. C) 2 + 9 Aq. medens dette Natronsalt er 
Na2 C -f- Mg. C -|- 15 Aq. Det krystalliserer i Gsidige hemi- 
prismatiske Prismer, og det dannes, naar man til en concentreret 
Oplosning af kulsuurt Natron ved en lav Temperatur, f. Ex. 5° — 
6°, sætter svovlsuur Magnesia Oplosning saa længe den oplöser 
sig deri. Eller | til Time begynder Krystallisationen. Saltet 
decompofieres ved Vand, og efterlader efter Udkogning og Ud
vaskning Magnesia alba.

Forfatteren har især henvendt sin Opmærksomhed paa de Phæ- 
nomener, der ledsage Dannelsen af de forskjellige Forbindelser, 
og derved iagttaget interessante Forhold, hvoraf vi her ville anföre 
nogle.

Naar man blander kolde Oplosninger af svovlsuur Magnesia 
og kulsuurt Natron synker Temperaturen nogle Grader, medens der 
dannes et Bundfald, som er Mg. C -}- 2 Aq., men kort Tid efter 
begynder Temperaturen igjen at stige; Tilvæxten er större end 
den tidligere Aftagelse og Mg. C -f- 2 Aq. er derved gaact over 
til et vandrigere Hydrat, som ved en Varmegrad mellem O og 20° 
er Mg. C + 5 Aq., men ved hoiere Temperaturer Mg. C -f- 3 Aq.

Mg. C 4- 5 Aq. forvittrer overordentligt langsomt i Luften, 
men naar den indeholder en endogsaa meget ringe Mængde Mg. 
C + 3 Aq., saa gaaer Forvittringen meget hurtig.

Comiteen foreslaaer, at denne Afhandling, der udvider vore 
Kundskaber om Magnésiens interessante og vigtige Forbindelser 
med Kulsyre, optages i Selskabets Skrifter.

Den 15de November 1848.

G. Forchhammer, E. A. Scharling.
Betænkningens Affatter.

Selskabet bifaldt al Afhandlingen optages i Selskabets Skrifter.
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Selskabet modtog:
Bulletin de la soc. géologique de France 2,nc serie, tome 3"ie 

feuilles 33-38, 4"ie, feuilles 39-52, 63-78, 5me, feuilles 
1-15.

Mémoires de F Academie Royale de Bruxelles. Tome 21 & 22.
Mémoires couronnés et mémoires de savans etrangérs à l’Acad. de 

Bruxelles. B. 22.
Annales de l’observatoire Royale de Bruxelles par Quetelet. 4. 

1848. Tome VI.
Bulletin de l’Acad. Royale de Bruxelles. Tome 14. 2>ne partie. 

Tome 15. lre partie.
Annuaire de l’Acad. Royale de Bruxelles. 14">c année.
Rapport addressé à Mr. le ministre de l’intérieur sur l’état et les 

traveaux de l’observatoire Roy. par Quetelet. 1847.
Sur le climat de la Belgique par Quetelet. 2«ic partie.
Catalogue des livres de la bibliothèque de l’observatoire de Brux

elles 1847.

Mödet den lste December.

Professor Dr. theol. C. E. Scharling meddeelte nogle Oplys
ninger om de Spor, der vise sig i den ældste romerske Keiser
historie til en politisk Indflydelse og Benyttelse af den jödiske 
Messiasforventning.

At den jödiske Messiasidee ikke var ubekjendl for Hednin
gerne, er en almindelig antaget Mening, for hvilken man blandt 
Andet plcier at beraabe sig paa de bekj endte Steder Sueton. 
Vespas. c. 4 og Tacit. Histor. 5, 13, hvor der omtales „som et 
fra gammel Tid udbredt Rygte, der stötlcde sig til Spaadomme i 
hellige Skrifter, at ved Midten af förste Aarhundrede efter vor 
Tidsregning skulde fra Judæa udgaae Verdens Herrer, og hvor der 
lilföies Bemærkningen om, al denne Spaadom havde Joderne udlagt til 
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Gunst for sig og vare derved bievne foranledigede til at begynde 
den ulykkelige Krig med Romerne, som endtes med den jödiske 
Stats fuldkomne Undergang, medens hiin Spaadom egentlig havde 
gjældt Vespasian og hans Sönner.” Imidlertid tör man fra disse 
Steder dog saameget mindre laane Maalestokken for Almindelig
heden af den omhandlede Forventning, som de begge saavel ved 
Ligheden i Udtryk som ved Anvendelsen af den ommeldte Spaa
dom paa Keiser Vespasian kunne vække Formodning om at være 
udskrevne efter den jödiske Historieskriver Josephus, Bell. Judaic. 
VI, 5. 4, der dog paa dette Sted nærmest kun indskrænker sig 
til al omhandle hiin Forhaabnings Udbredelse blandt den jödiske 
Nation. Ikkedestomindre maa det allerede paa Grund af Jodernes 
Adspredelse rundt omkring i den hele da bekjendte Verden og 
den Opmærksomhed, som deres Religion opvakte, hvorom vi hos 
romerske og græske Skribenter finde de bestemteste Vidnesbyrd, 
være nicer end sandsynligt, al den messianske Forventning er paa 
flere Steder i Hedningeverdenen bleven Gjensland for Efterspørgsel 
og noiere Overvejelse. Virkelig synes der ogsaa at lade sig paa
pege Kjendsgjerninger, som nicer eller mindre bestemt antyde 
hiin Forventnings Udbredelse og Indflydelse udenfor Palæstina, 
fornemmelig i Orienten, og om dens successive Forplantelse til 
Vesten, lige til Verdens Hovedstad og ind i Cæsarernes Pallads.

Med Forbigaaelse af adskillige dunklere Antydninger, hvor 
del er tvivlsomt, om Indflydelsen netop af jödiske Forestillinger 
har gjort sig gjældende, eller om vi deri alene skulle see Virk
ningen af almindelig menneskelige Forventninger og Længsler 
efter en gylden Tidsalder, eller af Frygt og bange Ahnelser om 
en modsat Tilstand (f. Ex. Virgils Ecloge IV etc.), synes i for
nævnte Henseende folgende Træk, som Suetonius meddeler i Neros 
Levnetsbeskrivelse at fortjene en særegen Opmærksomhed. I Be
gyndelsen af sin Fortælling om de Opror, der tilsidst gjorde en 
Ende paa Neros grusomme Herredomme og foranledigede hans 
Selvmord, beretter Suetonius, „at allerede længe forhen var der 
blevet spaaet Nero af Mathematikerne,” — den Tids Astrologer, 
Sueton. Tiber, c. 14. Tacit. Ann. 2, 32. Histor. 1, 22. 2, 62 — 
„at han engang skulde blive afsat. Men dog havde nogle af dem 
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forjæltet ham efter hans Afsættelse Herredommet over Orienten, 
ja nogle udtrykkeligen Kongeriget Jerusalem, medens de fleste, 
endog havde lovet ham Gjenopretlelsen af hans hele forrige Vælde.” 
(Nero c. 46). Hvorledes man kunde falde paa at tröste en romersk 
Keiser over Tabet af hans Herredomme med Udsigten til Jerusa
lems Throne, hvorledes denne — under Palæstinas daværende po
litiske Tilstand — endog blot kunde komme til Omtale ved den 
anförte Leilighed, bliver kun forklarligt, dersom Kongeriget Jeru
salem tænktes i Forbindelse med den Herlighed, som var knyttet 
dertil i den jödiske Messiasforvcntning. I den Forbindelse, hvori 
hiint Lofte sættes med de andre Udsigter, der bleve aabnede Nero, 
synes det ogsaa, at Jerusalems Kongedomme vel egentlig har 
været tænkt som Udgangspunkt for Herredommet over Orienten 
og derfra atter over Vesterlandene. Mærkelig bliver derfor ogsaa 
den stadige Opmærksomhed, som Nero henvendte netop mod Pro- 
vindserne i Osten, mærkelige de hemmelighedsfulde Forestillinger, 
hvormed han siges at have sal Gemytterne i Bevægelse i disse 
Egne (Tacit. Annal. XV, 36 provincias Orientis, maxime Ægyp- 
tum secretis imagitationibus agilans, smig. Suet. Nero 47). I 
denne Henseende fortjener blandt Andel ogsaa den Interesse, hvil
ken Partherne viste for Nero (Sueton. Nero bl. Tacit. Hist. 1, 2), 
saameget större Opmærksomhed, som vi upaatvivlelig i Rygterne 
om en Forbindelse mellem Nero og hine det romerske Riges gamle 
Fiender finde Nöglen til den apocalyptiske Prophetie om Dyret, 
der forener sig med ti af Ostens Konger (Apocal. 16, 12) og 
drager mod Rom, for at indtage og opbrænde „den store Stad, 
som har Kongedomme over Jordens Konger” (Apocalyps. 17, 17 
ff.). Det er ikke utænkeligt, at en Tyran som Nero, der ligesom 
Tiberius og Caligula hadede den Stad, hvilken rigtignok var Middel
punktet for deres Magt, men tillige idelig som et Damoklessværd 
truede dem med Skjændsel og Undergang, kunde i sin Harme 
over de forskjellige Anslag, der rettedes mod hans Magt og hans 
Liv, have smigret sig med Tanken og Ønsket om engang at drage 
som seirrig Helt imod sin egen Hovedstad og tage Hævn over 
dennes Indvaanerc, hvilke stundom tirrede hans Forfængelighed 
paa del Ømfindtligste, og hvis Stad han ikke log i Betænkning at 
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overgive til Flammerne. I Jodernes Forventning om Messias maatte 
Forestillingen om en navnlig mod Romerne fjendtlig Magt være 
en naturlig Folge af Datidens politiske Forhold. Hvorledes denne 
Forestilling kunde blive Nero bekjendt, er et Spörgsmaal, der 
lader sig saameget lettere besvare, som vi ikke blot vide, hvor
ledes den störste Deel af de Sandsigere og Spaamænd, der til 
hine Tider under Navn af Mathematikere, Chaldæer, Magier etc. 
oversvømmede Rom og Italien, havde deres Hjem i Orienten og 
iblandt deres Tal vistnok ogsaa vare Joder, hvilke jo under de 
lörste romerske Keisere havde vidst at skaffe sig Indgang hos alle, 
selv de höiestc Stænder i Rom; men det tillige er bekjendt, at 
endog i Neros fortroligste Omgivelser fandtes jødiske Proselyter. 
Som saadan beskrives hans Elskede Sabina Poppæa, hvem han 
endog ophöiede til sin Gemalinde og om hvis Interesse for Jo
derne Josephus ikke har undladt at meddele Vidnesbyrd QAntiq. 
XX, 8. 11). At de ovenfor omtalede Malhematici vare adspurgte 
maaskee netop af hende, og at deres Henviisning til Jerusalems 
Kongedömme hidrörte fra Bckjcndtskabet med den jödiske Mes- 
siasforventning, bekræftes yderligere ved Tacili Yttring om denne 
Dames Fortrolighed med hiin Slags Folk, Histor. 1, 22.

Der lader sig endvidere eftervise andre Begivenheder, som 
henhöre til en tidligere Tid, (f. Ex. Sueton. Claud. 25), og som 
kunne gjöre det begribeligt, hvorledes hos en Fyrste som Nero, 
hvis Indbildningskraft synes at have havt en stærk Retning mod 
det Æventyrlige, phantastiske Forestillinger med den messianske 
Idee til Baggrund kunde være opslaaede, som senere uddannede 
sig til politiske Anslag og Planer, i samme Forhold som Omstæn
dighederne krævede stedse usædvanligere Forholdsregler.

