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Storkors af Danncbrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JKr. 1, 2 og 3.

Modet den 4de Januar.

Professor Forchhammer forelæste en Afhandling om Midlerne 
til at bestemme Mængden af de organiske Bestanddele i Vandet, 
og om de Forandringer, som Vandet i de Reservoirer, der for
syne Kjöbenhavn, lider i de forskjellige Aarstidcr, og under for- 
skjellige andre Indflydelser.

Det Middel, som Forfatteren benytter, for at bestemme 
alle organiske Stoffer i Vandet, er en Oplosning af over- 
mangansuurt Kali, som affarves ved organiske Substantser, hvis 
Mængde staaer ligefrem i Forhold til den affarvede Manganoplos
ning. De qvælstofholdende organiske Stoffer bestemmes ved en 
Guldoplosning, hvorved den relative Mængde af Planlcliim og 
Æggehvidestof forholder sig som Vægten af det bundfældte Guld.

Resultaterne af de hver Uge igjennem et heelt Aar fortsatte 
Undersögelser af Vandet fra de 6 Soer, der middelbart eller umid
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delbart forsyne Kjöbenhavn, kunne med Hensyn til alle organiske 
Bestanddeles Mængde, og sammenlignet med Maglekilde i Roeskilde 
og nogle af de meest bekjendte Brönde i Kjöbenhavn, udtrykkes 
ved folgende Middeltal:

Maglekilde.................................. 1.
Christiansborgs Brönd............ 4.
Brönden i Gothersgaden .... 5.
Bröndcn i Studiigaarden .... 8.
Gjentoftesöen...............................13.
Sortedamssöen.............................. 22.
Peblingesöen................................. 25.
Emdrupsöen................................. 27.
Damhuussöen.............................. 33.
Söborgsöe.................................... 57.

Den mindste Mængde organiske Bestanddele fandtes
i Gjentoftesöen i Februar ... 7.
i Emdrupsöen i Februar .... 10.
i Sortedamssöen i Februar. . . 17.
i Peblingesöen i April............ 19.
i Damhuussöen i Februar ... 20.
i Söeborgsöen i Februar ... 26.

Mængde organiske Bestanddele fandtesDen störste
i Gjentoftesöen i August .... 26.
i Sortedamssöen i August ... 27.
i Peblingesöen i Juni..................34.
i Damhuussöen i Juli.................. 50.
i Emdrupsöen i Alai ..................50.
i Söborgsöe i August.............83.

Forfatteren viste endvidere, at Vandet, ved at være udsat for
Luftens Paavirkning i vore Reservoirer eller rene Ledninger mi
ster en Deel af sine organiske Bestanddele, medens det ved at 
ilyde igjennem Reservoirer med Torvebund optager mere deraf.

Med Hensyn til de qvælslofholdende organiske Forbindelser, 
da viste Forfatteren, at alt det Drikkevand, som Reservoirerne 
levere, indeholder dem i meer eller mindre stor Mængde, og at 
Middeltallene af et heclt Aarslagltagelser godtgjöre, at Mængden af de 



3

qvælstofholdende Stoffer giver den samme Orden for Reenheden 
af Vandet i de forskjellige Reservoirer, som den förste Prove har 
givet. De folge nemlig saaledes paa hinanden, at

Gjenloftesoen indeholder ogsaa i denne Henseende det 
reneste Vand. Derpaa folger

Peblingesoen,
Sortedamssöen,
Emdrupsöen,
Damhuussöen, 
Söeborgmose.

Derimod ere de andre Forhold betydelig forskjellige, idet 
den störste Mængde qvælstofholdende Substantser findes i Vandet 
fra alle Soer i December og den mindste Mængde

i Damhuussöen i Februar,
i Peblingesoen i Juli,
i Sortedamssöen i Juli,
i Gjentoftesöen i Juni,
i Emdrupsöen i Juli,
i Söborgsöen i Juli.

Selskabet havde modtaget:

Zoologisch-anatomisch - physiologische Untersuchungen über die 
nordischen Wallthiere. Von Professor Eschricht, 1 Band, 
Leipzig 1849. Folio.

Mödet den 18de Januar.

Prof. P. Pedersen meddeelte Resultaterne af Iagttagelser over 
Havets Temperatur i Nærheden af Kjöbcnhavn.

Disse Iagttagelser falde i to Rækker, den ene paa Trekroners 
Batteri, den anden paa Badehuset ved Rysscnsteens Bastion. Paa 
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det forste Sled gaae Iagttagelserne fra Januar 1842 til Decbr. 1849, 
omfatte altsaa 8 Aar, dog mangler Juli i Aarene 1842 og 1843. 
Paa det andet Sted begyndtes Iagttagelserne i Seplbr. 1838 og 
ere siden fortsatte til October 1849; de anstilles imidlertid kun i 
Badetiden, nemlig fra Begyndelsen af Juni til Udgangen af Sep
tember, og i de 5 sidste Aar tillige i den störste Deel af October. 
Det Thermometer, der benyttes paa Trekroner, er et Qvægsôlvs- 
thermometer, deelt i Femtedeels-Grad efter Reaumur; det hænger 
ud fra en Flaade i Havnen, Kuglen 2 Fod under Vandets Over
flade, og er saaledes indfattet, at Kuglen, naar det tages op for 
at aflæses, forbliver omgiven med Vand. Om Vinteren, naar Soen 
er tillagt, hænger Thermometret i en Vaage, der holdes aaben. 
Da det imidlertid ofte er blevet beskadiget, kan Rækken ikke be
tragtes som heelt igjcnnem anstillet med samme Instrument; men 
den derfra hidrörende Forskjel kan dog ikke være betydelig, da 
Thermometret altid, efter at være istandsat, sammenlignes med el 
prövet Thermometer, fór det tages i Brug. Paa Badehuset er be
standig brugt det samme Instrument, et G Fod langt Qvægsôlvs- 
thcrmomeler, deelt i Femtedeelsgrader efter Reaumur og fast an
bragt paa en Flaade, saaledes at Kuglen stedse er 4 Fod under 
Vandets Overflade. Iagttagelserne anstilles paa Trekroner hver 
3die Time fra Kl. 6 Morgen til Kl. 9 Aften; kun i de sidste 3 
Aar er deres Antal i Maanederne fra Novbr. til Marts indskrænket 
til tre, nemlig Kl. 9, 12, 3; paa Badehuset ere Observations
timerne de samme, kun at den sidste er Kl. 7 i September og 
bortfalder i October.

De to folgende Tabeller give nu for begge Stationer de maa- 
nedlige Middeltal af den hele Iagttagelsesrække for hver Obser
vationstime. For Trekroner ere i de enkelte Maaneder kun de 
Aar medtagne, i hvilke alle Observationstimer ere bievne benyt
tede, Antallet heraf er angivet i Tabellens förste Pille. De ude
ladte Aar ere for Januar, Februar og Marts 1847—49, for April 
og Mai 1849, for November og December 1846, 47 og 49; for 
Juli mangle alle Iagttagelser for Aarene 1842 og 43. Paa Bade
husene bleve Iagttagelserne for October först begyndte i 1845, 
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omfatter altsaa kun 5 Aar, for Juni, Juli og August slotte Mid- 
dcllallene sig paa 11 Aar, for September paa 12.

Tre
kroner.

Antal 
af A ar.

Vandels Temperatur. Mid
del.18 21 0 3 6 9

Januar... 5 1°27 i°26 1°29 l°30 1°24 l°20 1°26
Febr......... 5 0,45 0,47 0,51 0,55 0,52 0,49 0,50
Marts.... 5 0,93 0,96 1,07- 1,15 1,12 1,04 1,04
April .... 7 3,62 3,77 4,02 4,21 4,20 3,91 3,95
Mai........ 7 7,85 8,10 8,40 8,62 8,60 8,37 8,32

Juni ..... 8 11,43 11,62 11,88 12,10 12,13 11,91 11,84
Juli......... 6 13,09 13,34 13,62 13,84 13,83 13,62 13,56
August... 8 14,17 14,32 14,57 14,75 14,76 14,45 14,50
Sept......... 8 11,63 11,72 11,90 12,01 11,94 11,63 11,80
Octob. .. . 8 8,21 8,30 8,43 8,48 8,35 8,16 8,32
Novemb. . 5 4,59 4,65 4,68 4,71 4,62 4,54 4,63
Decemb. . 5 2,99 3,05 3,06 3,04 3,01 2,97 3,02

Bade
huset.

Antal 
af Aar.

Vandets Temperatur. Mid
del.18 21 0 3 6 7 9

Juni......... 11 12°31 12°59 13°04 13°49 13°43 18’15 13°01
Juli......... 11 13,46 13,74 14,22 14,70 14,65 14,34 14,18
August... 11 14,13 14,42 14,91 15,37 15,24 14,95 14,84

Septemb.. 12 11,55 11,62 12,00 12,37 12,19 12,03 12,00

Octob. ... 5 7,87 7,96 8,16 8,24 3,12 8,07

Af den förste Tabel fremgaaer det nu, at den daglige For
andring af Vandels Temperatur i Gjcnnemsnit ikke er betydelig, 
at den navnlig i Vintermaanederne er meget ringe, voxer derpaa 
temmelig rask i Foraarsmaanederne og opnaaer sit Maximum i 
Sommcrmaanederne, hvorpaa den igjen aftager i Efleraarct. Heri 
gjör kun Mai en Undtagelse, hvilket dog nok maa betragtes som 
en Tilfældighed, der vil forsvinde, naar Iagttagelserne stötte sig 
paa et större Antal Aar. I Reglen tiltager Temperaturen fra Mor
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gen indtil ud paa Eftermiddagen, hvorpaa den igjen aftager til 
Kl. 9 og vedbliver formodentlig dermed til om Morgen, da Tem
peraturen Kl. 6 Morgen altid er lavere end den Kl. 9 Eftermid
dag i de Maaneder, hvor der kan være Tale om nogen bestemt 
daglig Forandring. Den laveste Temperatur kan altsaa antages at 
falde henimod Solens Opgang, ligesom Luftens, den höieste deri
mod noget senere end dennes, nemlig i Maanederne fra April til 
September mellem Kl. 3 og Kl. 6, og i Midtsommeren maaskee 
noget nærmere ved det sidsté Klokkeslet end ved det försle. I 
de övrige Maaneder falder Maximum för Kl. 3, og i Vintermaane- 
derne, forsaavidt her viser sig nogen Regel, omtrent ved Middag.

Hermed stemme nu ogsaa Resultaterne af den anden Tabel i 
det Hele taget overcens, kun at den daglige Forandring ved Bade
huset er betydelig slörre end paa Trekroner, de forholde sig om
trent som 5 til 3. Men dette hidrörer fra en reen local Indvirk
ning der ogsaa fremtræder i Sammenligningen mellem Vandets 
Middeltemperatur paa de to Stationer, og som nedenfor nærmere 
skal blive omtalt.

Da der i de her meddeclte lagttagelsesrækker aldeles mang
ler Iagttagelser for Tidsrummet fra Kl. 9 Efterm. til Kl. G Form., 
saa kan en fuldkommen nöiagtig Bestemmelse af Dögnets Middel
temperatur paa dem ikke begrundes. Imidlertid vil man dog ikke 
feile meget ved at sætte denne lig Middeltallet af de to homonyme 
Par Iagttagelser for 18 og 6, 21 og 9, der, som den folgende 
Tabel vil vise, stemme temmelig nær overcens. 1 denne Tabel 
er tillige optaget Middeltallet af alle 6 Iagttagelser, der,; sammen
lignet med det paa den anförte Maade beregnede Middeltal, 
giver den Correction, som skal anbringes paa hiint for at 
give delte.



7

Trekroner.
18-j-G 21 4- 9

Middel.
Middel af
6 Iagttag.

Correc
tion.2 2

Januar ... 1°23 Io 23 1°23 1°26 —0°03

Febr......... 0,18 0,48 0,48 0,50 —0,02

Marts.... 1,02 1,00 1,01 1,04 —0,03

April .... 3,91 3,84 3,88 3,95 —0,07

Mai......... 8,22 8,23 8,23 8,32 —0,09
juni......... 11,78 11,76 11,77 11,84 -0,07

Juli......... 13,46 13,48 13,17 13,56 —0,09

August... 14,47. 14,39 14,43 14,50 —0,07
Septemb.. 11,78 1 1,67 11,73 11,80 —0,07

October .. 8,28 8,23 8,26 8,32 —0,06

Novenib. . 4,61 4,60 4,60 4,63 —0,03

Decemb. . 3,00I’ 3,01 3,01 3,02 —0,01

Anvendelsen af denne Fremgangsmaade stötter sig iövrigt paa 
den Forudsætning, at i den almindelige Interpellationsformel for 
periodiske Forandringer

i?B=m+a>sin.C150in+ii;)+a!îsin.(30(,fn+y)+aâsin.C450fn"l-«)+••• 

hvor vn betegner den til Timen t svarende Temperatur, m Dög- 
nets Middeltemperatur, Coefficienten for det andet foranderlige Led 
er saa lille, at den kan sættes ud af Betragtning. Men at dette 
selv ved en længere Iagttagelsesrække vil bekræfte sig for Som
mer- og Vintermaanederne, er vistnok temmelig sikkert; hvori
mod det ikke er saa ganske vist for Foraars- og Efteraars-Maa- 
nederne. Det er nemlig bekjendt, at i Formlen for Luftvarmens 
daglige Forandring denne Coefficient har en dobbelt Periode i 
Aarets Löb, hvis Maxima falde ved Jævndøgnene, Minima ved Sol
hvervene, og det er ikke usandsynligt, at det Samme kan ^ælde 
for Vandet. Seer man hen til Iagttagelserne ved Badehuset, hvor 
Forandringen er större, saa finder man ogsaa der Reglen bekræf
tet for Sommermaanederne. Man har nemlig
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18 + 6 21 + 9
2 2

Juni 12°87 12°87
Juli 14,05 14,04
August 14,69 14,69

altsaa fuldkommen Overeensstemmelse ; kun er Correctionen slörre, 
som en Folge af det större Spillerum, den er for Juni —0,13, for 
Juli —0,14, for August —0,15.

Bestemmer man nu paa denne Maade Vandets maanedlige 
Middeltemperatur for hvert Aar og sammenligner denne med den 
tilsvarende Middelvarme af Luften, saaledcs som denne er opgiven 
i Selskabets Oversigt, saa erholder man folgende Resultat, hvor
ved dog maa bemærkes, at Februar og Marts i 1844 og 45, og 
Januar i 1848 ikke ere medtagne, fordi Soen var tillagt, og un
der disse Omstændigheder holder Vandels Temperatur sig stadig 
paa samme Punkt, lidt under Nul.

Trekroner. Vand. Luft. Forskjel.

Januar... l°08 —0°61 +l°70

Febr......... 0,78 0,43 +0,35

Marts .... 1,60 1,90 —0,30

April .... 3,83 5,06 — 1,23

Mai......... 8,24 9,42 —1,18

Juni......... 1 1,77 12,40 —0,63

Juli........ 13,47 13,52 —0,05

August... 14,41 13,89 +0,52

Septeinb. . 11,71 10,56 + 1,15

Octob. ... 8,25 6,76 + R49

Novemb. . 5,03 3,47 +1,56

Decernb, . 2,56 1,08 +1,4 8
Aar........ 6,89

i
6,49 +0,40

Heraf sees det, at fra August til Februar er Vandet varmere 
end Luften, i den övrige Tid koldere end denne , og at i Gjen- 
nemsnit af hele Aaret er Vandet henved en halv Grad varmere 
end Luften. Den störste Afvigelse i positiv Retning er om Vin
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teren og andrager lidt over 1| Grad. Men i enkelte Aar kan 
den være meget större, saaledes var den i Januar 1842 og i De
cember 1846 næsten 4 Grader, som Luften var koldere end Van
det. Denne Vandets forholdsmæssig höie Temperatur i det sil
dige Efteraar og ved Vinterens Begyndelse bidrager naturligviis 
ikke lidet til at formilde denne Aarstid, og da Erfaringen viser, 
at Vandets Temperatur i Almindelighed afhænger endeel afStröm- 
mens Retning, saa fortjener Forholdet i denne Henseende en 
nöiere Undersögelse. Resultatet af en saadan findes i vedföiede 
Tabel, der giver de maanedlige Middeltal af Vandets Temperatur 
ved Norden- og Sondenvande, efter Iagttagelserne paa Trekroner.

Trekroner.
Vandets Temperatur. Forskjel. 

N. + S.Nordenvande. Sondenvande.

Januar... 1°29 l°07 4-0,22
Febr......... 0,91 0,73 4-0,18
Marts.... 1,56 1,64 — 0,08
April .... 3,77 4,12 —0,35
Mai......... 7,43 7,20 4-0,23
Juni......... 11,85 11,88 —0,03
Juli......... 13,29 13,60 —0,31
August... 14,26 14,60 —0,34
Septemb.. 11,83 11,76., +0,07
Octob. ... 8,65 8,10 +0,55
Novenib. . 5,41 4,95 4-0,46
Decemb. . 3,11 2,37 +0,74

Denne Tabel viser lydelig, at Forskjellen mellem de to for- 
skjellige Strommes Temperatur ikke er den samme hele Aaret 
igjennem, men at den tvertimod forandrer sig efter Aarstiden.*)  

*) Den eneste Afvigelse heri gjör Mai; men dette hidrörcr upaatvivlelig alene 
derfra, atAarrækken er for kort. I denne Maancd er det nemlig meget sæd
vanligt, at den ene llalvdeel er i Temperatur meget forskjellig fra den anden; 
falder nu dette i et Aar sammen med en tilsvarende Forandring i Strömmens 
Retning, saa vil Resultatet blive aldeles eensidigt. Kun ved en længere Aar- 
række kan man vente, at saadanne Sammentræf ville gaae op mod hinanden.
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Fra Marts til August er Sondenvande varmere end Nordenvande, 
det Modsatte finder Sted fra September til Februar, og herved 
rnaa bemærkes, at Forskjellen om Vinteren er meget betydeligere 
end om Sommeren ; den er omtrent det Dobbelte. Denne Over
gang bekræftes ogsaa ved Iagttagelserne paa Badehuset, idet her 
Forskjellen mellem Temperaturen af Nordenvande og den af Son
denvande er i Juni —1°28, i Juli — 0°69, i Aug. — 0°7i, i Sept. 
—0°13, i October +1°14. Overgangen indtræder her lidt senere, 
dog ikke meget, og Forskjellen er lidt störrc end den ved Tre
kroner.

Denne Uoverensstemmelse mellem de to Stationer, saavel i 
dette Forhold, som ogsaa ved Störreisen af den daglige Foran
dring, lader sig nu uden Vanskelighed forklare af Badehusets Be
liggenhed, i Forening med den efter Aarstiden forskjellige Indflydelse 
af Strømmens Retning paa Vandets Temperatur. Da Badehuset 
nemlig er anbragt paa Strommcn mellem Kjöbenhavn og Amager, 
saa kommer Sondenvande dertil fra Kalleboslrand, der for største
delen er lav og grundet; i de varme Sommerdage opvarmes der
for Vandet her meget stærkt af Solens Straaler. Ved Trekroner 
finder delte ikke Sted, da den Söndcnström, som kommer dertil, 
gaaer Osten for Amager over Dybet af Öresund, og altsaa ikke 
paa denne Maade opvarmes mere end Nordenvande. Da nu den 
störste Deel af denne Sammenligning henhörer til den Aarstid, 
paa hvilken Sondenvande i Almindelighed, ogsaa ved Trekroner, 
er varmere, end Nordenvande, saa maa Folgen deraf blive, at ved 
Badehuset Vandels Temperatur baade stiger raskere i Dagens 
Löb og tillige i Gjennemsnit af Dögnct er höiere end ved Tre
kroner. Men, naar henad Efteraaret Nordenvande bliver varmere 
end Sondenvande, saa indtræder del Modsatte i Henseende til 
Middeltemperaturen paa disse to Steder. En Sammenligning mel
lem dem for de 8 Aar, i hvilke der er iagttaget paa begge Ste
der, giver folgende Resultat :
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Badehuset. Trekroner. Fors kj el.

Juni......... 13° 11 11°77 4-1°31
Juli......... 14,14 13,47 +0,97
August... 15,19 14,41 +'»,78
Scpteinb. . 11,93 11,71 +0,22
Octob. ... 8,07 3,17 —0,40

Altsaa i October er Vandet ved Badehuset koldere end ved
Trekroner.

Selskabet havde modtaget:

Essai de phylostatique appliqué à la chaîne de Jura etc., par Jules 
Thurmann. Berne 1849. 8vo.

Was ist Cholera, und auf welchen Wegen ist ihre Heilung mög
lich ? von Dr. Martini. Augsburg 1850. 8vo.

Mödet den lste Februar.