Endnu kjendeligere viser sig efter Neros Död Sammenslyng
ningen af jödiske og jödechristeiige Forestillinger om Christus og 
Antichristus med de politiske Gjæringer og Uroligheder i Rom. 
Det almindelige og til langt nede i fjerde Aarhundrede udbredte 
Rygte om Neros Gjenkomst QDio Chrysost. Orat. XXI, p. 271. 
Augustin. De civit. Dei XX, 192 sq. Sulpic. Severus Histor. s. II, 
29 etc.) kan forst saaledes finde sin tilfredsstillende Forklaring. 
De forskjellige Omstændigheder, som paa naturlig Maade kunde 
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fremkalde Formodningen om, al Nero ikke var död, men kun for 
en Tid borttagen, for atter at fremtræde paa Verdens Skueplads 
C— hans Selvmord i faa Vidners Overværelse — Neronianernes 
politiske Intriguer Suet. Nero 57. Tacit, hist. 1, 78. Suet. Otto 7. 
Vitell. 11. Tacit. Hist. 1.4. — Pseudoneroners gjentagne Op- 
trædelse, Tacit, hist. 2. 8. 1, 2. Zonar. Vita Tit. p. 578 C. Suet. 
Nero 57) vare dog ikke tilstrækkelige til at vedligeholde hiint 
Rygte saa langt ned i Tiden, dersom ikke andre Factorer havde 
virket med, hvilke gave Neros Gjenkomst dens mystiske Charakteer. 
Disse finde vi i de af Nero saa haardt forfulgte Christnes Fore
stillinger om Messias og dennes Modstander Antichristus, der tænk
tes som fuldkommen Vrangbillede til hiin, og hvem de derfor til
lagde Magt til at gjöre lignende Mirakler. Dersom da Jesus for
nemmelig ved sin Opstandelse fra de Döde havde beviist sin Mes- 
sianitet, maatte ogsaa for de daværende Christ ne Antagelsen af 
Antichristens lignende Gjenoplivelse ligge nær. Men at Nero, hvis 
Grusomhed og Voldsomheder i Forbindelse med den afgudiske 
Tilbedelse, som han fordrede for sin Person, lod ham blive be
tragtet som et Slags dæmonisk Væsen, af de Christne blev anseet 
snart som Typus for, snart identisk med Antichristus, derom have 
vi uforkastelige Vidnesbyrd blandt Andet i Johannis Apocalypse 
og i en heel Række af de sibyllinske Orakler. Medens nu de 
ovenfor berörte Omstændigheder, som kunde fremkalde i hedenske 
Kredse Rygtet om Neros ikkun midlertidige Forsvinden og For
ventningen om hans Gjenkomst, virkede saameget stærkere til al 
bekræfte de Christne i deres dogmatiske Anskuelser, maatte paa 
den anden Side atter de ved Christendommen udbredte Spaa- 
doinme om Antichristens Aabcnbaring öve deres Indflydelse paa 
Saadanne, der ligefrem til Gunst for politiske Planer troede eller dig
tede (fingentibus credentibusque, Tacit.) Rygter om Neros Gjenkomst.

Fornemmelig i Vespasians og den Flaviske Keiserfamilies Hi
storie finde vi de klareste Vidnesbyrd o n Romernes Bekjendtskab 
til Jodernes messianske Forventning. Ved Beretningen om Ve
spasians Bestigelse af Cæsarernes Throne er det, at baade jödiske 
og hedenske Skribenter omtale hiin Forventning, der beskrives 
som gammel af Oprindelse og udbredt over hele Orienten, om en 
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Verdenshersker, der skulde udgaae fra Judæa. Ikke blot blev 
denne Spaadom i sin Almindelighed benyttet til Gunst for den nye 
Hersker af hans Venner og Tilhængere, men der findes Spor af 
en endnu speciellere Anvendelse deraf i Beretningen om de mira- 
culöse Helbredelser, som tillægges Vespasian under hans Ophold 
i Alexandrien.

Hensyn til den romerske Stats daværende politiske Tilstand 
og til Vespasians personlige Egenskaber i Forening med Iagtta
gelse over den messianske Forventnings Skjæbne hos de forskjel- 
lige Classer af det jödiske Folk gjör det forklarligt, hvorledes 
der hos Mænd, som Josephus (Bellum. Juel. Ill, 8. 10. VI, 5) og den 
daværende Stadlholder i Ægypten, Tiberius Alexander (Åntiq. XX, 
5. Bell. Jud. II, 18. Tacit. Histor. 2, 79. Sueton. Vespas. 6. Jo
seph. Bell. Jud. V, 1), som selv var af Födsel en Jede, men som 
havde opgivet sine Fædres Tro, kunde opstaae den Tanke, at det 
gamle Sagn, hvis religiöse Betydning var bleven trængt tilbage 
for den overveiende Indflydelse af de deri indesluttede politiske 
Forhaabningcr, mulig skulde opfyldes ved en romersk Cæsar. Fol
gende Tildragelse kunde bestyrke Formodningen om, at Vespasian 
var denne Udvalgte, eller i al Fald benyttes i denne Retning.

Under Tilberedelsen til sin Reise til Rom skal nemlig Vespa
sian efter Opfordring, som angaves stöttet paa en i Drömme 
incddeelt guddommelig Aabenbaring, have ved Berörelse helbre
det en Mand med et daarligt Syn og en anden, som havde en 
lam Fod (Sueton. Vespas. 7. Tacit. Hist. IV, 8).

Denne Tildragelse, der navnlig efter Taciti udforlige Frem
stilling reducerer sig til en Slags sympalhelisk Kur, synes, især i 
Sammenligning med de mange Jertegn, hvoraf den Tids Historie 
kj ender adskillige andre af langt mere forbausende Natur, at være 
hieven tillagt i den Kreds og til den Tid, hvor den skal være 
forefalden, en Vigtighed og Opmærksomhed, der först turde finde 
sin Forklaring paa samme Maade, som tidligere Loftet om det 
jerusalemske Kongedömme. Baade af det Nye Testamente (Matth. 
11, 5. Luc. 7, 22) og af de jödiske Skrifter (Pesichta Rabbathi 
S. 29 c., Jalliut Schimeoni 1, S. 78 c. 157, a, Midrasch Tillin. 
49, d, Bereschit Rabbi 95 s. Gfrörers Jahrhundert des Heils, II, 
S. 251 if.) sees, hvorledes Beskrivelsen over den messianske Tids 
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Herlighed Jesai. 35, 5. 6 : Da skulle de Blindes Öines aabnes, 
og de Doves Ören lades op. Da skal en Hall springe som en 
Hjort etc. netop særlig blev fremhævet, hvor der var Spörgsmaal 
om det messianske Rige og den Lykke, som ventedes ved dettes 
Stiftelse. Dersom vi nu i Forbindelse med de ovenfor anförte 
Momenter, (hvis nærmere Udvikling maa forbigaaes i nærværende 
korte Referat), betænke, hvorledes hedenske Statsmænd og Hi
storieskrivere omtale det som en særdeles heldig Omstændighed, 
at öiensynlige Vidnesbyrd om Gudernes Yndest skjænkede den 
nye Hersker en Anseelse, som manglede ham i Sammenligning 
med det ældre Fyrstehuus (Sueton. Yespas. 7, Tacit. Hist. I, 9. 
H, 1); — at Hovedstaden i det Land, af hvis Besiddelse det ro
merske Keiserdomme for en væsentlig Deel var afhængig (Bell. 
Jud. IV, 10. smig. Sueton. Vesp. 7. Tacit. Hist. 2, 82), beboedes 
af et meget stort Antal Joder, der formedelst Krigen i Palæstina 
let kunde blive ugunstigt stemte mod Vespasian, dersom ikke deres 
Tanker om denne Fyrstes Betydning fik en anden Retning; — at 
dette Lands Stadtholder, som selv var af fornem jödisk Her
komst, skjöndt en Apostat, begunstigede og understottede Vespa- 
sians Planer paa det Kraftigste : skulde det da ikke være mere, 
end sandsynligt, at Tiberius Alexander har benyttet den omtalte 
Helbredelseshislorie til at lade den nye Keiser fremtræde i et Lys, 
som kunde bestyrke Meningen om, at nu var den Fyrste kommen, 
ved hvem Forjættelsen om den gyldne Tid skulde realiseres? Vi 
behöve ikke engang at antage, at Tiberius Alexander har foran
staltet hiin Scene (der da maatte antages ligefrem for et Bedrageri); 
men efterat den nu eengang var forefalden, tör vi vel formode, at 
en Mand, der ikke kunde være ubekjendt med den messianske 
Spaadom, men formedelst sit Frafald fra Jödedommen maa anta
ges at have opgivet Haabet om dets Opfyldelse efter sædvanlig 
jödisk Forventning, kan have understottet de Forestillinger, som 
vare bievne vakte om Vespasians Begunstigelse af höiere Magter, 
ved at henlede Joders og Hedningers — især Proselyters — Op
mærksomhed paa, hvilke Forhaabninger der lod sig slotte til 
Auspicier, som stemmede med hvad hellige gamle Sandsigere hos 
Joderne havde forkyndt om en Hersker, der atter skulde bringe 
Verden lykkelige Tider.
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Et fortroligere Bekjendtskab med Vespasians hele Personlig
hed og eiendommeltge politiske Stilling (Suelon. 5, 12. 25. Jo
seph. Bell. Jud. 8, 9. Tacit. Hist. I, 9. II, 1. IV, 82 II, 2. 78) 
giver fremdeles paa flere Maader Anledning til at antage, at han 
ikke blot var bekjendt med den jödiske Spaadom, som henförtes 
til hans Person, men at han ogsaa selv liltraadte denne Udlæg
ning deraf. Maaskee turde den Sikkerhed, hvormed han, trods 
de hyppige Sammensværgelser mod ham, yttrede sig om Varig
heden af sit Dynastie Qausus est affirmare, aut filios sibi succes- 
suros aut neminem Suet 25), netop have stöttet sig til Overbe- 
viisningen om, at virkelig liiin Spaadom havde sigtet til ham og 
hans Sonner. En Bestyrkelse derpaa- og en Rimelighed for, at 
han ogsaa havde indviet sine Sonner i den samme Betragtning, 
turde maaskee söges i den foragtelige Ligegyldighed, hvormed 
Domitian behandlede nogle Efterkommere af Judas, Jesu Christi 
Broder, hvilke vare bievne anklagede paa Grund af deres Ned
stammede fra den Davidiskc Kongestamme QHegesippus hos Eu- 
seb. li. e. 3, 19. 20). Medens denne Anklage senere, endog un
der en Keiser som Trajan, var tilstrækkelig til at bringe en hun
drede og lyveaarig Olding, Simeon, CIcopæ Sön, paa Korset og 
at drage samme Skjebne over hans Anklagere, fordi det under Pro
ceduren oplystes, at ogsaa de selv vare af Jodernes kongelige Stamme 

'lóie iwv ano tïjç ßaoihxijg Tovâaiwv (f>vXftç Euscb. 
h. e. 111, 32): finde vi Domitian, denne mistænkelige Tyran, hvis 
Mistro de fjerneste Anledninger QSueton. 10. 14) tilskyndede til 
de afskyeligste Grusomheder, bortsende de ommeldte Christne 
uden at gjöre dem noget Ondt, endog efter al have hört deres 
egen Tilstaaelse om at nedstamme fra Davids kongelige Slægt og 
deres Forventning om Christi Kongedömme. Synes det ikke, som 
om han vilde bestyrke den almindelige Mening om, at hiint Rygte, 
der havde varslet om en Verdenshersker fra Judæa, allerede var 
gaaet i Opfyldelse ved den flaviske Slægts Indtagelse af Cæsars 
Stol, idet han saa aabenbart lagde sin Foragt for Dagen mod Æt
linge af den Familie, fra hvilken Joderne troede, at liiin Hersker 
skulde udgaae?