Professor C. A. Scharling meddeelte en sammenlignende Over
sigt over de vigtigste nyere chemiske Undersøgelser, som ere 
foretagne for at oplyse de Omdannelser, der foregaae ved Menne
skers og Dyrs Aandedræt. Ved de forskjellige Undersøgeres Be
stræbelser er man vel endnu ingenlunde kommen saavidt, at man 
Skridt for Skridt kan folge de Omdannelser, som Næringsmidlerne 
undergaae ved Fordöielsen og Aandedrættet; men holder man sig 
til Slutnings-Resultaterne af disse Funktioner, da er det dog mu
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ligt at fremsætte en Deel velbegrundede Erfaringer, som have 
stor Betydning, især paa en Tid, da Kundskaben om de qvan- 
titativc Forhold ved de fleste andre Functioner, som foregaae i 
det dyriske Legeme er saa mangelfuld. Uagtet flere af de seneste 
Undersögere have anvendt baade stor Skarpsindighed i at bedöminc 
deres Forgængeres Forsög, og stor Sindrighed i at udfinde nye 
Apparater og Hjælpemidler, for at opnaae den störst mulige Nöi- 
agtighed, saa have de vundne Resultater med Hensyn til Aande- 
drættet dog i Hovedsagen været nye Bekræftelser paa ældre An
givelser. Men ved Siden heraf indeholder navnlig Reignaults og 
Reisets Afhandling*),  flere nye og interessante Bestemmelser, samt en 
værdifuld Undcrsögelse over Luftblandingers Analyse. Da de fleste og 
tilforladeligste Forsög over Aandedrætlet ere anstillede med Dyr, 
skal de herved vundne Erfaringer omtales först, og med stadig Henviis- 
ning til Resultaterne af flere ældre og nyere Forsögimed Mennesker.

Sunde Dyr udvikle i Regelen lidt Qvælslof, men denne 
Mængde er sjeldent over af den benyttede lllmængde og al
drig over 5'n. Syge eller afkræftede Dyr oplage derimod lignende 
Mængder Qvælstof. Den ældre Mening af Edward, at man ved 
Forsögene over Qvælstofl’ets Rolle ved Aandedrætlet, kun erholder 
Forskjellen mellem del optagne og udviklede Qvælstof, finder her
ved en Bekræftelse.

Forholdet mellem Iltmængden i den uddunstede Kulsyre og 
den hele forbrugte Mængde Ilt, synes mere at være afhængigt af 
Forets Beskaffenhed, end af Dyrets Art. Dette Forhold er störst, 
naar Dyret lever af Korn, ja i enkelte Tilfælde indeholder den 
uddunstede Kulsyre mere Ilt, end der er indaandet. Det Sidste 
har Valentin viist kan ogsaa indtræffe ved Mennesker.

Forholdet mellem Ilten i Kulsyren, som uddunster, og den 
hele indaandede Mængde Ilt, er mindst, naar Dyret lever af Kjod 
eller sulter, omtrent 0,62—0,80.

Forholdet mellem Ilten i den uddunstede Kulsyre og den hele 
Mængde indaandede Ilt kan hos et og samme Dyr vexle fra 0,62 
til 1,04, eftersom Foden forandres. Hos et og samme Dyr vexler 
den udviklede Kulsyres Mængde i lige Tid overmaade meget.

') Annal, de Chiin. et de Phys, 3 Ser. Î. XXVI. p. 299. 
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Unge Dyr udvikle mere Kulsyre, end fuldvoxne af lige Vægt. 
Dette er aldeles i Overeensslcminelse med Scharlings Forsøg med 
Mennesker, hvorved det er viist, at Mennesket uddunster mindst 
Kulsyre, naar det sover eller forholder sig roligt, mere naar det 
er vaagent og bevæger sig: ja, naar det arbeider stærkt, kan 
Mængden af den udviklede Kulsyre slige til det 3-dobbelte af 
hvad der under sædvanlige Forhold udvikles. Ligeledes sees af 

Forsög, at Börn forholdsviis uddunste mere Kulsyre end Voxne. 
Dyr af samme Vægt, men forskjellig Art, udvikle til samme 

Tid meget ulige Qvantiteter Kulsyre. Dyrene uddunste kun meget 
smaa Qvantiteter af Ammoniak og Svovlbrinte. — Da S. i sin Tid 
antog, at Dyrene uddunstede en temmelig stor Mængde Svovel
brinte, uagtet han ved sineForsög med Mennesker forgjæves havde 
bestræbt sig for at bestemme Mængden af Svovelbrinte, saa har 
han senere anslillet nogle directe Forsög med en Kat, for at be
stemme, hvormeget Svovelbrinte dette Dyr uddunstede i en be
stemt Tid. I flere Timer indespærredes Katten i et med behörigt 
Laag og Aabningcr forsynet Kar af Porcellain. Under Forsøgene 
tilveiebragtes en Luftstrømning ved Hjælp af en Aspirator, og Luf
ten fra Apparatet blev ledet igjennem opslemmet kulsyret Blyilte. 
Mængden af det herved dannede Svovelbly var saare ringe, uagtet 
Dyret havde urineret under Opholdet i Apparatel. <S. maatte 
saaledes bekræfte Rigtigheden af den Angivelse, at Dyr kun ud
dunste meget lidt Svovelbrint.

En særegen Interesse frembyder Sac’s, Reignault og Reisets 
Undersögelser over vintersovende Dyr. Deres Forsög ere anstil
lede med 4 Murmeldyr, og have blandt Andet givet folgende Re
sultater. I vaagen Tilstand forholder Murmeldyret sig ligt andre 
Pattedyr, men under Vinlersövnen forskjelligt; ofte skeer da en 
Indsugning af Qvælstof; Forholdet af Ilten i Kulsyren til den 
brugte Ilt er undertiden neppe 0,4. Ilten, som optages til ikke- 
luftformige Forbindelser, er altsaa meget större, end naar Dyret 
er vaagent; paa den anden Side taber Dyret kun lidt Vand ved 
Perspirationen, da Legemets Varme kun er lidt höiere end den 
omgivende Atmosphære; heraf folger, at Murmeldyrets Vægt for
øges kjendeligt alene ved Aandedræltet; men denne Forøgelse 
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ophorer stödviis, da Dyret Tid til anden urinerer. Det sovende 
Murmeldyr forbruger undertiden kun Ilt af hvad det behöver i 
vaagen Tilstand. I den Tid, Dyret begynder at vaagne, forbruger 
det mere Ilt, end naar det först er fuldstændigt vaagent Dyrets 
Varme foreges hurtigt, og Lemmerne komme lidt efter lidt ud af 
den sovende Tilstand. Det sovende Dyr kan uden Skade længe 
leve i en paa Ilt saa fattig Atmosphære, at et vaagent Dyr 
vilde qvæles deri.

Dyr med koldt Blod aande meget mindre end de varmblodige 
Dyr, men iovrigl fandtes Intet særdeles hvad Forholdet af de ud- 
dunstede Luftarter angaaer; derimod fandtes at Fröer uden Lun
ger udviklede omtrent ligesaa meget Kulsyre, som almindelige 
Fröer. Saa mærkeligt denne sidste Erfaring end synes i förste 
Öieblik, saa er den i Grunden kun en Bekræftelse paa den Er
faring, at Fröerne om Vinteren leve under Forhold, hvor de 
ikke kunne benytte deres Lunger til at aande med. Insecternes 
Aandedræt, som Oldenborrenes og Silkeormenes, er meget raskere 
end Krybdyrenes. Dette Forhold, ligesom den slörre Mængde 
Varme, de udvikle, hænge sammen med den slörre Mængde Næ
ringsmidler, som de forholdsviis fortære.

Indesluttes Dyr i en Atmosphære, som indeholder 2 til 3 Gange 
saameget lit, som i den sædvanlige Atmosphære, da bemærkes ikke 
nogen foröget Udaanding af Kulsyren; der foregaaer i det Hele 
ingen Forandring. I en Atmosphære, som tildeels indeholder Brint 
istedetfor Qvælstof, foregaaer Aandedrættel næsten ogsaa som i 
Atmosphæren; man bemærker kun et lidt större Forbrug af Ilt, 
som Régnault og Reiset tilskrive, at Dyrene have aandet noget 
stærkere, for at erstatte den slörre Afkjöling, som Dyret lider i 
Beröring med Brint.

Den Mængde Kulsyre, som Dyrene uddunste gjennem Lege
met, med Undtagelse af Hovedet, er saare ringe og stiger yderst 
sjeldent til T)'n af den Mængde Kulsyre, som udaandes gjennem 
Mund og Næse. Denne sidste Angivelse stemmer ret vel med S’s 
Undersögelscr af dette Forhold hos Mennesker. Forsögenc med 
en Dreng paa 9 Aar gav et Forhold af 5^; Forsögene med en 
Pige paa 10 Aar gav omtrent Forsögene med en voxen Pige 
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ligesom Forsögene med en Karl gave omtrent g1^. Herved maa 
bemærkes, at medens de samme Börn blcve benyttede saavel til 
Forsögene ved den totale Perspiration, som ved Hududdunslnin- 
gcn, saa vare derimod de voxne Personer forskjellige Individer 
ved de lo Rækker af Forsög.

Franskmanden Barral har bekjendtgjort en Række Undcr- 
sögelser over Forholdet af Vand, organiske Stoffer, Chlor og ild
faste Salte i Næringsmidler og Udtømmelser. Ligeledes har han 
foretaget et stort Antal élémentaire Analyser, for at bestemme, 
hvormeget C, II og O det menneskelige Legeme modtager og af
giver i en bestemt Tid. Det er altsaa en Gjentagelse af de For
sög, Liebig i sin Tid anstillede over samme Gjenstand, kun an- 
stillet med et færre Antal Personer, og med stor Omhu for at 
undgaae de fleste af de Unöiagtigheder, man har dadiet ved Lie
bigs Forsög. Da imidlertid Millon, som efter Aftale med Reig- 
nault og Reiset ligeledes har optaget denne Undersögelsesmaade, 
blandt andet er kommen til det Resultat, at ved Inddampningen af 
Urin og andre lignende Stoffer tabes altid 10 til 50 g Qvælstof, 
saa er det aabenbart, at da Barrals Analyser ere foretagne med 
Stoffer, som först ere inddampede til Törhcd, saa kan der i flere 
Henseender næres Tvivl om Rigtigheden af forskjellige af hans 
Resultater. S. indskrænkede sig derfor til at anföre, at ifølge 
Barral forbruger Mennesket mere Kulstof om Vinteren, naar det 
lever i en kold Atmosphære, end om Sommeren, og det i et saa- 
dant Forhold , at naar den i een Time uddunstede Kulsyre inde
holder 10,1 Gram Kulstof, saa vil den om Vinteren i samme Tid 
uddunstede Kulsyre indeholde 13,2 Gram Kulstof.

Forsaavidt man under Opholdet i en kold Atmosphære i Reg
len bevæger sig mere, end i den varme Sommerluft, saa finder 
heri en Overeensslemmelse med S.’s ovenanførte Forsög. End
videre fandt Barral, at Ilten, som behoves til Aandedrættet, ud- 
gjör I af Næringsstoffernes Vægt, og at Vandet, saavel det i Næ-
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ringsmidlerne tilstedeværende, som det, der dannes af Aandedræt- 
tct udgjör omtrent 78 g af Næringsmidlerne -|- den benyttede Ilt. 
Ligeledes opstiller Barral folgende Sammenligning mellem de Be
standdele, som fores til Legemet, og dem, som fores derfra.

Tilgang — 100.
Faste off il ydende e J Ilt.

Næringsmidler.

74,4. 25,6.

Bortgang = 100.
Vand ved

Perspiration.
Kulsyre. Udtømmelser. Tab.

34,8. 30,2. 34,5. 0,5.

Selskabet havde modtaget :

Et större Kort over Island paa 4 Blade med physisk-geographisk 
Illumination.

Et mindre Kort over Island paa 1 Blad, illumineret efter Landets 
administrative Inddeling.
(Disse Kort ere meddeelte af del islandske littéraire Selskab.)

The quarterly Journal of the geological Society Nr. 20. Novbr. 
1849. London.

Elements of electro-biologie or the Voltaic mechanisme of Man 
by Alfred Sinee. London 1849. 8vo.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Oesterr. Akademie. Aprilheft 1859. 
Archiv der Kaiserl. Oesterr. Geschichtsqvellen. 1849. II. 3 & 4. 
Mémoires de l’academie Imperiale de St. Petcrsbourg. VIme serie,

Tome VHIme, seconde partie, sciences naturelles, Tome VIme, 
3, 5 & G livraison. Petersbourg 1849.

Mémoires présentés à l’academie Impér. de St. Petersbourg. Tome 
VIme, 2 & 3 livraison.

Bulletin de la société Impériale des Naturalistes de Moscou. Année 
1848, 3 & 4. Année 1849, 1.

Recherches sur l’organisation et le develloppement des linguatules 
par P. S. van Beneden. Bruxelles 1849.

Flora Batava. Nr. 1G0.
Annalen der Königl. Sternwarte bei München. 2ter Band.
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Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XVI. Part V 
for the session 1848 — 1849.

Proceedings of the Royal Soc. of Edinburgh.
Observations in magnetisme and meteorology, made at Makcrstoun 

in Scotland in the observatory of General Sir Thomas Mac- 
dougall Brisbane Bart, in 1845 — 1846 forming Vol. XIX. 
Part I of the transactions of the Roy. Soc. of Edinburgh. 
Edited by John Aliar Broun, Esq. Edinburgh 1849. 4to.

Model den 15de Februar.

Conferentsraad Örsted forelagde Selskabet sine Betragtninger 
over Forholdet, hvori Del, som vi finde uskjönt i Naturen, staaer 
til det Heles Skjönhedsharmoni, Han begyndte med at sige, at 
han, endskjöndt han ofte havde tænkt over denne Gjenstand, dog 
fölte at han var langt fra at have oplöst sig alle Vanskeligheder; 
men at han fornemmelig dreves til nærværende Meddelelse ved 
det Önske, at höre sine Selskabsfællers, og siden andre Sagkyndiges 
Bemærkninger derover. Meddelelsen gav ogsaa virkelig Anledning 
til Forhandlinger, som ikke have været uden Indflydelse paa den 
Fremstilling af Indholdet, som her forelægges; thi adskillige Ind
vendinger viste Meddeleren, at han i visse Retninger ikke havde 
udviklet sin Mening tilstrækkeligt, og ved nogle understöltende Be
mærkninger blev han paa den andenSide sat island til at udtrykke 
sig med en fuldere Tillid, i det mindste over eet Punkt. Han 
troede ogsaa forud at burde undskylde, at han for at fremsætte 
de Betragtninger, som umiddelbart angaae Gjenslandene, maatte 
udbrede sig over Adskilligt, som ikke staaer i umiddelbar For
bindelse dermed.

Örsted har i sin Samtale over Tonerne (Skandinavisk Sel
skabs Skrifter 1808) fremsat og siden i flere Retninger udfort den 

2
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Grundlære, at vi modtage Skjönhedsindtryk af det Fornuftstem
mende i Tingene, dog ikke saaledes at vi ved Tænkning opfatte 
det som fornuftslemmigt, men derved at vor indre Sands, ifölge 
sin egen Fornuftindretning, foler Tilfredsstillelse ved det Fornuft
stemmende.

Det kunde ved förste Öiekast synes, at der af denne Lære 
maatte folge, at alt Fornuftstemmende skulde være skjönt; men 
hertil svares, at vor indre Sands ikke formaner at fatte Præget 
af andre end de mest enfolde Tanker. Grændsen herfor er ikke 
fast, men tvertimod meget bevægelig. At Skjönhedssandsen, lige- 
saavel som de udvortes Sandser, har en meget ulige Skarphed hos 
de forskjellige Mennesker, at den endog hos hvert Menneske kan 
skærpes ved Övelse i skjönne Gjenstandes Betragtning og Efter
ligning, er Enhver bekjendt: men at Tænkningens Indvirkning for
maaer at udvikle den indre Sands, er en Sandhed, som maaskee 
ikke saameget kan siges at være belvivlet, som at være blevet 
altfor lidet anvendt til al forstaae Skjonhedslæren. Nogle Exemp
ter ville bedst oplyse dette. Det er en bekjendt Erfaring, at Men
nesker, hvis Forretninger fordre, at de meget hyppigt udfore 
Maalninger og tænke over samme, derved opnaae en Færdighed i 
slrax at skjönne baade Störrelscr og deres Forhold, uden fore- 
gaaende Overveielse. Det tidligere Tænkte er da blevet dem til 
noget Umiddelbart. De, som meget sysselsætte sig med tænkende 
Brug af Tallene, erhverve derved en lignende Færdighed, til 
umiddelbart at opfatte mange Talforhold, som Andre kun ved 
Eftertænkning formaae at fatte. Endskjöndt disse Exempter, som 
ere valgte, fordi de ere saa bekjendte, vedkomme mange Ting, 
som ikke höre til Skjönhedsopfatningen, ere de dog ikke denne 
fremmede; thi Maalforhold er En af det Skjönnes Bestanddele.

I utallige Tilfælde danne vi os i vor indre Sands et Billede 
af Ting, hvoraf vi aldrig have modtaget noget umiddelbart Sandsc- 
indtryk. Længe förend Menneskene fandt paa at afbilde Landene 
ved Korler, dannede Mænd, som havde gjort iagttagende Reiser, 
sig et Billed af det bereiste Land, og meddeelte andre det. Delte 
Billed havde han da ikke af blotte Sandsninger; Afstandene havde 
han f. E. ofte maattet slutte sig til af forskjellige Omstændigheder, 
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som den paa visse Reiser anvendte Tid, sammenholdt med de 
overvundne Vanskeligheder. Bjergenes Udstrækning og Höide, 
Flodernes Löb, Kysternes Udstrækning og Skikkelse kunde han 
ligesaa lidet udelukkende have lært af umiddelbar Sandsning, eller 
endog af Andres Beskrivelse, men maatte i mange Henseender 
have udgrandsket den. Men det ved alle disse sandselige og 
aandelige Handlinger dannede Billed traadte nu frem i hans An
skuelse, og det blev ham muligt, gjennem Talen at opvække samme 
hos Andre. De Afbildninger, som i vor Tid tilveiebringes af Lan
dene, cre Værker af utallige Maalninger og Slutninger, saa at det 
Billed, vi ved Hjælp af et Landkort modtage af et Land, hidrörc 
fra en Forening af Sandsning og Tankevirksomhed. Vil man endog 
paastaae, at den som nu seer Kortet, kun faaer Billedet ved Hjelp 
af en umiddelbar Sandsning, maa man dog tilstaae, at den som 
först frembragte Kortet, ikke var i samme Tilfælde. lovrigt er 
det vel klart, at den som blot modtager det umiddelbare Sandse- 
indtryk af Kortet over et Land, og ikke til Synet af Kortet med
bringer mange ved 'Renkning erhvervede Indsigter, og desuden 
grandsker videre derover, vil deraf hente sig et meget fattigt 
aandeligt Billed.

Saaledes indlemmes Kundskaber, som vi ved Tænkning have 
erhvervet os, som et aandeligt Billed i vor indre Anskuelse, og 
fornyes ved given Ledighed deri, med Anskuelsens Umiddelbarhed, 
allsaa uden at al den Tænken, hvoraf det er Frugten, tillige skulde 
fornyes. Tænkning og Sandsningsevne have arbeidet derpaa i 
Fællesskab, og det bliver ogsaa bestandigt fælles Eiendom, kun 
bruger hver af disse Evner det paa sin Maade. Selv med Hensyn 
paa Gjenstande af en mindre sandselig Natur gjælder dette. Den 
som kjender mange Sprog, og har grandsket deres indbyrdes For
hold, vil om hidrörende Gjenstande ikke blot med Overveielse og 
Eftertænkning domme rigtigere derom end den Uvidende, men 
ogsaa derover have et Skjön, ifölge et umiddelbart Indtryk. Selv 
hele Tænkningsresultaler bringes saaledes til at gaae over i An
skuelsen. Vi opfatte f. Ex. Cirkelens Figur först ganske umiddel
bart, og vor indre Sands tilfredsstilles ifölge sin oprindelige For- 
nuftstemmighed ved dette Indtryk; men hertil kommer hos den 
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der har gjennemtænkt dc mangfoldige Egenskaber og Forhold, som 
Tænkningen lærer os at finde i Cirkelen, en Forestilling om den 
Tankernes Eenhed, hvori de alle höre sammen, og — har man 
ret gjort sig fortrolig dermed — saa indpræger denne Forestilling 
sig soin et Minde i den indre Sands, og danner deri et Tanke- 
billed, som ci blot tilhorer Fornuften, men ogsaa Sandsen, der 
fornemmer den som Noget den umiddelbart foresvævende.

I det den indre Sands saaledes gjennemtrænges og befrugtes 
af vore övrige Evner, og virker saavel opfattende som frembrin- 
gende med Umiddelbarhed, er den ikke blot en Sands i Ordets 
mere indskrænkede Betydning, men faacr Navn af Indbildningskraft. 
Det er ved denne Evne, at detSkjönne opfattes og, forsaavidt det 
udspringer af os selv, skabes. Den virker ligesom alle Kræfter i 
Verden efter Fornuftlove. Vel skeer dette meget hyppigt paa en 
Maade, som undgaaer vor Grandskning; men dog er det lykkedes os 
at see saa mange og tydelige Spor deraf, at vi derfra kunne slutte 
til det Hele, ligesom vi gjöre det med Hensyn paa Naturens Love.