Af det Anförte vil det sees, at Messiasforventningen antog 
en forskjellig Skikkelse i de hedenske Romeres Bevidsthed. Hos 
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Nero og Neronianerne er det Forestillingen om en mod Rom 
fjendtlig Fyrste, hvis Vælde skal aabenbare sig for Verden fra 
Osten af; hos Vespasian og i den flaviskc Keiserfamilie er det 
derimod selve den romerske Cæsar, som beklædes med Messiæ 
Altributer.

Den udforligere og sammenhængende Behandling af delle Ærnne 
har Prof. Scharling forbeholdt sig at meddele i Theologisk Tids
skrift 12te Bind 2<tet Hefte.

Professor i Chemien Scharling meddelte en kort Beretning 
om hans Iagttagelser over Ebbe og Flod ved Taarbck og Under
søgelser over de ved Vandbcvægelsen forbundne Saltholdigheder 
i Sövandet.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Catalogue of 97G6 stars in the southern hemisphere for the begin

ning of the year 1750, from the observations of the abbé 
delà Caille made at the cape of good hope in the years 1751 
and 1752, reduced al the expence of the British association 
for the advancement of science under the immediate super
intendence of professor Henderson, director of the Royal 
observatory of Edinburgh and printed at the expcnce of Her. 
Mayestys government under the direction of the late Frances 
Baily Esq. with a preface by Sir I. F. W. Herschel. London 
1847. 8.

Catalogue of those stars in the histoire céleste française of Jerome 
Lalande for which lahles of reduction to the epoche 1800 
have been published by professor Schumacher. Reduced at 
the expence of the British association for advancement of 
science under the immediate superintendence of the late 
Frances Baily Esq. Printed at the expence of Her Maye
stys governement. London 1847. 8.

Report of the seventeenth Meeting of the British association lor 
the advancement of science, held at Oxford in Juni 1847. 
London 1848.
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Acta societatis scientiarum Finnic®. Tomi see. fasciculus IV. Hel
singfors 1847. 4.

Notitser ur sälskapets pro fauna et flora Finnica forliandlingar, et 
bihang til Acta soc. scient Finnic®. Första haftet. Helsingfors 
1848 4.

Modet den 15de December.

Professor Steenstrup foreviste en Række uddöde Dyr af Hip- 
puriternes og Cyathophyllernes Familie og fremstillede deres Slægt
skab med Serpula og Terebratula.

1 Mödet den 25 Juni 1847 havde han sögt at vise, at Mus
lingslægten Anomia i alle dens formentlige Afvigelser fra de 
övrige Muslingers Præg netop sluttede sig aldeles til disse og ikke 
fremböd en eneste Tilnærmelse til Terebratula eller nogensomhelst 
af de andre Brachionopoder, hvorved sidstnævnte altsaa tabte al 
den Forbindelse, i hvilken de antoges at staae til Muslingerne. 
I nærværende Möde sögte han at anvise de saaledes lösrevne, især 
i forrige Jordperioder talrige, Former af Brachionopoder deres rette 
Plads, og mente at denne vilde ved en rigtigere Betragtning ikke 
være at finde i Bloddyrenes Klasse eller Række, men indenfor 
Leddyrenes Række og i selve Ledormenes Klasse, i hvilken han 
dog ikke kunde indrömme dem Rang som en særegen Orden, men 
vel som en Række af særegne Familier, der i deres Folge paa 
hinanden sluttede sig aldeles op til de levende Ormrör, Serpula, 
uden at man kunde sige at Overgangen nogensinde blev brat. 
— Da Stp. efter længere Tids Formodning om dette Forhold, var 
for et Aarslid siden kommen til den faste Erkjendclse heraf ved 
Undcrsögelsen af Skallen lios flere herhenhörende Forsteninger, 
fremstillede han först Skalbygningen, saaledes som den i den nyere 
Tid er erkjendt hos Terebratulerne og andre Brachionopoder, samt 
hos Hippuriterne. Disse for Kridttormationen karakteristiske Former 
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havde havt den Skjæbne Tid efter anden at blive betragtede som 
Cephalopoder, Koraller og Muslinger, (der snart skulde staac Östersen 
nærmere, snart skulde knytte sig til Chamamuslingen), indtil deres 
virkelige Tilnærmelse til Brachionopodslægterne Crania og Thecidea 
med större Sikkerhed blev paavist af Goldfuss, og efter ham af 
flere; herved flyttedes vel Ilippuriterne ud af Muslingernes Midte, 
men forbleve dog med de övrige Brachionopoder i Muslingernes 
umiddelbare Nærhed og indenfor Blöddyrklasscn. De Undersø
gelser, som Meddeleren havde været istand til at anstille over disse 
Former, fornemmelig ved Hjælp af det rigere Materiale af Kridt
formationens Forsteninger, som ved Prof. Forchhammers Bestræbel
ser var bleven bragt tilveie i Universitetsmuseet, havde vist ham, 
at Skalbygningen hos Hippuriterne i alt Væsentligt gjenfandtes i 
Skallen hos forskjellige Serpulaïormer, og at der indenfor begge 
Familier forekom de samme Modificalioner fra det Straalede eller 
Bladede i Vævet indtil det Grubede og Poröse; de ejendommelige 
indre Vægge eller Skraabunde i Ilippuritfamilien fandt deres Til
svarende hos visse Serpiitaskaller (T Ex. Cymospira Sav.) i de 
Tverbunde, som dele den bagerste Del af Skallen i liere Rum, og 
hvis Form og Forhold han nöiere beskrev; endelig viste Laaget 
hos de Serpulaïormer, som ere forsynede med fastere Laag, 
en fuldkommen Overensstemmelse med Hippuriternes. Da disse 
Overensstemmelser i de enkelte Partier vare forenede med 
en fælleds Plan i hele Bygningen, troede Meddeleren det utvivl
somt, at den som uddöd betragtede Hippuritfamilie kun var at 
ansee som större og stærkt udviklede Serpulaïormcr, hvis Skaller 
vare mindre langstrakte og altsaa af kortere Kegleform end de 
nulevendes; det turde endog være, at selve Slægten Hippurites 
kun i de to bekjendte indre Længdelister vilde have en 
Slægtgrændse mellem sig og Slægten Serpula, og dog vare 
disse Lister hos visse Arter næsten forsvindende, og aldeles 
forsvundne hos Slægten Sphærulites. En naturlig Sammen
knytning af Serpwføskallernc med Skallerne af' Thecidea, Crania, 
Terebratula og andre Brachionopoder, fornemmelig ved Hjælp af 
de ikke længere levende Hippuriter, maallc nødvendig udtale sig 
deri, at man endnu i Dyrene af disse Brachionopoder kunde er-
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kjcnde Serpuladyret; delte mente Meddeleren at kunne godtgjöre 
idet han sögte at paavise i det Enkelte de til hinanden i begge 
Familierne svarende indre og ydre Partier af Dyret, hvis Over
ensstemmelse i alle Henseender ogsaa var langt mere gjen- 
nemgribende, end man af et saa forskjelligt Ydre skulde have 
ventet det. Af sine Sammenligninger maalte han uddrage det 
Resultat, at Bracliionopoderne i det Hele vare endnu mere forkor
tede, og (navnlig hvad den saakaldte Ilalskrave angik), til Siderne 
udbredte Annelider end Hippuriterne, med hvilke og med Serpu- 
lernc de knyttede sig saa nöie sammen, at der blev samme For
hold imellem dem indbyrdes, som der er imellem de regelmæssige 
Entomostraca indenfor Krebsdyrklassen og de deraf ved Tilbage
skridning omdannede Gjællekrebs QLerneæ') eller Langhalse og Rur 
(Cirripedes), en Anskuelse han var vis paa Brachionopodernes 
hidtil manglende Udviklingshistorie vilde senere bekræfte.

Prof. Steenstrup henledte derefter Selskabets Opmærksomhed 
paa en anden Gruppe af forsvundne Dyrformer, der i en endnu 
fjernere Tid ligesom Nutidens Serpulider eller Ormror, og Kridt
tidens Hippuritarter havde levet selskabeligen, og dannet i Havet 
udbredte koralrevlignende Banker, nemlig de i Nordens Over
gangsformation saa hyppige Cyathophyller, under hvilket Navn 
han indbefattede næsten alle de Forsteninger, der vare anförte som 
Koraller i hin Periode. Han sögte at paavise, hvorledes Alt, hvad 
man havde anseet for Eiendommeligt for Cyathophyllum, havde 
sit mest Tilsvarende netop i de iforveien angivne Forhold hos 
Hippuriterne og Serpuliderne, og navnlig at Cyathophyllernes ved 
den periodiske Udbredning af Kappen dannede Kalktragter gjen- 
findes hos Sphærulites og flere, ja næsten hos alle, Serpulaartcr, 
samt at den formentlige Stjerne og de straalestillede Plader (la
mellæ) i den intet Væsentligt har tilfælleds med Korallernes 
Stjerne og Plader, men derimod gjenkjendes i Bygningen af Tver- 
bundene hos Cymospira og andre levende Serpulaformer, med 
hvis hele Skalbygning Cyathophyllernes stemmede væsenlig overens. 
Ved at forevise en Række herhenhörende Former, fremhævede 
han Nødvendigheden af at de, paa Grund af deres nöie Sammen
hæng, maatte alle finde deres nye Plads i Anneliderncs Klasse 
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ved Siden af Brachionopoderne, Hippuriterne og Serpulerne, fra 
hvilke de efter hans Mening kun vare adskilte ved et eien- 
doinmeligt Tidspræg. I Forbigaaende berørte Meddeleren, at 
hans Anskuelse om disse Formers noie Slægtskab understottedes 
derved, at den berömtc v. Buch imod Goldfuss paaslod, at Hip
puriterne vare Koraller, fordi Cyathophyllum og andre slige Former 
vare det, og at nylig en Cyathophyllum Q— Turbinalia pyramidalis 
His.) Nar af Girard bleven beskreven som en Art af Brachionopod- 
Slægten Calceola. Med Hensyn til det ikke uvigtige Spörgsmaal, 
hvorvidt Cyathophyllerne havde havt Laag, bemærkede Stp., at 
det vel ikke var nødvendigt at forudsætte^ at de alle skulde have 
været forsynede dermed, saasom man indenfor Serpulidernes Fami
lie finder flere Slægtsformer uden Laag, men han ansaae det paa 
den anden Side rimeligt, at de fleste havde havt et saadant, og 
navnlig gjorde han særlig opmærksom paa den umiskjendelige 
Fals hos flere Former, hvori et haardt Legeme har sluttet, og 
hvori Laaget utvivlsomt har hvilet; til ydermere Bestyrkelse 
heraf fremviste han flere Stykker Calamopora, som endnu vare 
forsynede med Laag, og en Cyathophyllum mitratum, hos hvilken 
et Brudstykke af Laaget var tilbage, samt foreviste og fremhævede 
Guettards nöiagtige Beskrivelse og Afbildning af en stor Busk 
af Cyathophyllum hexagonum Gldf., hvis Stjerner alle havde 
Laag (Guetlard. Mémoires III. p. 510 tab. 52). Allerede ved 
Guettards Opdagelse maatle det være uomtvisteligt, at Cyatho
phyllerne ikke kunde være ægte Koraldyr, fra hvilke de næsten 
i alle Forholdene fjerne sig; men derimod kan man med den 
hele Række af Former for sig ikke nægte, at de synes paa mangc- 
haande Maader at stolte sig til Mosdyrene (Jtryozoa). Dis§e 
havde Meddeleren ■ derfor ogsaa optaget med i denne Række af 
sammenhængende Undersögelser, og udbad sig i et af de nær
meste Moder Selskabets Opmærksomhed for en Sammenligning 
mellem Bryozoerne og Anneliderne, navnlig Serpuliderne, til 
hvilke han efter de hidtil anstillede Undersögelser var tilböielig at 
antage, at hine forholdt sig omtrent som Kolonisöpungene (Ascidiæ 
composite) til de enkelte Söpunge (Ascidiæ simplices). I denne 
Sammenstilling haabede han tillige al faae Ledighed til at meddele 
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sine Bemærkninger om flere levende og fossile Former, hvis hid
tilværende Stilling i det naturlige System ligeledes maatte betragtes 
som tvivlsom.