Efter alt det Foregaaende see vi, at indbildningskraften har 
en Række af Udviklingsstader, som paa de mangfoldigste Maader 
lobe over i hverandre. Man kunde maaskee deri opstille nogle 
betydningsfulde Udviklingstrin, ligesom man sætter Tidsaldere i 
Historien; men dette skulde dog ikke her forsöges, hvorimod man 
kunde skjælne tre Hovedarter efter de i Skjönhedsopfatningen 
sammenvirkende Evner: den egentlige Natursands for detSkjönne: 
Indbildningskraften, som denne ved vore forskjellige Sjæleevners 
mangfoldige Virksomhed befrugtede Natursands : den vidende Skuen, 
som finder Sted, naar Indsigten har naaet den Klarhed, at den 
vundne Sandhed fremtræder i en for den indre Sands anskuelig 
Skikkelse.

Forsaavidt den indre Sands fornemmelig opfatter umiddelbart, 
ville Figurer, som udtrykke de eenfoldere Tanker, Symmetrie endog 
af meget forviklede Former, Lysafskygningcr og Farveforhold, 
Lydbevægclse (Rhythmus), de eenfoldere Toneforhold og Tonebe- 
vægclser, være dens fornemste Gjenstande.

Meget, som denne Sands vilde opfatte som skjönt, dersom 
den kunde modtage Indtrykket deraf paa eengang, eller indenfor 
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visse snævre Grændser i Tiden og Rummet, viser sig saaledes for 
den, at de vidt fra hverandre fjernede Dele kun enkellviis frem
stille sig for den. Et Exempel, som henviser paa mangfoldige 
andre, vil oplyse delte. Forestille vi os et bladlöst Træ ganske 
for sig alene, ville vi sjeldent nok finde det skjönt, men dog kan 
det i en heel vinterlig Egn være et Led i et skjönt Hele. 
Gaae vi nu videre og tænke os Træet i dels hele aarlige 
Væren, saa optages dets fattige Vinterlilværelse i et heelt Livsbil
led, og udgjör et Led i dels Skjönhed. Det er sandt, at saadanne 
Exemplcr ikkun vise, at det eenstige Skjönnc kan være Led af 
et Skjönhedshele; men mere er der her endnu ikke tilsigtet; thi 
den blot umiddelbart virkende Sands kan ikke opfatte de mere 
forviklede Naturtanker. Enhver vil mindes Exempler nok, hvor 
enkelte Naturgjenstande, som for sig intet Skjönhedsindlryk gjorde 
paa ham, dog ikke have forfeilet det i en forenet Virkning af Omgivelse 
og Belysning, med alle deraf folgende Afskygninger, ei at tale om, 
at Mennesket saa tit ikke befinder sig i den Tilstand, at han op
fatter Tingene saaledes med forenet Liv og Rolighed, som ud
kræves til ret at fole, hvad Naturen byder ham Det, der af 
Sandsen ikke opfattes som skjönt, er da meget ofte kun Brud
stykker af et skjönt Hele; vi kunne sammenligne det med et af 
et symetrisk Hele saaledes udrevet Stykke, at al Symmetrien deri 
er forsvunden, eller med en Dissonants, som kan oplöses derved, 
at den i Forbindelse med flere Toner indlemmes i et lidt större 
Tonehele.

Paa noget lignende have vi at tage Hensyn, ved at betragte 
den Skjönhedsopfatning, der finder Sted, naar en Gjenstand, som 
uden for sin Naturstilling synes at være uskjön, viser sig som 
skjön, naar den sees i sin rette Nat urstilling. Svanen finde vi 
skjön; men dette vilde vi neppe, dersom vi ikke vare vante dertil 
ved Samfoldigheden af alle de Indtryk, hvorunder vi pleie at see 
den. Den berømte^veltalende Burke, hvis Tanker over detSkjönne 
vistnok have faaet en lidetfortjent Anseelse, brugte blandt andet 
Svanens almindeligt tilstaaede Skjönhed til al besmykke den Me
ning, at Skjönheden slet ikke beroede paa Figuren; at den ikke 
ene beroer derpaa var ham ikke nok. Man vil her ikke videre 
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opholde sig ved hans Meninger, men bruge Svanen som et op
lysende Exempel paa Betydningen af en Gjenstands Naturstilling 
med Hensyn paa Skjönhedsopfatningen. Man forestille sig et 
Menneske i det besynderlige Tilfælde, aldrig at have seet en 
Vandfugl. Lad ham fürste Gang faae Svanen at see i en Hönse- 
gaard, mellem de övrige Fjederdyr og berövet den Adgang til 
enhver stor Vandsamling, hvori den kunde rendse sine Fjedre 
og vedligeholde deres skinnende Hvidhed; mon han vilde finde 
den smuk? Han vilde vel rose den smukke Böining, Halsen antager 
i visse Stillinger, og det rode Næb; mon han vilde studse ved dens 
ufuldkomne Ligevægt, og sige: der er et forunderligt Misforhold 
mellem den lange Hals og den korte Krop med de korte Been 
og brede Födder, hvoraf folger en vraltende Gang; men lad ham 
nu see den i dens rette Naturstilling, flydende paa Vandet, og 
han vil neppe gjenkjende den. Vi betragte den som oftest kun 
nær nok, naar den befinder sig paa en rolig Vandflade, hvor den 
afspeiles i Vandet, og i Forening med sit Billed danner en ud
mærket skjön symetrisk Figur. Dens i Vandet ideligt tvættede 
Fjedre, vise sig her i deres skinnende Hvidhed, og danne en skjön 
Sammenstilling med det brede, rode Næb og det mölke Öie, som 
fremtræder mellem det Rode og Hvide; men desforuden er her 
enhver Mangel af Ligevægt forsvunden. Vandet bærer den Krop, 
som kun undtagelsesviis skal bæres af Benene. Halsen, som i sin 
böiede Stilling allerede selv er skjön, bidrager i denne Stilling 
med til Ligevægten, imedens Svanen majestætisk langsomt skyder 
sig hen ad Vandfladen. Indbildningskraften föier endnu noget til 
delte næsten umiddelbare Skjönhedsindtryk. Ved Hvidhcden op- 
vækkes Forestillingen om Reenhed; og da Hvidhed og Reenhed ere 
os et Sindbilled af aandelige Egenskaber, modtage vi uformær
ket dette Indtryk med, uagtet vi ingenlunde tillægge Dyret selv 
disse Fuldkommenheder; men det bliver os et Sindbilled af noget 
höiere end det, vi umiddelbart see i Gjenstanden. Fra en anden 
Side föier endnu Indbildningskraften nye Forestillinger til; medens 
vi see Svanens halvli öftede Vinge, mindes vi paa eengang om 
dens Lighed med et fjernt Skib, og dens Evne til at flyve. Det 
Indtryk, vi modtage af hele Synet, har Noget af del Ophöiede, No- 
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get af det Kraftfulde, Noget af det Rene, Noget af det Harmoni
ske, som ofte endnu forhöies ved Omgivelsen, som den blaae Him
mel, der speilcr sig i Vandet, Vandets egen Blankhed, en Bag
grund af grönne Træer. Kun hos nogle Faa vil endnu Oldtidens 
Digtersagn om Svanesangen og denne Fugls Helligelse til Apol 
föie Noget hertil. — Men naar vi nu see Svanen paa Land, op
hore vi da at finde den skjön? Som oftest folger det hele Billed, 
vor Indbildningskraft har dannet sig om den, endnu med paa 
denne Dyret fremmede Grund og forandres kun lidet i den korte 
Tid, vi sædvanligt see den der; men skulde vi see den der længe, 
vilde dens for en saadan Tilstand uhjælpsomme Bygning meget 
forandre det Indtryk, vi havde modtaget af den, medens vi saae 
den i dens egentlige Nalurstilling. Vi ere saa vante til at see 
Svanen i dens rette Naturslilling, at vi næsten studse ved Opfor
dringen til at betragte den udenfor samme. Ganske i det mod
satte Tilfælde befinde vi os med Hensyn paa Aben. See vi et 
Öieblik bort fra de Fölelser, der opvækkes hos os, naar vi sam
menligne den med Mennesket, og forsætte vi os hen i de Egne, 
hvor den fremstilles os i dens Naturstilling, i Skoven, paa Træ
ernes Grene, mellem deres Löv, hvor dens behændige Klavren og 
dens lystige Spring more os, saa tjener den baade til at oplive 
den Naturomgivelse, hvori den befinder sig, og opvækker et der
med sammenhængende Behag. Dens Lighed med Mennesket, som 
man iövrigt har anslaacl for höit, har givet os Anledning til Sam
menligninger, som have krænket vor Selvfölelse, men endnu mere 
ere faldne ud til at vække hos os en Modbydelighed for den. 
Det maa være nok at have henpeget paa Noget, som kan bi
drage til at oplöse denne Naturdissonanls ; maaskee vil en mere 
Indsigtsfuld kunne gjöre dette fuldkomnere : maaskee vil denne 
Losning endog fordre Indsigter, som endnu ikke haves. Til at 
forebygge Misforstaaelser bör det endnu her udtrykkeligt siges, 
at der ingenlunde fordres, at vi skulle ophore, indenfor en vis 
Opfatningskreds at betragte Aben som hæslig, fordi den Hæs
lighed, vi linde hos den, kan som en [Naturdissonanls oplöses 
i en omfattende Harmoni; hver af disse Opfatninger har sin Be- 

2*  
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rcttigelse, kun den ene i en langt liöiere og omfangsrigere Til
værelseskreds end den anden.

Til at oplyse en anden Art Hæslighed hos Naturgjenstande, 
kan Flagermusen tjene. Den henhörer til Pattedyrene og har dog 
en falsk Lighed med Fuglene, idet at dens Forbeen med deres 
umaadeligt forlængede Tæer ere bespændte med Hinder, som tjene 
til Flyveredskaber, saa ulige disse end ere Fuglens Vinger. Dette 
Dyr afviger saa stærkt fra Pattedyrenes Skikkelser, at vor sand- 
selige Opfatning ikke vil give den Plads imellem dem, og ligesaa- 
daa gaaer det, naar vi forsöge at give dem en Plads blandt Fug
lene. Den skrækker saaledes Inbildningskraflen, som noget Una
turligt, endskjöndt den unægteligt har sit velbestemte Sted i Dyr
livets Udviklingsrække; men dette fremtræder ikke for Indbild
ningskraften. Först dersom en hoist fuldendt Viden kunde frem
stille i enfolde og klare Træk, hvorledes den hörte til Nalurhelet, 
vilde Indbildningskraften kunne danne sig et tilsvarende Billede. 
Paa det Indsigternes Stade, hvorpaa vi befinde os, maa Indbild
ningskraften blive uforsonet dermed; ja, den föier endnu til, at den 
förer sit Liv i Merket, og derved end ydermere minder os om 
noget detSkjönnc og Gode Fjendtligt. Fornuften kan ikke fordre, 
at Inbildningskraflen skal opfatte Sagen anderledes; men den siger 
os allerede foreløbigt, at netop det, at den skjuler sig i Mörket, 
formindsker dens Indgreb i vor Skjönhedsverden, og Fornuften 
tvivler ikke om, at Flagermusen udgjör en Dyreslægt, der horer 
til det Heles Samstemning. jMan seer let, at Vanskeligheden 
ikke her er fremstillet som oplöst, men al der kun er henpeget 
paa den i Fornuftverdenen liggende Nødvendighed, at den maa 
lade sig oplöse, og gjennem en ved Fornuften frembragt Klarhed 
engang findes forsonet med Indbildningskraften. Hverdagslivets 
Opfatning vil herved ikke tilintetgjöres; thi det vil kun være for- 
saavidt, som Indbildningskraften gaaer over i vidende Anskuen, at 
denne Forsoning skeer.