Den mathematiske Classe gav folgende Betænkning :
rOver vedlagte tvende, af Mag. A. Steen indsendte Afhand

linger; „Hovedsætninger om de overelliptiske Functioned og „om 
dobbelte bestemte Integraler/ hvilke han önsker indrykkede i 
Selskabets Skrifter, er den mathematiske Classes Betænkning ble
ven forlangt.

Der har i Classen været yttret meget forskjellige Meninger 
om, hvad der i Henseende til disse Afhandlinger maatte være at 
foreslaae Selskabet.

Paa den ene Side er blevet anfört, at begge Afhandlinger 
have det fælleds Formaal, at udvide visse Theoremer i Analysen, 
saaledes, at almindeligere Resultater erholdes, analoge med de 
specieliere, som forhen kjendtes; at det fuldkommen er lykkedes 
Forfatteren, i begge de indsendte Afhandlinger at löse de af ham 
satte Problemer, og derved at kaste Lys over nogle vigtigere 
Spörgsmaale af Integralregningen; at delte i Særdeleshed gjælder 
om den anden Afhandling, medens den forste tildcels falder sam
men med Undersøgelser, der i den senere Tid ere meddeelte af 
forskjellige Mathematikere, men ikkedesloinindre er et selv
stændigt Bidrag til at oplyse et Hovedpunct i Integralregningen. 
Forslaget blev derefter, at begge Afhandlinger trykkes i Selskabets 
Skrifter, og at Forfatteren, paa Grund af de indsendte Afhandlin
gers Værd, modtager Selskabets Medaille i Sölv.

* Paa den anden Side blev der angaaende den forste Afhandling 
erindret, at den ikke indeholder noget Resultat, som ikke tidligere 
har været fundet og bekjendtgjort; men desuagtet kunde den 
have endog betydelig videnskabelig Værdi, dersom den inde
holdt en eiendommelig Opfatning og Fremstilling af det Bekjendle, 
hvorved det gjordes simplere, klarere og mere tilgjængeligt, 
Noget der netop ved denne Gjenstand var önskeligt paa Grund af 
tidligere Arbeiders Mangel i saa Henseende. Da der imidlertid 
heller ikke kunde opdages noget Fortjenstligt i denne Retning ved 
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det foreliggende Arbeide, saa syntes der ikke at være nogen 
Side, hvorfra det kunde betragtes som et Bidrag, der kunde for
tjene en Plads i Selskabets Skrifter. Hvad den anden Afhandling 
angik, da blev der bemærket, at den indeholdt, dcels en Udvidelse 
af tidligere bekjendte Sætninger, hvilken ikke syntes at frembyde 
nogen særegen Vanskelighed, deels en Anvendelse af en nyere 
Theorie, der hidtil ikke har gjort sig meget almindelig gjældende, 
og at det derfor vel vilde have bidraget til at give Theorien en 
större Vægt, naar det ved en klar Gjennemförelse viste sig, at 
man herved blev istand til at bringe ind under almindelige Regler, 
hvad der fór stod som Undtagelse. En saadan Gjennemförelse 
syntes Afhandlingen imidlertid ikke at indeholde, og det formeen- 
tes derfor heller ikke, at den egnede sig til nogen særdeles Op
mærksomhed fra Selskabets Side. Det antoges derfor ikke, at der 
var Anledning for Selskabet til at opfylde Forfatterens Önske, 
at indrykke disse Afhandlinger i Skrifterne, men det foresloges 
at man indskrænkede sig til at takke Forfatteren for Meddelelsen.

Idet Classen saaledes har meddelt Selskabet de forskjcllige 
Meninger, der om disse Afhandlinger ere blcvne yttrede, maa den 
tilföie, at Pluraliteten af dens Medlemmer, efterat disse Betænknin
ger ere bievne tagne i nærmere Ovcrveielse ved Sagens Forhand
ling i et Mode, ikke just aldeles vil gjörc noget af de fremsatte 
Forslag til sin Indstilling; den antager nemlig, at de indsendte 
Afhandlinger henhöre til dem, som kunne fortjene at oplages i 
Selskabets Skrifter; men at man derved vil have viist disse Ar- 
beider den Anerkjendelse, hvorpaa de kunne gjöre Krav.”

Kjöbenhavn, den 13de December 1848.

Schifter. G. F. Ursin. Olufsen. Ramus. Chr. Jürgensen, 
Affalter.

Selskabet besluttede, at disse Afhandlinger skulde optages i 
Skrifterne.
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Over en af Vandinspecteur Colding indsendt Afhandling om 
de almindelige Naturkræfters gjensidige Afhængighed og ¡sær
deleshed om den ved visse faste Legemers Gnidning udviklede 
Varme, afgav den nedsalte Comitee folgende Betænkning.

„Denne Afhandling kan betragtes som en ny og videre udfort 
Bearbejdelse af den, Forfatteren forelagde Selskabet i Aarel 1843, 
og hvorved det bestemtes til at bevillige ham de fornödne Midler 
til hans Undersøgelsers Fortsættelse. Nærværende Afhandling viser, 
at Selskabet ikke har anvendt denne Opmuntring forgjæves.

Den Tanke, som ledte ham til hans Undersögelser, og som 
han allerede i sin förste Meddelelse udtalte, og af os er frem
hævet i vor Betænkning af 4de Januar 1844, er, at de Kræfter, 
som tabes ved Hindringerne mod Bevægelsen, ikke i alle Hen
seender gaae tabte, men fremlræde atter i en anden Form som 
Varme, Elektricitet o. dl.

Denne Tanke har han fortsat udviklet, og antager i Alminde
lighed, at alle Kræfter uden Undtagelse, naar de synes at for
svinde, blot gaae over i andre Virkningsformer, uden at tabe 
Noget af deres sande Störreise. I en Indledning omtaler han de 
Forfattere, som have fremsat lignende Tanker. De Hjælpemidler, 
Selskabet har bevilliget ham, har han benyttet til nærmere at be
stemme de Love, hvorefter den ved Gnidning frembragte Varme
udvikling foregaaer. Hans Apparat er dannet efter samme Grund
tanke som det hvormed han udförle de i 1843 mcddeelte Forsøg; 
kun er det langt fuldkomnere. Det bestaaer af et meget fast 
Underlag, der bærer 2 Egetræes Kjæber, hvorpaa prismatiske 
Stænger af det Legeme, hvis Gnidning og Gnidningsvarme man 
vil undersøge, kunne anbringes. Belastet med Kanonkugler glider 
herpaa en Slæde, der underneden ligeledes er belagt med Stænger 
af del Legeme, hvis Gnidningsvarme man vil bestemme. Gnid
ningsstængerne paa Banen, der ved Jernklamre holdes ned imod 
Kjæberne, ere fast forbundne med Bagsiden af disse, men kunne 
frit udvide sig fremad; medens de Stænger, der under Slæden ere 
fastholdte til denne med lignende Klamre, ere vel befæstede ved 
dens Forkant, hvorimod de frit kunne udvide sig tilbage.
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Naàr Slæden, der trækkes med et Toug ved en Valtse og en 
Svingel formedelst behørige Tridser, er bevæget fremad gjennem 
Banen, saa loftes den op fra Berøringen med Banen ved en Vægt
stangforbindelse, hvorpaa Udvidelsen af Stængerne, formedelst den 
ved Gnidningen frembragte Varme, maales med et dertil indrettet 
Sphærometer, decís paa Banen, deels paa Slæden. Af Skinnernes 
ved Varmen erholdte Udvidelser kan man da let bestemme de 
frembragte Varmemængder.

Gnidningsmodstanden maales ved en Kraftmaaler med Dreie- 
skive, indrettet ganske saaledes, som den, Morin benyttede til 
sine Forsög over Gnidningsmodstanden. Allerede ved sine tidli
gere meddcelte Forsög fandt Forfatteren ikke alene, at de ud
viklede Varmemængder forholdt sig som de tabte Bevægelses
mængder , men tillige, at de udviklede Varmemængder vare uaf
hængige af den Hastighed, hvormed Slæden blev bevæget. Naar 
alt Andet var lige, var den udviklede Varmemængde ligestor, 
enten Hastighederne vare större eller mindre. Han fandt frem
deles, at naar baade Banen og Slæden vare belagte med Slænger 
af samme Metal, hvis Gjennemsnitsflader vare ligeslore, saa udvi
dede de kortere Stænger under Slæden sig netop et lige saa stort 
Stykke, som de længere Stænger paa Banen, eller, at der udvik
ledes lige saa stor en Varmemængde i enhver af de korte Stænger 
under Slæden, som i enhver af de lange Stænger paa Banen, 
hvilket alt paa det Fuldkomneste bekræftede den opstillede Grund
sætnings Rigtighed. Alle disse Sætninger have de sidste Forsög 
yderligere bekræftet.

I hiin foreløbige Afhandling viste han endelig, som en nød
vendig Folge af denne Grundsætning, al det maatte være muligt 
at opsamle de ved de tabte Kræfter frembragte nye Virksomheder 
og benytte disse til Bevægelse paa den fordeelagtigsle Maade, 
saaat der kan findes Midler, hvorved Forbruget af bevægende 
Kræfter til et eller andet Arbeide vil kunne undergaae hidtil 
ukjendte Formindskninger.

Som et Middeltal af alle de Forsög, han endnu har anstillet 
med det nye Apparat, finder han, at den mechaniske Virksomhed, 
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soin medgaacr, for ved Gnidning al frembringe en Eenhed af 
Varmemængde, Eenheden antaget til 1 Pund Vand opvarmet 1 
Grad Celsius, kan udtrykkes ved 1185 Pund, lüftet 1 Fod.

Forfatteren har til dette Arbeide knyttet endeel omfattende 
Undersøgelser over de almindelige Naturkræfters indbyrdes Sam
menhæng, men tilbageholder dem endnu, for at give dem en desto 
større Modenhed.

Vi anbefale nærværende Afhandling som meget værdig til al 
indföres i vort Selskabs Skrifter, og foreslaae, at Forfatteren op- 
munlres til at fortsætte sine Undersøgelser.

Kjöbenhavn, d. 13 Dec. 1848.

II. C. Örsted., Ramus. Hoffmann,
A flatter.

Selskabet tiltraadte Comiteens Forslag.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Rcceuil des actes de la seance puplique de l’academie impériale 

des sciences de St. Petersbourg tenue le 29 December 1845.
Receuil des actes de la seance publique de l’acad. imperiale des 

sciences de St. Petersbourg tenue le 11 Jannuar 1847.
Mémoires de l’acad. impériale des sciences de St. Petersbourg. 

Série 6||ie sciences politiques, histoire, philologie. Tome 7me 4. 
5. 6. livraison. 1847. 1848.
Série 6me sciences mathématiques, physiques et naturelles. Tome 
8>ne 2 partie sc. nat. Tome 6mc Ire & 2de livraison 1848.
Série 6me sciences mathématiques, physiques et naturelles Tome, 
pme 1 re partie sc. math, et pliys. Tome 4mc, 5,ne & Gme liv
raison 1848.
Série 6"ie sc. mathem. physiq. et naturelles. Tome 7,ne etc. 

Annales des sciences phys. & naturelles d’agriculture et d’indu
strie, publiés par la société Royale d’agriculture, histoire na
turelle et arts utiles de Lyon. Tome 9. Année 1846. 8.
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Note sur l’emploi du sucre pour préserver les chaudières à va
peur des incrustations salines par M. Guinon, teinturier, mem
bre de la soc. Roy. d’agric. histoire ete. de Lyon. 1847. 8.

Annales de la soc. Linéenne de Lyon. Année 1845 & 1846. Lyon
1847. 8.

Det Hollandske Instituts Nieuwe Verhandelingen. Tome 13.
Tydschrift vor de Wis-cn nalurkundige Vetenschapcn uttgegeven 

door de erste Classe van het koningly Ncdcrlandsche Institu, 
van Vetenschapcn, lelterkunde en schone kunsten. lste Deelt 
1, 5 & 3 hefte. Amsterdam. 1847 & 1848. 8.

Naturkundige Verhandelingen van de Hollandsche Matschapy de 
Vetenschapen te Haarlem 2te Verzameling. 3, 4, 5 Deel.

Nova acta Regiæ soctietatis scientiarum Upsaliensis. Vol. XIII. 
Upsaliæ 1847. 4.

Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. 21. Part. 1 & 2. 
Proceedings of the Roy. Irish Academy for the years 1845 & 1846.

Vol III Dublin 1846.
An inquiry into the nature of the simple bodies of chemistery 

by David Low, professor of agriculture at the university of 
Edinburgh. 2de Edit. London 1848. 8.

Greenwich astronomical observations 1846. 4.
Greenwich magnetical and meteorological observations 1846. 4.
Übersicht der Arbeiten und Verhandlungen der Schlcsishen Gesell

schaft für vaterländische Cultur im Jahre 1847. Breslau 1848,4.
Essay sur la végétation de l’archipel de Färöe comparée á celle 

de Shctlande et de l’Islande méridionale par Ch. Martins, 
membre de la commission scientifique du Nord (Extrait des 
voyages en Scandinavie etc).

Voyage botanique le long des côtes septentrionales de la Norvège 
depuis Drontheim jusqu’au cap Nord par Ch. Martins.

The quarterly journal of the geological society editet by the as
sistent Secretary of the geological society. London 1 Aug.
1848.

The journal of the Royal geographical society of London. Vol. 18. 
Part I. 1848.
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Memoir of a lour to northern Mexico connected with colonel Do- 
niphans expedition in 1846 and 1847 by A Vislizenus, with a 
scientific appendix and three maps. Washington 1848. 8.

Observations on the temple of Serapis at Puzzuoly near Naples 
by Charles Rabbagc. 1847. 8.



*) Efter 4 O
bservationer K

l. 7, 12, 2, 11.

97

?

:

■s

! I I !
S.

g
£

r 
?

g
to
CO

s

sæs^sssisa

? 
Q- c5 
o

5
a. »

« 
K ft

? 
S
“
r=

03

9 
i
+ 
e «s
&

gO

£

Æ?

55 55 »

-' o w

Juli.
1848

o
E

aq
O "*

æ£ 3Í& £ $3 g Ü&i ÿ 3$Sg?ÂÏ ® % jS£
^'¿s^sjssssês sgsiïSssssSÊ aâïsjgëiâïfôà

SSSSS^gSïè £SS5l<8ëù’âB

ygSSisSSÎSÔS c-^œv^

to Mft J 
'£

<35
=
— œ g g 
H 

O- ’
n

££££?>-? 5 

ce o* o <o

ro
§

?

55 55 55 

*-» — <o

:oS=5=Pœ Ü
■ 8235 =Q-

O*

OC C C ® O.

>2388£ F

b

a
i-

“25 ft
5-

?» 
to » o H- 
-. B

. *• 
o 3 
f *
n r

a ? «

o 
*n o 

J
È 
CL
S- Û5 

aq

1 
§i

Therm
om

eter i Shy.



98

) 4 Iagttagelser daglig, K
l. 7, 12,

SgggSgSSiSß JSgSSSSSSaKS Scæ-i5^N- August.
1848.

£i£$$&82£ß£S SS8SSSS?Stóé

CO 
T O
B

Barom
eter, 

reduceret til 0° R
eaum

ur.

8gs^ä5ä8^

S£SSSSS8B$SSê

M
iddag.

SK“^£3$jSS
S2èS«Sïü2fe SSgféSSæ^S^S; 2é8S¿2$38gá

4 Efter
m

iddag.

B'ïS'æèlsüS 'slf'ss^S&SS'i OSSi'ïiyiâ
?3
y £

T 
a
o< 
s§

i
tt>
?

g
<6

.i 
y

ia!25 ’ «Ï *• ft»r
?

wfeæ££w£t5aoS 'S'œ'M'S'œ'owSœ’oS ofåb'æ'æVU'æV2

7 Form
.

g-x-3'SS5S85 ag££«m^
te 
W 
?
3

'œ'œS'M'2'wCCCC 'o^CÍC'ÍSC'^'x'o c£££££2b*jí

2 Fod 
i 

Jorden. 
M

iddel.

^icc>>-k>cj’Oirfï»«oQC6;<© ~i wx e- >■* j: æ oco*. cpodgcgc^odce

i 2Fodun-
1 

der dagi. 
V

ande. 
M

iddel.

55W5S53 HS» 53 53 53 5353 W 53 53 53 53 53 53 55 53 53 S3 53 53

1ÍÍÍ «M 5355Í 5SÏ «HÍÍÍ«« 
^‘ÏS U'»’ï- "Tl'0"**'* —CC*
1 1 1 '. 1 U. 1J > 1 1 1 >.1 h h, i i i i 1.1 Í
*4
?•
58 S KS SSgg SS-s's I5g5ggg-s§§

6 S«5
?

*?l%*%^** ^<gpg^^

St3*“^%® 
í<^5- •*< ?• | ?§*5^ stP.^o^»^-
^«'z'i<a!»i" m §^‘ '"'aiázzíí^ “o^^wS«c«2®

Z^C^^CACnZC?

Íííííííí^í íícícío<íí< ííííííóííí

»u
» a <s
« »s
H

ccr
??rs?5? g 85- g
00000000$< ? $ ® 22i?3 §■58SSSfe88S= iLæ|S _____ 1 2.

3 i H Siïï I
o.ooo.o.opp ® 2. EjSa.- S 3
5£nGE<$S(35cna>£» • » > P S*°îc.**‘£ > p; ? sssÿ ? 5



99

ggSiSSSSÖßix gSSWgSÉSSS

£ss3.y““xssjg
SoS^SaSSíáiíS ssssssèœ^g sssssssss^å 

^sssas^^^x S2SSgS58£g 8%88SSgag§

SS¿S$S83gg 8828SS2â5ÆS ssasæsfesêè

B?§lê2sêll. SSBSgggsS

September.
1848.
œ

55 55 55 55 55

?H ? £
55 55 55 55 55 55 55

'S ‘Hfs
“ as 
y

“£ ® 5 te - cet.£ ~’ et 55 O

1 1 1 1 1 i, LU.1 i 1 ?

®¡

r*



100

SSSacioiSnSwcoEt ocoæ-iav^WMH
October.
1848.
œ 
T

S2S132SE2S&® gaßS5gg«s553?
*

gS88SSS£8E5
O
1 h

mww XrøXXé.W^ x®W£.“X£ç
s
ex

h
.=

—d ®sssgssssss ssgässÄsass? SSggSfg^Eíá
f

?S8^88^SSSK ÿ.ô£^S8ü$æâ$ â5£S2^$8sè

5 
E W 
>7

i®
p

?„

.^^-ixp.-rœ-.po-

ääg2:5S«SS!2 ggsasisssgss
co o^ejo co c P’SP SP 'Ç q a £

g.
o

S»
2c’c>^r1.h5 c1 ^t-57’60 ■£• 0^4 iCOO U' cc c: CO

-U
T!

sssssmsgs ££2-X££££S F s go egto ?
OD^ODO^XGD^X^
OD4-CC*-«O*4-4 0i65U’ £2I8SÍ2£SS

w
?
3

o. <-D3 s<® 
g?; -.

-j «j-j -i -q *1 -o m
Qï Cï 4* co co co £ä£££££^?S £Î££gsSggS È 2.

•“ ?

-ng. *•&■ rM«
OUS® 30 US 60COU5 **rf*

«J-4-<»aOC£)GDXtOCOCCCC 
coMkcoobcc'»*®

2Fod un
der dngl. 
V

ande. 
M

iddel.

?

XX 55 X 50 53 55 55

22 si iiii
55XXXXXXXX
isiiiiiii

XXX X X 55 55

iii tH i Vi
-x. oc (X
- co •*- totea-

. — —■ -J CO 05 CO — QÙC4--* »1**° — c‘-® g = R
i 1 1 i U.1.1 1 1 1 1 IJ, 1 1 1 Mllii =* •s

o
S i'æ ii'Ss œ ©pieweapx*.

g ëiS?52Sëâ Si £g s

SO
. 

SSO 
0S( 

S. 
S. 

SW
. 

SW
, 

s. 
s. 

ssw
. 

ssw
. 

s. 
SW 

SW
. 

SW
 

W
SW

. 
SSW

. 
s. 

so. 
so. 

s. 
SSW

. 
SSW 

SS 
S. 

S. 
SSW

. 
Still 

Still. 
so

ocezztnczzzen tz- z ■ zCCzccCO o o s•' o•••‘
_ C Z en Z z Ä 2 
H
gjíz? §?§g c ? ' Í = P • P ? O

CX<X<¡(ZiCflC/ÍWÍQQQ
P ° Z < 3 ’ O (Æ V3 •

C«z«<íg“[eO 
• • z?- • Poe- 
«ï-%?æ «=s

< O . çn g ¿ O

rf*
C 
S 

CW«'S

C 
o

R *!
Xs 
s &— 95 S

< U-. r ■ CT C« . 
“ ' ■ Cn ¡J? tn W Cn

W’CT.

O O C O O o Z
cz. en Z en en en Z Z Z z ccoozocppo©

í _ í s-
CA '.Z *** r~^ r f rr, C/ï^içnZçn -n v. ' «
O<Q<<<œCOQ

ao
3 
O 
r*

« a

°- ?’ ~ S
OOCOOOOO§< « § X

£SXSSkxSx=
ï'rrr ?
« w a.
------------o a.

1 £r=; • = s
«l a\.fi €■ jï ¿ ? s 

**-x«= TJ

-c-’í^s-~£f r =- ~ - ¿ •-CX'ÎUuÜïSi .“ =» > P
r •“

- S 
æir.=



101

cî éc c£ S cr. éí ü e¿ << Seoao-»C5U'j»w6î»-
November.

1848

sæssss8sæs$
s^sèôssgæ gsässsßssä îgÂSSœœSâ^

9 Form
.

Barom
eter, 

reduceret til 0« R
eaum

ur.

_^î5X“M«K«-£ .^ëgS3&æ$
^gí83SSS33 äS^gg^CSfe^ £8^SS£3SSè

M
iddag.