Det er ogsaa först paa et saadant Stade, at Vanskabningerne 
kunne sees i deres Sammenhæng med hele Naturens Lovstemmig- 
hed. Saavidt vor Indsigt hidtil er kommen, see vi, at Vanskab
ningerne frembringes ved en overvættes enten Forstörring eller 
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Formindskning af visse Organer, og Iagttagelserne over dette 
Slags Misforhold oplyser os ikke sjeldent vigtige Naturhemmelig- 
heder; men efter hvilke Love de indordnes i det Heles Fornuft
harmoni, vil sandsynligvis seent opdages.

Selv Digtningsaanden har sin Indflydelse paa vor Skjönheds- 
opfatning; her tales ikke om tilfældige Digtninger, men om 
Menneskesamfundets. Saaledes er den Plads, vi have indrömmel 
Löven i vor Skjönhcdsverden ikke blot givet ifölge dens Skikkelse. 
Alt, hvad man i de Lande, hvor Löven har sit Hjem, har fortalt 
om dens Styrke, er fulgt med Kundskaben om Dyrets Skikkelse, 
saa at Indbildningskraften faaer et meget forstærket Indtryk af 
Lovens iövrigt virkelig kraftfulde Ydre. Den af Erfaringen over 
Menneskene hentede Kundskab, at den Kraftfulde lettere end andre 
hæver sig over sinaalige Lidenskaber, har ladet Menneskene til
lægge Löven en Ilöimodighed, den ikke har; men det er, om man 
saa tör sige, Menneskeslægtens Nalurdigtning, der har heftet sig 
til Dyret, og derfor med Berettigelse optages i Menneskeslægtens 
eller maaskee kun i visse store Menneskesamfunds Indbildnings
kraft. Paa samme Maade har Indbildningskraften tildannet vore 
Forestillinger om de Dyr, som nærmest omgive os, eller nærmest 
komme i Vexelvirkning med Menneskene, og saadanne forenede 
Værker af Sandsning og Indbildningskraft have deres Gyldighed 
indenfor den Tilværclseskreds. for hvilken de ere dannede.

Paa samme Maade er der ogsaa bleven anviist visse Dyr en 
Plads blandt de Hæslige, uden at denne vilde været anviist ifölge 
det rene Sandseindtryk. Til Exempel derpaa kan Slangen tjene. 
Vor Erfaring om den Giftighed, som findes hos mange Arter deraf, 
har sikkert sin Deel deri. Ved Menneskeslægtens Nalurdigtning er 
vor Uvillie mod den end ydermere foröget. Denne Opfatning af 
Slangen som hæslig har samme Gyldighed, som de nylig omtalte 
Skjönheds Indtryk af adskillige andre Dyr.

Örsted lilföiede her en Bemærkning over digtede Skikkelser. 
De billeddannende Kunstnere have ofte brugt Vinger til at antyde 
Guders og Engles Evne til at bevæge sig gjennem Rummet over 
Jorden. Forsaavidt disse Vinger ere bievne brugte til Antydning 
af denne Evne, have de deres gode Gyldighed for Indbildnings
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kraften; men ofte have Kunstnerne, dog saavidt jeg mindes ikke 
i Oldtiden, dannet Vingerne saa store og saaledes stillede, at Ind
bildningskraften maae tage dem for den fremstillede Skabnings 
virkelige Flyveredskaber. Hvor dette finder Sted, taber Skabnin
gen sit Præg af Overnaturlighed, den vil være naturlig, og bliver 
naturstridig. Det er en Naturlov, at Vingerne hos alle Ryg
hvirveldyr kun dannes ved en egen Udvikling af de Bevægel
sesredskaber, som tilhore Forkroppen, Armene hos Menne
skene, Forbenene hos Pattedyrene. Derfor have Fuglene hver
ken Arme eller Forbeen. En Indbildningskraft, som er for
trolig med denne Naturlov, vil da stödes over hin digtede For
andring i Menneskeskabningen. Mange, som kun löseligt have 
hört om denne Lov, men ikke indseet dens Naturbetydning, ville 
uden Tvivl dog finde en Tilsætning af Vinger uanstödelig. Deres, 
med Hensyn paa denne Sag kun i det Tomme svævende Tanke, 
finder den ikke umulig; men den, som har nogen Kundskab om 
de Muskler, som vilde behoves til at sætte saadanne nye Bevæ
gelsesorganer i Virksomhed, og alle de vidtomfaltende organiske 
Forandringer disse atter vilde forudsætte, indseer at Forandringen, 
hvis den gjennemförtes, maalle gjöre den fremstillede flyvende 
Figur til en ganske anden Skabning end et Menneske. Örsted 
henstiller denne fra Naturvidenskaben hentede Betænkelighed til 
Kunstnernes og Kunstkjenderes Overveielse.

Endnu foreligger der en vigtig Art af det Hæslige til vor 
Overveielse, nemlig de Ting som hænge sammen med de levende 
Væseners Ødelæggelse. Faa Gjenstande gjöre et saa stærkt Ind
tryk paa os som Forraadnelsen. For den umiddelbare Sands er 
den væmmelig, for Livet farligt, for Indbildningskraften rædsom. 
Den kan paa Endelighedens Stade aldrig ophore at frembringe 
delle Indtryk hos os; thi den viser os ikke den sandselige Til— 
intetgjörelses höie Betydning i Naturlivets Hele, og endnu mindre 
det Haab, som for Mennesket ligger hinsides denne Tilintetgj ör else. 
I den höieste aandelige Anskuelse træder dog denne, af Indsigten 
os lærte Sammenhæng ogsaa frem for Indbildningskraften og dan
ner et ophöiet Skjönhedsbilled, under hvis Anskuelse det ikke fal
der os ind at nedstige til Minder om Sandseindtrykkene. Enkelte 



27

af Dödens sandselige Tegn, kan den billeddannende Kunstner, 
navnligt Maleren dog benytte, f. Ex. Dødningehoved med Dödninge- 
knoklcr ved Siden af en Mand i Andagt. Det bliver da en ved 
sin Sammenhæng med et höiere Haab oplöst Dissonants. Digteren, 
hvis Fremstilling ikke er bundet til det umiddelbare Sandseindtryk, 
kan endnu gaae langt videre, og opløfte os til en llöide, hvor 
Undergangen kun er Indgangen til et höiere Liv.

Saaledes gives der vistnok, med Hensyn paa Alt hvad der 
opfattes af os som uskjönt eller hæsligt i Naturen en aandelig 
Opfalningskreds, hvori det er Led i et Skjönhedshele. Var det 
os muligt at sammenfatte alle Gjenstande paa Jordens Overflade, 
saavel de skjönnc som de uskjönne, i et indtil Overskuelighed for
mindsket Billed, hvori naturligviis alle Gjenstande maatte være 
indbefattede i deres rette indbyrdes Storhedsforhold, vilde sand
synligvis endog denne sandselige Anskuelse danne et Hele af en 
höi Skjönhed.

Meddeleren föler selv dybt hvor usigeligt langt disse Bemærk
ninger ere fra at oplöse den store Opgave, han her har berört; 
men det har syntes ham gavnligt, at den som har gjort en saa- 
dan stor Opgave til Gjenstand for sin Grandskning, vover at 
fremsætte sine Tanker til Prövelse, om han endog finder sig langt 
fra Maalet.

Er hans Opfatning rigtig bliver det Hæslige, ligesom i en vis 
Betydning det Onde, et Endelighedsforhold. Det Væsentligtskjônne 
derimod er evigt.

Mödet den lste Marts.

Et Udkast til Selskabets Budget for 1850 blev forelagt af 
Kassecommissionen ved dets Medlem Conferentsraad Kolderup Ro
senvinge og efter Dröftelse og de fornödne Afstemninger blev 
Budgettet saaledes bestemt:
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*) Selskabets rentebærende Capital ndgjör:
25,000 Rbd. med 5 pCt. Rente .... 1,250 Rbds
97,062 — „ 4 pCt — .... 3,882 — 46 ,3

3,400 — „ 3 pCt. — .... 102 —
125,462 Rbd. med Rente  5,234 Rbd. 46 ,3

samt 200 £ i 3 pCt. engelske Obligationer, hvis Renter beregnes efter 
Coursen.

Af denne Capital betragtes 100,000 Rbd., ifölge Selskabets Beslutning i 
1838, som et Fond, der ikke maa formindskes, Resten derimod som disponibel 
til videnskabelige Foretagender.

Ved ovenstaaeude Ansættelse af Renteindtægten i indeværende Aar er 
forudsat, at Renten vil blive belastet med Krigsskat af lignende Störrelsc, 
som i de to foregaaende Aar.

**) Til Udgifterne inaae endnu föies: Subscription paa 50 Exemplarer af DIIrr. 
Brandt & Fengers Udgave af Christen Pedersens Skrifter.

Indtægter.
Rbd. Sk.

1. Kassebeholdning ved Slutningen af 1849 . . 1,958 63
2. Renter af Selskabets Fonds’“) ..... 4,800 »
3. Fra det Classenske Fideicommis..................... 200
4. Etatsraad Schou’s og Frues Legat .... 50 »
5. For Salget af Selskabets Skrifter .... 180 »

7,188 63

Udgifter.

1. Gager og Lönninger.................................... 885 »
2. Til Samfundet for den danske Litteraturs

Fremme.............................................................. 181 70
3. Præmier.............................................................. 400 »
4. Selskabets Skrifter.......................................... 2,000 Ï)
5. Ordbogen......................................................... 450 »
6. Det magnetisk-meteorologiske Observatorium 600
7. Regeslum diplomaticum.................................... 450 »
8. De besselskc Soltavler.................................... 200 »
9. Registrator Knudsens Bidrag til Danmarks r>

Topographie i Middelalderen.......................... 100 r>
10. Subscription paa 2det Bind af Saxo . . . 200 7)
11. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kröyer . 45 ■n
12. Cand. Goldings Forsög.................................... 152 »
13. En Buste af Kong Christian den 8de . . . 200 »
14. Til antiquarisk-geologiske Undersøgelser . . 400 »
15. Til Collation af Haandskrifter i Rom . . . 100 »
16. Til Lilteralus Erslevs Forfaiterlexicon . . . 100 »
17. Selskabets Folium i Banken.......................... 16 »
18. Gralificationer..................... .... ......................... 50 »
19. Tilfældige Udgifter**) .................................... 200 »

6,729 70
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Regnskabs-Oversigt for 1849.

Indtægter.
1. Kassebeholdning fra 1848 
2. Renter af Selskabets Fonds
3. Fra det Classenske Fideicominis
4. Etatsraad Schou’s og Frues Legat . . . .
5. For Salget af Selskabets Skrifter . . . .

Udgifter.
1. Gager og Lönninger
2. Til Samfundet for den danske Litteraturs 

Fremme
3. Selskabets Skrifter
4. Ordbogen
5. Det magnetisk-metcorologiske Observatorium
6. Til Lilteratus Erslevs Forfallerlexicon . . .
7. Til 2det Bind af Christian den 4des Breve 

ved Etatsraad Molbcch
8. Til Udgivelsen af Documenter, vedkommende 

Christian den 2den, ved Magister Allen . .
9. Selskabets Folium i Banken

10. Gratificationer
11. Tilfældige Udgifter

Ved Udgangen af 1848 var Selskabets Capital
127,004 Rbd. 16 Sk. 

Kassebeholdningen 1,495 — 37 „
Ved Udgangen af 1849 var Selskabets Capital

125,462 Rbd. „ -

Rbd. Sk.

1,495 37
4,861 7

2 0 »
50 «

196 93
6,803 41

885 »

181 70
2,248

213 64
599 67
100 »

300 »
100

16
30

170 65
4,844 74

128,499 53

Kassebeholdningen 1,958 — 63 -
samt 200 1*  i 3 pCt. engelske Obligationer.

127,420 63

Selskabet modtog:
Bulletin de la société Impériale des Naturalistes de Moscou. 

1849. II. III.
Archives du Museum d’histoire naturelle, publiées par les 

professeurs administrateurs de cet établissement. Tom. IV. livr. 
3me. Paris 1849. 4to.
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Mödet den 15de Marts.

Conferentsraad Kolderup-Rosenvinge forelæsle en Afhandling 
om Kirkeforfatning og Kirkebestyrelse, hvortil i et folgende Mode 
vil blive meddeelt et Tillæg om Kirkegods.

Selskabet modtog:
Annuaire Magnétique et Météorologique du corps des ingénieurs 

des mines, ou récueil d’observations météorologiques et magnéti
ques faites dans l’etendue de l’empire Russe etc. 1846. 1. 2. St. 
Petersbourg 1849. 4to.

Sendt af Kupfer, directeur de l’observatoire physique central.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1850.

Af 

Conferentsraad og Professor ». C*.
Storkors af Danncbrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Ær. 4L.

Mödet den 5le April.

Conferentsraad Kolderup-Rosentinge forelæsle i foregaaende og 
delte Mode en Afhandling om Kirkebestyrelse, Kirkeforfatning og Kir
kens Ejendomsret. Da denne Afhandling særskilt er given i Trykken, 
meddeles her intet Udtog, men kun nogle af dens Hovedmomenter. Det 
har fornemmelig været Forfatterens Hovedforinaal at bidragetil at op
lyse Forholdet mellem Stat'og Kirke og ad den historiske Vei at for
klare, hvorledes i de protestantiske Stater og navnlig i Danmark 
Kirkens överste Styrelse er bleven lagt i Landsherrens Hænder; 
at dette var Tilfældet i Danmark för Souverainilelens Indførelse 
og at denne ikke har foröget Kongens Myndighed over Kirken, 
som heller ikke kan antages at være forandret ved Grundloven, 
saalænge som den ved Grundloven bebudede Forfatning for Kir- 
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ken endnu ikke er organiseret. I denne Udvikling var det nød
vendigt at gaae tilbage til Kirkens Tilstand og Forhold til Staten 
i de ældste Tider og ¡særdeleshed til den Stilling, som den prote
stantiske Kirke indlog. Af de bekjendte forskjellige Theorier eller 
saakaldte Systemer, der gaae ud paa at forklare den protestantiske 
Kirkes Stilling til Staten, liar Forf. troet at kunne paavise, at det 
saakaldte episkopale System er det, som nærmest slutter sig til 
Reformatorernes Anskuelser, og at det ogsaa er det, som den 
danske Kirkebestyrelse til forskjellige Tider har havt for Öje. 
Uvad Kirkeforfatningens Beskaffenhed angaaer, da sögte Forf. at 
vise, at den Kirkens Repræsentation, som det saakaldte Collegial- 
systems nyeste Forfægtere ansee for al höre til en god Kirkefor
fatnings Væsen, ligesaalidet findes begrundet i den protestantiske 
Kirkes Bekendelsesskrifter, som den af Systemets Ophavsmand 
(Pfalf) har været paatænkt; uagtet en almindelig Repræsentation 
af Kirken vel med en vis abstrakt Conseqvents kan udledes af 
dets Lære, at Kirken er et lige Selskab, er det dog kjendeligt, at 
de mange Ønsker i denne Retning fornemmelig ere opstaaede ved 
Paavirkning af Tidens politiske Anskuelser og Forkjærlighed for 
repræsentative Former. At Kirkens Selvstændighed og dens 
væsentligste Interesser kun lidet vilde sikkres ved den almin
delige Valgret og Valgbarhed, hvortil Conseqventsen maatte lede 
og hvortil de liere Forslag i den nyeste Tid allerede tydelig hen
pege, oplystes ved at henvise til liere Conllicter, som vilde op- 
slaae mellem Stat og Kirke, naar man vilde löse de Baand, som 
endnu knytte dem til hinanden.

I Henseende til Spörgsmaalet om kirkens Ejendomsret har 
Forf. sat sig den Opgave: ved Lovgivningen fra Christian III, Fre
derik II, Christian IV og Christian V, at fore Beviset for, at den 
danske Regjering klart har erkjendt Kirkens Ejendomsret og at de 
enkelte Regjeringshandlinger, der synes at have gjort Indgreb i 
denne, ingenlunde kunne betragtes som Anvendelser af et Princip, 
der efter Reformationen skulde have betragtet Kirkens Ejendom 
som Statens, men som Undtagelser fra den i en Mængde Lovbud 
opstillede Regel, at Kirkegodset skal holdes adskilt fra Statens, hvor
for i denne Henseende Grundlovens § S7 maa komme til Anvendelse.
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Den af Selskabet udnævnte Comité til at bedömme Lector 
Holtens indsendte Afhandling „Beregning af Régnault Forsög over 
Qvægsôlvets absolute Udvidelse ved Varmen”, havde meddeelt 
sin Betænkning.

Det Kongel. Videnskabernes Selskab har forlangt vor 
Betænkning over en al Lector Holten indsendt „Beregning 
over Regnaults Forsög over Qvægsôlvets absolute Udvidelse 
ved Varmen”, hvilken Betænkning herved meddeles. For
fatteren har viist, at der af Regnaults Forsög over Qvæg
sôlvets Udvidelse ved Varmen lader sig udlede nöiagtigere 
Resultater end dem, denne berömtc Physiker selv har ud
draget deraf, og i Sammenhæng hermed, at disse Forsög 
selv have en endnu s törre Nöiagtighed, end man allerede 
tiltroede dem. Da Qvægsôlvets Udvidelse ved Varmen 
finder en udbredt Anvendelse i adskillige Videnskabsgrene, 
fortjener denne Undersögelse at offentliggjöres snart, og 
— da den er kort — antage vi, at den kunde indrykkes 
i de maanedlige Oversigter over Selskabets Forhandlinger 
og Arbeider.

Kjöbenhavn den 4de April 1850.

H. C. Örsted. Ramus. Chr. Jürgensen. 
Affatter.

Afhandlingen selv er af folgende Indhold :
Allerede længe have Physikerne ventet en Gjentagelse af 

Dulong og Petits Forsög over Qvægsôlvets absolute Udvidelse, 
der er saa nödvendig for den nöiagtige Beregning af et stort 
Antal Forsög; thi hvorvel begge Experimentatorer i höi Grad 
vare paalidelige, have de dog aldrig bekjendtgjort Detaillen af 
deres Forsög, og det er da egentlig kun deres Auctorilet man 
har havt at stolle sig til. Delte er vel i Almindelighed en mislig 
Omstændighed; men dobbelt mislig i dette Tilfælde, fordi den an
vendte lagltagelsesmaade gav Anledning til Usikkerheder, som let 
kunne paavises, og af hvilke den væsentligste var den, at de 
Qvægsôlvsôiler, hvis Udvidelse maaltes, vare saa korte, at den 
hele Udvidelse blev for liden til at kunne bestemmes med blot 
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nogenlunde Nöiagtighed. Det er imidlertid först Régnault, som 
atter har optaget denne Sag og udfort en Række af Forsug der
over, som han har bekjendtgjort i den 5te Mémoire af hans: 
„Relation des expériences, pour determiner les principales lois et 
les données numériques, qui entrent dans le calcul des machines 
à vapeur. Paris 1847.” Udstyret af sin Regjering med en Gav
mildhed, Frankrig værdig, og selv i Besiddelse af en sjelden 
Skarpsindighed til at udfinde Methoder og Nöiagtighed i at udfore 
Forsögene, har han tilvejebragt en Række af Maalinger over 
Qvægsôlvets Udvidelse fra 68 til 300 Grader, der næsten intet 
lader tilbage at vente ad den experimentale Vei; men forunder
ligt nok har han, rimeligviis i Tillid til sin experimentale Dygtig
hed, ved at uddrage Resultaterne af de anstilte Forsög slaaet ind 
paa en mindre nöiagtig Vei, idet han for en stor Deel istedelfor 
at beregne Resultaterne har construeret sig til dem, og jeg har 
derfor troet det Umagen værdt at underkaste disse Forsög en ny 
og omhyggelig Beregning.