^£5£X8i^jâ £3X-K^.“K“_- P££äW£8$ 

^asgäisssgg ssësaæs^dg SgSSôSÿ^oâ

4 Efter
m

iddag.

uore,*»-^,..«. ^¿Mcp = -^M»ew r-=.- - ó Wa-jr*
2¡^^¿’íí3Sí 83?2S8ggègJgæ ySSiSSêSS^â

?3 q s 
Is

2| Fod over Jorden.

«
- 

,i 

Is
fto
e 8
ft**
• ® 

r M H « •

££-5£¿§£€C£ 'h-xh-àsæ ¿Usstsm

| 7 Form
. 

2Eflerm
.

w-4 en en wo; u* te.¡►u- wpu—-«♦.«* W63W WtOO WOCeCn 
Ü* iO C ZJ' -U ac te U”LC H* O WJ’^-XiC^tn © O’ <C OîGfiOj^

4». to *.4* top: o: po to to to 4> to to en
-J »to « to to te co «, to te XÆC(C^aCCCC(XC Oj’-U c << Ci O cc ooZn u*

2 Fod 
i 

Jorden. 
M

iddel.

€£££“&£-=££ €£ê-£-oC£€££ ée€S£^-S¿

2 Fod un
der dagi. 
V

ande. 
M

iddel.

S3 S3 50 ZZ =5 53 30 53 S3 S3 ~ 53 S3 53 S3 en S3 —

arrrrl i « ■sl’H?« iisHi
c',m®Ï . 60 ro œ3©o>’*s c:^-**-

1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 I 1 1 ?

* * * * O
c/> ît. t/> rJ> 
= =5 = = = 

ssss s § «îèèià sîl§5§

«
B S
3

•

< £ Í ï < Í y1/ ï enzenz^z^zzen s Z2cnÿzo.tr.i2

s?- *« •* ?
enSÏ^« «Z^z?^ <<n en^Zcn^^S

~ ?

en Si St en S en °° 5 ïï < en <; en 5 en en 3

-S . • ^- • •' ?.<? . ?• 3S- • «<.-•
•ee en • i ‘ ’ en en ■> 'S. S-

Z z en en en en en en Z Z en J z Z Z Z en Z Z Z en Z en en Z
i-í<<oí<<<< ÍS>ÍÍÍ2ÍÍÍ

at*

g Hg
fg » g*
- B ft
c s 2 

%’ * »
r

Z .tnenwozz fe
‘ " ?'g 7T7“ -

= = = -OC=p5 *1 « x x c^S= â
Sm3w882S = - =ä £É

? - Ü Sï§4 I

p^-.c.S? gS<h - ’
■S2fe^ShSS> F ?>•§•■ w^w- í? g.

7 r.7 ' èSëà í “
3



102

i
to

íí

'FI

í

o

ce

H sr » 
§ 
i

December.
1848

î?
il nÜ

ET =:

UO 
=5 
2

O 
s.

§

a Q- o3 
s- o_ 
Q.

cg

-J

U>
EJ

O

S o 65 
H?

H
> ß- •
Ö -

PC.“
Säg

S » ~ 55 33 
ffiH

K — 
is

O
P
g
EJ

«

g S< 
Æ ® s-
CD •

- 5 &

fis
?

££-ë-=ëgg-=€Ê-g£-o-5£€ êSirggmi$

.=k-~ - B
$5=3 ? ?

^egees£ss&
s^àfe^sàêës- 2æâ;s3üæssêâ sââS$g$^“è

SÊSSSÊSêSS: £££££$£g3£fê
ê&SôSSSSggï? 5gS£èGS$S^è

a t» w w c Z Z
< < ■ p • c ■

pooppppp 
gî?ôïSS£8

í*ggS5g -ÿSg<< í^SSac^i?. éíÜcjííiS ctoœ-jivfc w-

EJ g 
Î?

r?

s^öß£SÄö§§

æsagg^ogzæ sssësëssggg sgsgææagaà 
tebhiâs ishsssssife ssísssggg*

Bi§§5

5 
« 
a-«
e 8- —
?“»

F
*«!
« « «

%5 S •I

O C/3 2 w CA

§geS»?*g|S.*P 
c •

{/) Cf> C/i S? tto 
O c O O cr> O c p < C



103

Til líele Aaret lienliörende.

Ordbogs-Commissioncn
liar i Aaret 1848 holdt 56 Moder. Revisionen og Trykningen af 
Bogstavet S (CVII1 og 1011 Sider i Quarto) er i de förstc Maa- 
neder af Aaret fuldfort. Delte Bogstav, livis Fortale er dateret 
den 15de April 1848, var færdigt at bekjendtgjöres til Salg i 
Mai Maancd. Revisionen af Bogstavet T er fremmet indtil Ordet 
Tankefölge. Bogstavets Trykning er nylig begyndt, og ere, 
tildeels ved Hindringer i Bogtrykkeriet, hidtil forst 3 Ark bievne 
færdige. Ordbogs-Commissionens hidtilværende Medlem, Herr Dr. 
Madvig; Minister for Kirke- og Underviisningsvæsenet, har, paa 
Grund af sin forandrede Stilling og dens forögede Byrde af For
retninger, seet sig nödsaget til ved Slutningen af Novbr. al ud
træde af Commissionen.

Den meteorologiske Comitce.
I det under Comitecns Tilsyn staaendc meteorologisk-magne- 

tiske Observatorium ere de regelmæssige Iagttagelser til Bestem
melse af den daglige Periode bievne fortsatte paa samme Maade, 
som tidligere, med Unifilar- og Bifilar-Magnetometret, med Baro
metret og Psychrometret.

Af den horizontale Intensitet ere iaar gjorte folgende absolute 
Bestemmelser med Staven I, hvilke alle ere reducerede til den 
for den hele Periode gjældendc Middelstand af Bifilarmagneto- 
metret.
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Oct. 14 . . . 1,6654
— 16 . . . 1,6645
— 20 . . . 1,6613
— 21 . . . 1,6647 

Middel ... 1,6640
Iagttagelserne i den botaniske Have ere fortsatte, som tid

ligere,, og Resultaterne deraf meddeelte i de maanedlige Oversigter 
over Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af de Iagt
tagelser, der anstilles over Vindens Retning og Regnens Hyppighed 
paa Nyholms Hovedvagt, og over Havets Temperatur paa Trekro
ners Batterie. Ligeledes ere de timevise Thermoineteriagtlagelser 
fortsatte paa Nyholms Hovedvagt.

Fra folgende Steder har Comiteen i Aarcls Löb modtaget 
meteorologiske Iagttagelser.

Reikiavig, Juslitsraad Thorstensen, fra 1847 Sept. 1 til 1848 
Sept. 30, Barometret, Thermometret, Regnmængden, Vinden, Luf
tens Udseende, een Gang daglig Kl. 8—9 Form.; desuden Ther- 
mometrets Maximum og Minimum.

Sammesteds, fra Samme, Barometeriagttagelser fra 1847 Sept. 
1 til 1848 Sept. 30, 5 Gange daglig, Kl. 6, 10, 4, 8, 12 og Psy- 
chroineteriagttagelser til samme Klokkeslet for 1847 Sept, og Oct. 
og 1848 Juli 1 til Sept. 30.

Jacobshavn, Bataillonschirurg Rudolph, 1848 Juli 1 til 1848 
Juni 30: Thermometret Kl. 7, 12, 2, 7, 11, Barometret Kl. 9, 12, 
9, Vindens Retning og Luftens Udseende.

Aarhuus, Adjunkt Holmstedt, 1846 Jan. 19 til 1848 Nov. 30, 
Thermometret i Nord og Syd, Barometret Kl. 6¿, 2J, 9|, Regn
mængden og Vindens Retning. I Journalen ere enkelte Afbry
delser, saaledes mangler August i alle 3 Aar formedelst Iagtta
gerens Fraværelse.

Stubbekjöbing 3 Iagttagelserne, der i 1S47 Nov. 30 ophörle 
ved Major Kochs Forflyttelse, ere senere overtagne af Toldassi
stent Hansen, der har indsendt Journalen i samme Form, som 
tidligere, for Tidsrummet 1848 Sept. 24 til Dec. 31.

Ö fjord, Dr. Johnson,, 1847 Oct. 9 til 1848 Fehr. 10, 3 Gange 
daglig, KI. 6, 1, 10; Psychrometret, Vinden, Luftens Udseende.
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Til Dr. Hink, der i Foraaret tiltraadte cn Reise til Nord
grönland, har Comiteen overladt de fornödne meteorologiske In
strumenter.

Bedönmielse af den Besvarelse, der er indkommen i 
Anledning af den for afdöde Etatsraad Schons Legat 
udsatte Præmie.

Det Kongl. Danske Videnskabernes Selskab udsatte den 29de 
Decbr. 1846 et Priisspörgsmaal angaaende Germanismer og frem
mede Ords Brug i det danske Sprog, hvori fordredes: 1) en Ud
vikling af Begrebet om Sprog feil i el levende Sprog ; 2) en Undcr- 
sögelse om hvorvidt Sprogreenhed og Afhold fra fremmede Ords 
Brug i et Sprog, der har opnaaet den Dannelse, som det danske, 
kan og bor gaae; og 3) en Samling af systematisk ordnede 
Sprog feil, eller udanske Sprogformer, Ord og Talcmaader, „som 
virkelig forekomme i danske Skrifler fra det 19de Aarhundrede,” 
med Angivelse af Stedet i saadanne Skrifter, hvor de lindes; for 
ved cn Samling af den Art, deels at oplyse den theoretiske Ud
vikling af Sprogfeil og Sprogreenhed, deels al,advare mod slige 
Sprogfejls og Barbarismers yderligere Brug og Udbredelse. Kun 
een Priisafhandling, med Motto: „Sproget er Nationernes Palla
dium”, er i den Anledning indkommen til Selskabet; men Under
tegnede, af Selskabet Udvalgte til at afgive Betænkning om denne 
Afhandling, maa eenstemmigen y ttre den Mening: At den hverken 
fuldstændigen og tilstrækkeligt opfylder Priisopgavens Fordringer, 
eller videnskabeligt behandler dens Materie; og saaledes ei kan 
komme i Betragtning til at tilkjendes den udsatte Pengepræmie.

Forfatterens i 1ste Afsnit meddeclte Bemærkninger om Sprog
feil, med særdeles Hensyn paa Modersmaalet, savne, i et særdeles 
löst Sammenhæng, videnskabelig Skarphed og Bestemthed, og ere 
meget langt fra at indeholde, enten den i Opgaven forlangte Ud
vikling af Begrebet Sprogfeil, eller den krævede Fastsættelse al 
Grændserne for Sprogreenhedens (Purismens) Fordringer. Den 
forlangte systematisk ordnede Samling af Sprogfeil, forekommende i 
nyere danske Skrifter, savnes, eller er, i et meget ringe og util— 
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strækkeligt Omfang, slaaet sammen med den heller ikke hverken 
fuldstændige eller med synderlig Omhu valgte Samling af overflø
dige fremmede Ord; og den i Priisopgaven udtrykkeligt fordrede 
„nbiagtige Angivelse af Stedet hos enhver Forfatter, hvor Feilene 
forekomme”, söger man næsten overalt forgjeves; og i de meget 
faa Tilfælde, hvor et saadant Sted anføres, er det kun et eller 
andet Dagblad, eller Skrifter, som man ikke kan regne til sti
listiske Arbeider, (f. Ex. et Par Lærebøger i den franske og en
gelske Sproglære) Forfatteren har brugt. Afhandlingen rober saa- 
ledes Forfatterens Mangel paa det fornödne og tilstrækkelige 
Forraad paa de ved Læsning af nyere danske Forfatteres Skrifter, 
baade Originaler og Oversættelser, samlede Barbarismer og Sprog- 
feil; og en saadan Samling maa dog være et ganske uundværligt 
Middel til at kunne oplyse en nbiere Angivelse af de forskjellige 
Arter og Grader i Sprogfeilene og i deres Udanskhed, og derved 
atkunnebegrundeen finere og skarpere Analyse af Begrebet om Sprog
reenhed, hvorved tillige den modsatte Beskaffenhed ved Stilen 
bliver saameget tydeligere. At den indsendte Afhandling, skjöndt 
i sig selv meget kort, (den udgjör i sin theoretiske Deel kun 20 
ganske vidtlöftigt skrevne Foliosider) indeholde Adskilligt om det 
danske Sprogs særegne Fuldkommenheder og Fortrin for Andre, 
er derimod noget, som — hvis det endog var mere fuldstændigt 
og tilfredsstillende afhandlet — ikkun meget fjernt og uegentligt 
vedkommer Priisopgavens Gjenstand.

Uagtet vi derfor vel maa erkjende Forfatterens gode Villie liL 
at hævde Sprogets Reenhed, og uagtet hans indsendte Bemærk
ninger i Anledning af Selskabets Priisopgave, indeholde et og 
andet Ord, som, uden at være nyt, kunde buskes offentlig gjen- 
taget, for ogsaa at bidrage til, paa ny at vække Opmærksomheden 
paa den Ukyndighed eller Usikkerhed i den indfbdte og ægte 
danske Sprogbrug, og den Ligegyldighed i at benytte og opar- 
beide Sprogets egne Kilder, der selv i vore Dage, da’Underviis- 
ning i Modersmaalet er saa almindelig, viser sig langt hyppigere 
og mere udbredt i Skrifter af enhver Art, end man skulde for
mode: see vi os dog ei i Stand til, af ovenanførte Grunde, at 
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kunne anbefale det her omhandlede Forsög til at vinde den af 
Selskabet udsatte Præmie, eller i den Anledning at komme i anden 
Betragtning.

Kjöbenhavn, den 31te Dec. 1848.

H. C. Örsted. C. Molbech. J. N. Madvig.
N. M. Petersen. N. Westergaard.

Priisopgaver.

Den mathematiske Classe.
Da Læren om en Vædskes Modstand mod et i samme be

væget fast Legeme hidtil kun er lidet fyldestgjörende behandlet fra 
den matlieinatiske Side, saa önsker Selskabet ved sin Præmie al 
fremkalde en fuldstændigere Undersøgelse i denne Retning. Med 
Hensyn til Gjenstandens Vanskeligheder vilde Selskabet ansce den 
Opgave, det for Öieblikket troer al burde stille, for löst, naar der 
leveredes en mathematisk Betragtning over enten den progressive 
eller den roterende Bevægelse af el fast Legeme af en simpel 
Form, — som t. Ex. et Cylinder eller et retvinklet Paralellepi- 
pedum —, i en Vædske, der ikke har nogen anden Bevægelse, 
end den, hvori den sættes af det faste Legeme, og derhos er 
enten ubegrændset eller saa vidt udstrakt, at dens Grændser ikke 
faae Indflydelse, samt naar denne Betragtning blev saaledes gjen- 
nemfört, at der toges Hensyn til alle de Virkninger, som Vædsken, 
under sin med Legemet samtidige Bevægelse, kommer til at udøve 
paa delte.

Den physiske Classe.
Som bekjendt findes i Havet en Deel organiske Former, som 

afsondre Kalk og efterhaanden indhylles i Kalk, om hvis Natur og 
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Væsen man endnu ikke er sikker, saa at de snart henregnes til 
Dyreriget, snart til Planteriget. For at komine til en klarere 
Erkjendelse i denne Henseende, önskes en paa Iagttagelser af de 
levende Former grundet Udviklingshistorie af de til Halymedeæ, 
Acetabularieæ, Corallineæ henhörende Former, samt af Slægterne 
Liagora, Actinotrichia og Galaxaura.

Da imidlertid største Delen af de nævnte Former findes i den 
tropiske Zones Have, hvor Undersögelser vanskelig tör ventes 
foretagne, vil man ved Bedømmelsen af de indsendte Afhandlinger 
ikke saa meget see hen til, om Forfatteren har kunnet levere Ud
viklingen af alle eller mange Hovedformer, men desto mere paa, 
at det Givne, selv om det ikkun er Udviklingen af en eneste af 
de nævnte Former, er nöiagtigt og fuldstændigt, saa at derved 
Tvivlene om Formernes eller Formens dyriske eller plantelige 
Natur kunne loses.

Den philosophiske Classe.
Der forlanges en kritisk Fremstilling af den saakaldte com- 

munistiske Lære om Ejendomsretten i dens forskjellige Udvik
lingsformer.

Den historiske Classe.
Blandt de Oldtidslevninger, som synes at være eiendommelige 

for Norden, og at hvilke Museerne i alle 3 Riger opbevare et 
betydeligt Forraad, höre ogsaa de saakaldte Guldbracteater eller 
tynde Plader af Guld eller Electrum, som oftest forsynede med en 
Osken, hvis ene Side fremviser et Præg enten af raae Forestil
linger af et Menneske, et hornet Dyr, en Fugl m. m., undertiden 
med etslags runelignende Indskrift, som hidtil ikke endnu er for
klaret, eller af symmetriske Slyngninger uden nogen kjendelig 
Betydning. Nogle af dem synes at være Efterligninger af byzan
tinske og orientalske Mynter, andre ikke, men skjöndt de, i saa 
stor Mængde, benved i et Par Aarhundreder ere bekjendte, be
skrevne og tildeels afbildede, er det dog ikke endnu bragt til 
nogen höi Grad af Sandsynlighed, hvorvidt de kunne antages 
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enten at være forarbeidede lier i Norden eller udenlands fra ind
forte. Det turde altsaa være paa Tiden, at disse gaadefulde For
tidslevninger blive en Gjenstand for dybere Undersögelse. Der 
forcslaaes derfor som Priisopgave:

At beskrive og characterisere de saakaldte Guldbracteater, som 
lier i Norden hyppigen ere forcfuudne, og af hvilke mange 
opbevares i de nordiske Rigers eller andre Landes Museer, 
at undersøge, hvorvidt disse Fortidslevninger kunne antages 
at være enten Efterligninger af byzantinske eller orientalske 
Forbilleder eller nordiske Originaler, om de ere indförte fra 
fremmede Lande eller i Norden forarbeidede; endelig, saavidt 
mueligt, at forklare de paa dem befindtlige Forestillinger og 
Skriftcharactcrer.

For det Thottiske Legat.
Da de ældre Analyser af Hyldeblomstens Bestanddele og 

navnligen over den i Blomsterne værende Olie, ikke længer ere 
fyldcstgjörende, saa udsætter Selskabet en Præmie af 200 Rbd. 
for en ny Undersögelse, som afhjælper delte Savn. Forsaavidt 
muligt ønskes med Besvarelsen Prever indsendte af de ved Under
søgelsen fundne Stoffer, som kunne tjene til Sagens Oplysning.

For det Classenske Legat.
i. Man vise hvilke af Landets raa Producter, enten nu disse 

hidrøre umiddelbart fra Landets Jordbund, eller fra dets Dyrkning, 
eller fra det omgivende Hav, ere bedst skikkede til derpaa al 
grunde en Fabrication. Man maa herved tage Hensyn paa alle 
begunstigende Omstændigheder, som Letheden i at erholde Brændsel, 
Vandkraft, billigt Arbeide o. s. v. Del forstaaer sig, al Stederne, 
hvor Anlæggene bedst kunne skee, og Grundene til deres Valg 
maa angives. Udviklingen maa gaae ind i et saadant Detail, at 
der lader sig gjöre Beregning over Fordelene. Selskabet ønsker, 
at Forfatterne især henvende Opmærksomheden paa saadanne Fa- 
bricationer, som hidtil enten slet ikke eller kun i en ringe Ud
strækning ere indförte hos os.
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Da Selskabet neppe tör vente, at een Mand fyldestgjörende 
skal kunne behandle Spörgsmaalel i sin fulde Udstrækning, saa vil 
det ikke nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun 
de valgte Gjenstande ere afhandlede paa en tilfredsstillende Maade.

Præmien er 200 Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændig
hederne dertil give Anledning, ogsaa tildele mere end een Af
handling denne Præmie.

2. Der forlanges en Fremstilling af Bageriets Tilstand i 
Danmark, og en Undersøgelse over hvorvidt denne svarer til 
Nutidens Indsigter og Erfaringer. Præmien 100 Rbd. S. M.

For afdöde Etatsraad Schous Legat.
Det Kongl. Danske Videnskabernes Selskab udsatte i Slutningen 

af Aaret 1845 folgende Priis-Opgave for afdöde Etatsraad Schous 
Legat:

„Imedens vort Sprog unegteligt i det 19de Aarhundrede ved 
en i sit Omfang meget udvidet Literatur, og ved endeel gode, 
for Modersmaalcts Eicndom og Reenhed omhyggelige Forfatteres 
Virksomhed, udvikler sig til större Rigdom og Fuldkommenhed: 
medfører paa den anden Side, deels skjödeslöse og alt for hurtige 
Oversættelser; deels den store Mængde af Skribent-Arbeider (i 
Tidsskrifter og Dagblade), som, i Folge deres Natur, maa drives 
med stor Hast; deels endog adskillige strengt videnskabelige For
fatteres ringere Omhu for Sprogformen, at mange forhen ukjendte 
Sprogfeil, eller udanske Ord., Vendinger og Talemaader, endog Ord- 
böininger, indsnige sig i Sproget, og forvanske dels Reenhed og 
Ejendommelighed, uden al nogen kraftig Kritik sætter tilstrækkelig 
Dæmning for saadanne Misbrug.

* Ligeledes kan bemærkes, at endskjöndt det danske Sprog 
öiensynligen, især fra de sidste Decennier af det 18de Aarhun
drede, og fra det nittendes Begyndelse, i sin Udvikling har viist 
en afgjörende Stræben efter at frigjöre sig fra fremmede Ord og 
udenlandske Bestanddele i Sproget, bidrage dog ogsaa de oven
anførte og andre Omstændigheder til, at endeel, især yngre For
fattere, nicer end ønskeligt forsømme hiin Stræben efter dansk 
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Sprogreenhed, og at saaledes den meget betydeligt formindskede 
Brug af fremmede Ord atter synes at blive hyppigere, end for 
nogle Decennier siden.

Del Kongelige danske Videnskabernes Selskab udsætter derfor, 
ved en overordentlig Priisopgavc, en Belønning af 200 Rbdlr. for 
el Skrift, hvori 1) meddeles en videnskabelig Udvikling af Be
grebet om Sprogfeil i et levende, ved classiske og gode Forfat
teres Skrifter i en længere Periode allerede dannet, udviklet og i 
Brugen befæstet Sprog; ligesom ogsaa 2) en Udvikling af, hvor
vidt overhovedet i et Sprog af den Natur og den Dannclscsgrad, 
som del danske har, Sprogreenhed eller Afhold fra Brugen af 
fremmede Ord og Udtryk, som saadanne, kan og bor gaac; og 
det i begge Tilfælde saaledes, at den lheovetiske Udvikling led
sages med tilstrækkelige Exempler, tagne af nyere danske Skrifter, 
saavel paa Sprogfeil, eller udanske Ord, Vendinger, Böininger og 
syntaktiske Forbindelser, som paa overflødige og uundværlige 
fremmede Ord, i Stedet for hvilke danske Ord og Udtryk kunne 
bruges. Da de saaledes, som Exempler ved de enkelte Undersø
gelser, Regler og kritiske Bemærkninger anførte Sprogfeil, eller 
benyttede fremmede Ord, ikke ved den Ledighed behoves i 
Mængde eller Fuldstændighed: saa ønsker Selskabet, at Afhand
lingen tillige maalte ledsages 1) af en fuldstændigere og rigere, 
systematisk ordnet Samling af Sprogfeil, eller udanske Sprog
former, Udtryk og Taalemaader, som virkelig forekomne i danske 
Skrifter fra det 19de Aarhundrede, overall med nöiagtig Angivelse 
af Stedet hos vedkommende Forfaller; 2) af en alphabetisk ordnet 
med nöiagtig Hcnviisning forsynet Samling af virkelig brugte og 
overflødige fremmede Ord hos danske Forfattere, fra bemeldte 
Tidsrum ; med Angivelse af de danske Ord og Udtryk, der i hines 
Sled kunde og burde bruges. I Henseende lil den førstnævnte 
Samling kan man henlede Opmærksomheden paa den betydelige 
Fortegnelse over rigtige danske Idiotismer, med de tilsvarende 
lydske, der findes i IF. II. F. Abrahamsons „Vollsländ. Dänische 
Sprachlehre”, 1812, S. 702—776. Vel kan det der anvendte 
Ordningsprincip ikke i nærværende Tilfælde ubetinget folgos; men 
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det kan bidrage til at henlede Tanken paa et lignende, her an
vendeligt.

Naar Besvarelsen lindes særdeles tilfredsstillende, vil Selskabet 
bidrage til Trykningsomkostningerne af Priisskriftel.”

Til den fastsatte Tid, 1ste Januar 1848, var kun cel Forsøg 
paa at besvare ovenanførte Priisopgave indkommet til Selskabet, 
hvilket Arbcide, i Følge den ovenfor aftrykte Betænkning af Sel
skabets hertil udvalgte Medlemmer, ikke var af den Beskaffenhed, 
at den udsatte Belønning kunde tilkjendes samme. Selskabet har 
anseet Opgavens Gjcnstand for at være af den Vigtighed og Be- 
lydenhcd for vort Modersmaal, paa dets nærværende Standpunkt 
i Reenhed, Dannelse og Udvikling, at del har fundet Anledning til 
endnu engang at gjenlage Udsættelsen af Priisspörgsmaalet, under 
de samme Betingelser, som ovenstaaende Bekjendtgjörelse inde
holder.

Tiden, inden hvilken Priisskrifternc maa være indleverede, 
ansættes til Udgang af August 1851.

Besvarelserne af Spörgsmaalcne kunne i Almindelighed være 
affattedc i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller 
danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, 
men med el Motto, og ledsages med en forseglet Seddel, der 
indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer 
samme Motto. Selskabets i de danske Stater boende Medlemmer 
deeltage ikke i Priisæskningcn. Belønningen for den fyldestgø
rende Besvarelse af et af de fremsatte Spörgsmaal, for hvilket 
ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmcdaille, af 50 danske 
Ducaters Værdi.

Priisskrifternc indsendes inden Udgangen af August Maancd 
1850 til Selskabets Secretair, Conferentsraad II. (\ Örsted, Pro
fessor og Storkors af Dannebrogcn samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.
Bygningsarbeidcr, foranstaltede af Kiöbenhavns Yandcommission. S. ¡3.
Brandt, Ch. og Th. Fenger, anholde om Selskabets Understøttelse til Udgaven af 

Chr. Pedersens Skrifter. 34. o. flgd. Comitteebetænkning om dette An
dragende. 40. 41.

lir Und boring, artesisk, paa Nyholm, opgivet i A. 1847. S. 13. 14.
Bæveren, et Cranium af dette Dyr fundet i Danmark. S. 5.
Böger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 12. 15. 31. 41. 47. 56. 61. 77. 85. 94. 
Cederen, den Libanonskc, funden paa Atlasbicrgene i Afrika. S. 12.
Christine VIII.. Mindeskrift over den afd. Konge, af II. C. Örsted, S. 

43. Oplysninger angaaende hans a chæologiske Cabinet. 44. Om hans 
mineralogiske Samlinger og Conchylier. S. 47.

Christian Pedersen, Plan til en samlet Udgave af hans danske Skrifter. S. 34 — 40. 
Selskabet bevilger, at understölte samme. S. 41.

Colding, Afhandling om de almindelige Naturkræfters giensidige Afhængighed : 
Comittee-Betænkning over samme. S. 92 — 94.

Danmarks Fauna i Fortiden, Bidrag til samme efter Gienstande fundne i danske 
Torvemoser. S. 5 6.

Diamagnetismen, opdaget af Faraday. S. 49. Udvidelse af Faraday’s Opdagelse 
ved Reich, IF. Weber og Poggendorf. S. 49. 50. Örsteds nye Undersø
gelser over samme. S. 50—55.

Dyrarter i Europa, som formodes at ville uddöc. S. 5.
Europas tamme Dyrarter, antages afNilsson at have levet i samme Verdensdel. S. 3. 
Forchhammer, G. og Steenstrup, Beretning om Leirc-Egnens geognostiske For

hold. S. 62—71.
Iscfjordens tidligere geographiske Forhold. S. 71.
Kornerup- og Leire-Aa, deres ringe Vandmængde. S. 63.
Kæmpe-Oæe (Bos Urus Linn.), Horn og Been af samme fundne i Torvemoser i 

England, Skaane og Danmark. S. 2. 74.
Landets Løftning i Danmark, S. 66. 67. dets Sænkning, og Spor hertil fra Oldtiden, 

paa andre Steder. S. 68. 69.
Langebek, J., hans Dom om Christ. Pedersen. S. 35.
Leire Bymark antages at fremvise en meget gammel Cultur af Jordbunden. S. 64. 

og Spor af Træbygningers Brand. S. 65.
Lejres Omegn i Sjælland, geolog, antiquarisk Undersögclse af samme. S. 62 — 71.
Liebmann, F. M., forelægger en Afhandling om Bornholms Vegetation. S. 15. 

ligeledes om Mexikos Bregne-Arter. S. 61.
Madvig, J. N., udtræder af Ordbogscommissionen (i Novbr. 1848). S. 103. 
Mergelgrav ved Liimfjorden, mærkværdigt Fund i samme. S. 11.
Meteorologisk Comittee, dens Virksomhed i A. 1848. S. 103 — 105.
Messias-Idee, Jodernes, Kundskab om den hos de hedenske Folkefærd, særdeles 

hos Romerne. S. 77—83.
Meteorologiske Iagttagelser, foretagne i og udenfor Danmark. S. 104. i Kiöbcn- 

havn. S. 17. 18. 42. 57. 58. 59. 97. 98. 99. 100. 101. 102.
Musling- og Osters-Lag fra Fortiden ved Danmarks Kyster, og deres Höider over 

Havfladen. S. 7. 8. 10. II.
Naturkræfterne, om deres gjensidige Afhængighed, ved Colding. S. 92. 
Naturvidenskaben, Bidrag til dens Historie ved Kjøbenhavns Universitet. S. 23. 24. 
Nero, om hans Sindelag imod Rom. S. 79.
Nilsson, S., hans Undersøgelse over Pattedyrenes Udbredelse, m. m. S. 2 — 5.
Nyerup, II., hans Dom om Christ. Pedersen. S. .‘45.
Nörgaard, Inspecteur, indsendte Bidrag til Oplysning om kulsure Magnesia-For- 

bindelser: Betænkning over samme. S. 74. 75.
Odsherred, en Deel deraf antages at have fordum udgjort 4 Öer. 71.



ill

Ordbog, den danske: Bogstavet S, som udgjör dens 6te Bind, fuldfort i Mai 1848. 
S. 103. Revision og Trykning af Bogst. T begyndt. S. 103.

Ordbogs-t'ommission, dens Virken i A. 1848, og Forandring i dens Medlemmers 
Samfund. S. 103.

Ostrea edulis (Osters) har i Fortiden været mere udbredt ved de danske Strande. 
S. 10.

Oxer, forskiellige fossile Arter, fundne i Skaanc og i Danmark. S. 3. 5. 6. 
Pattedyrenes Störreise, antages at være aftaget paa Jordkloden. S. 2.
I’olyteehnisk Læreanstalt, Prof. Zeises Virksomhed ved samme. S. 25.
Sand-Jord ¡Danmark, antages atvære den tidligst dyrkede, og ved Træred

skaber. S, 64.
Scharling, C. E., om Spor i den romerske Keiserhistorie til en politisk Indflydelse 

af den jödiske .Messias-Idee. S. 77—84.
Scharling, E. A., Forandringer ved det af ham indrettede Respirationsapparat, og 

videre Forsög med samme. S. 56. Beretning om hans Iagttagelser over 
Ebbe og Flod ved Torbek. S. 85.

Schouw, J. 1'., foreviser Ceder-Kogler. S. 12.
Skaldyr, uddöde, af Hippuritcrncs og Cyathophyllerncs Familie. S. 86—89.
Skovmoser (de ældste Torvemoser) synes at mangle i Skanne. S. 7. Skovmoser i 

I.cires Omegn. 72. forkullede Træer, fundne i disse Moser S. 74. 75.
Sprogreenhed og fremmede Ord, Priissporgsmaal herom paa ny udsat. S. 112.
Steen, A., indsendte Afhandlinger „om de over-elliptiske Functioner”, og „om 

dobbelte bestemte Integraler”: den mathematiske Classes Dom over 
samme. S. 90. 91.

Steenalderen i Danmark, geognostiske Spor af samme. S. 11.
Steenslrup, J. J. S., Bidrag til Danmarks Fortids-Fauna. S. 5 — 7. Om Dannelses

tiden for visse Lag af Östers- og .Musling-Skaller i Danmark. S. 7 — 12. 
(Geologiske Undersøgelser i Danmark, s. Forchhammer.') specielle geo- 
gnostisk-antiquariske Bemærkninger fra Leire-Egnen. 71. foreviser cn 
Række uddöde Skaldyr af Hippuriternes og Cyathophyllerncs Sla'gt. 
S. 86-89.

Svovlets chemiske Forhold, Gjcnstand for Zeise’s Undersøgelser. S. 26—28.
Tanglinien („den Linie, hvorpaa stærk Bølgegang afleirer den opkastede Tang1’) 

som geognostisk Kjendemærkc ved Havkyster. S. 8. 67.
Træer, hvorledes vilde Folkeslag fælde dem ved lljelp af lid. S. 73.
Torvemoser: Skovmoserne, de ældste. S. 7. Kjærmoser have opfyldt ældre Vige 

og Fjorde. S. il.
Vespasian, om hans Bckjendtskab med den jødiske Messias-Idec. S. 81—84.
Videnskabernes Selskab, vælger sin Præsident, i Februar 1848. S. 15. bestemmer 

Dets Regnskab for 1847, og Formuestilstand 
Bevilger Understøttelse til en Udg. af Chr. 

Selskabets Commissioner, og deres Arbci-

Budget for 1848. S. 32.
i bemeldte Aar. S. 33. 
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(for Schott's Legat.) S. 105 — 107. Priisopgavcr udsatte for 1849. S. 107 
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Zeise, JF. C. (f. 1789, död 12 Nov. 1847) hans Nekrolog. S. 19—30.
Örsted, A. S., Geh. Conferentsraad, m. m. valgt til Selskabets Præsident. S. 15.
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