Skjöndt jeg med Hensyn paa Enkelthederne ved Regnaults 
Forsög maa henvise til Afhandlingen selv, troer jeg det rigtigt at 
forudskikke en kort Beretning om det Væsentlige derved. Iloved- 
feilene ved Dulong og Petits Forsög vare folgende: Qvægsolv- 
söilerne vare for korte som allerede er omtalt; Toppen af den 
opvarmede Qvægsolvsoile naaede for Maalingens Skyld op over 
det Oliebad, hvori den blev opvarmet og var saaledes udsat for 
Afkjoling; Oliebadet kunde ikke omrores og Temperaturen kunde 
da umuligt bestemmes med nogen Sikkerhed; skjöndt begge Qvæg- 
sölvoverflader havde samme Diameter, kunde Haarrörsvirkningen 
ikke tilintetgjöres, da den forandrer sig med Varmegraden; ende
lig var den til Grund for Temperalurbestemmelsen antagne Luf
tens Udvidelse urigtig. Principet for Regnaults Forsög var det 
samme som det for Dulong og Petits, nemlig al, naar to Qvæg- 
sölvsöiler, hvoraf den ene er kold, den anden ophedet, holde 
hinanden i Ligevægt, saa er Forskjellen imellem deres Höider 
Maal for Udvidelsen; men ved Regnaults Forsög vare Qvægsolv- 
söilerne omtrent 1,5 Meter, altsa næsten tre Gange saa höie som 
dem Dulong og Petit havde anvendt.
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a a' Hovedtanken i Regnaults Apparat kan
b'sees af hosstaaende Figur. Qvægsôlvet inde

holdes i to Jernrör abed, a'b'c'd', der staae 
i Forbindelse med hinanden ved det hori
zontale Jernrör bh'; de lave lodrette Rör de, 

c>d'e' ere af Glas og staae med de överste 
Ender i Forbindelse med en Beholder, som 

indeholder sammenpresset Luft, der holdes ved samme Tempera
tur, og det er Spændingen af denne Luft, der holder Qvægsôlvet 
oppe i Rorene ac, a'c', saa at det staaer noget over Roret bbz.

Roret ac opvarmes i et Oliebad, som oin- 
a'

röres ved hvert Forsög, medens alle de 
andre Rör holdes afkjölede ved en stærk 
Ström af koldt Vand, der först fylder en 
Blikcylinder, i hvis Axe Roret a'c7 er an
bragt, og naar det löber over fores hen 

p i
over de horizontale Rör, der da alle næsten 
faae samme Temperatur. Naar nu Qvæg

sôlvet ved et Forsög staaer ved « og az, saa maa for det förste 
de Qvægsôlvsôiler, der befinde sig over bbz være i Ligevægt uden 
Hensyn til Haarrörsvirkningen, og da Qvægsôlvet i de og dzez 
har samme Temperatur, kan Haarrörsvirkningen ingen Indflydelse 
faae paa disse Overflader. De to Qvægsôlvsôiler altsaa, som holde 
hinanden i Ligevægt ere bc—da og bzcz—d'az, saa at det vilde 
være tilstrækkeligt at maale den lodrette Afstand imellem a og a‘ 
for at finde Udvidelsen, hvis Qvægsôlvet i da havde samme Tem
peratur som i bc og det i dzaz samme Temperatur som det i bzcz. 
De to Qvægsôlvsôiler da og d'az maae da först reduceres til 
samme Temperaturer som bc og b'c'; men delte kan skee til
strækkeligt nöiagligt med Tilnærmelse, da da altid holdes saa lav 
som mulig og dzaz har en Temperatur, der kun er lidet forskjel- 
lig fra bzcz. Temperaturen af bc maales ved et Luftthermometer, 
hvis Beholder strækker sig igjennem hele Qvægsôlvsôilens Höide 
og ligger tæt op til Roret ac.

Forsögene udförtes nu saaledes, at man passede det Öieblik 
da Temperaturen under Opvarmningen havde naaet sit Maximum 

J t

d d'
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og indstillede da Kathetometerc paa de forskjellige Steder der skulde 
iagttages; man bragte atter Temperaturen til at stige lidt til den 
blev stationær o. s. v. Saaledes erholdt man da flere Maalinger 
for Temperaturer der laae hinanden saa nær, at man kunde ansee 
Middeltallet af Udvidelserne som svarende til Middeltallet af Tem
peraturerne. Forsogene omfatte tre Rækker, som tilsammen inde
holde 99 enkelte Forsög, der ere samlede til 21 Middeltal.

Régnault har efter disse Middeltal med stor Omhu og Nöiag- 
tighed conslrueret en Curve, hvis Abscisser ere Temperaturerne 
og hvis Ordinater ere de tilsvarende Udvidelser; men for at be
regne Constanterne i Loven for Udvidelsen, har han först indfort 
en Correction, som jeg ikke kan ansee for rigtig. Qvægsôlv- 
söilcrne ere nemlig maalte fra Axen af Roret bb' til Axerne af 
cd og c'd'; men Régnault mener, at man egentlig burde maale 
fra Underkanten af Roret bh' og saaledes faae en lavere Qvæg- 
sölvsöile og en större Udvidelse; idet han antager, at Qvægsôlvet 
over denne Underkant vil være i Ligevægt paa begge Sider. Del 
forekommer mig ’imidlertid, at saafremt der finder en dobbelt 
Strömning Sted i Roret bb', saa maatte man maale fra det Qvæg- 
sölvlag, som adskiller begge, og delte kan ikke ligge langt fra 
Axen; finder der ingen Strömning Sted, maatte man maale fra 
Trykcentret, der ligger Axen saa nær, at Forskjellen ingen Ind
flydelse har, og af disse Grunde har jeg ved mine Beregninger 
ikke taget Hensyn til nogen saadan Correction. Efter Conslruc- 
tionen har han nu bestemt Udvidelserne ved 150 og ved 300 
Grader og af disse to Data beregnet Coefficienterne i Formlen

/\ = at 4- bl*

hvor A betegner Udvidelsen og t Temperaturen, og han har fundet 

A = 0.000179066 t 4- 0.00000002520156 t2,

efter hvilken Formel Qvægsôlvets Udvidelse ved de lavere Tem
peraturer vilde afvige kjendeligt fra det hidtil antagne. Af den 
fulgte Fremgangsmaadc skulde man vel ikke vente nogen stor 
Overecnsstemmclse imellem Forsögene og Regningen; men af Ta
bellen Nr. 1, hvori de efter denne Formel beregnede Værdier af 
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A findes sammenstillede med Forsøgene vil man see, at den 
störste Afvigelse belöber sig til O.000137, hvad der omtrent vilde 
svare til en Feilrnaaling af ().mim. Imidlertid vise dog Differenserne, 
som ved de lave Temperaturer ere gjennemgaaende positive, ved 
de höiere negative, al Formlen ikke slutter sig ganske nöie til 
Forsögene.

Da det nu især ved de lavere Temperaturer gjælder at have 
en nöiagtig Bestemmelse af Qvægsølvets Udvidelse; men Forsögene 
af let forklarlige Grunde ikke er udfort for saadanne, har jeg til— 
foiet et tredie Led i Formlen, og antaget, at Udvidelsen kunde 
udtrykkes med tilstrækkelig Nöiagtighed ved

A = at + bt- 4~ ct3.

Sættes, for at opnaac en foreløbig Tilnærmelse a = O.00018 4- a 
og A —0.00018 t — d, faaer man

Ô = at 4- bt2 + ct3

og a, I), c bestemmes da ved Ligningerne

«At2 + lAt3 4- cU — 2fdt = O 
cA't3 4- b^’t1 4- c2t5 — JYdt2 = 0 
a 2D + I)2t5 4- c2T — 2413 = 0

idet 2tm = tim 4- U"1 4-. . . ., 2dtm = di tim 4- d> tim 4~ . .. . hvor 
ti, L,... di, d?,.... ere de ved Forsöge givne Størrelser.

Jeg fandt saaledes :

a = 0.00000049, b = O.OOOOOØOIOI, C = 0.0000000000305, 
og allsaa

A = 0.00018049 t 4- O.ooooooioi t2 4- 0.0000000000305 t3 (1).

De herefter beregnede Værdier findes i Tabellen Nr. 1 sam
menstillede med Forsögene.
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Man seer strax, at Formlen (I) giver en langt bedre Over-

Tab. I.

t.
A

fundet ved
Forsög.

f
A

beregnet efter 
Regnaults 

Formel.

A-Á
At 

beregnet efter 
Formlen (i).

A-A/

68.31 0.0I2308 0.012378 — O.ooooio 0.012386 — 0.OOOO18
75.18 0.013087 0.O13000 4- 0.000087 0.013639 4- 0.OOOO48
85.98 0.015507 0.O15577 — O.ooooio 0.015612 — 0.000045
90.22 0.01G301 0.016355 4- 0.000006 0.O16388 — 0.OOOO27

100.52 0.018207 0.018248 4- 0.000019 0.018275 — 0.000008
123.40 0.022498 0.022484 4- 0.000014 0.O22495 4- 0.000003
124.00 0.022587 0.022595 — 0.000008 0.O226O5 — 0.OOOO18
132.15 0.024140 0.024090 4- 0.000050 0.024098 4- 0.000048
138.70 0.O25367 0.025325 0.O0OO42 0.025320 4- 0.000047
140.12 0.025011 0.025578 4- 0.OOOO33 0.O25572 4- 0.000039
147.18 0.O26863 0.026893 — 0.000030 0.O2688O — 0.000017
159.25 0.029112 0.029147 — 0.000035 0.029122 — O.ooooio
166.33 0.030402 0.030472 — 0.000070 0.O3O441 — 0.000039
169.25 0.O3O993 0.031020 — 0.000027 0.030985 4- 0.000008
198.79 0.030108 0 036581 — 0.000113 0.036518 — 0.000050
205.57 0.O3791O 0.O37865 4- 0.000045 0.O37795 4-0.OOO115
223.22 0.O41O78 0.041215 — 0.000137 0.041131 — 0.000053
253.87 0.047717 0.047838 — 0.000121 0.017737 — 0.OO0O2O
287.45 0.053448 0.053540 — 0.OOOO92 0.O53441 4- 0.000007
289.41 0.053827 0.O5392O — 0.000093 0.053821 4- 0.0OOOO6
299.19 0.055738 0.055816 — 0.000078 0.055721 4-0.000017

eensslcmmelse med Forsøgene end Regnaults Formel, og for hiin 
finder man 2? (A—At)3 = 0.000000033195 medens denne giver 
A (A—A1)- = 0.000000092106. Da det imidlertid var Middeltal, 
hvorefter jeg havde regnet, ønskede jeg at see, hvorvidt Over- 
censstemmelsen gik ved de enkelte Forsøg. Det viste sig da, at 
de i det Ilelc taget passede lige saa godt til Formlen som Mid
deltallene, og, at man altsaa maatte kunne drive Tilnærmelsen 
videre endnu. Dog vare der nogle Forsøg, som afvegc kjende- 
ligt fra dem i samme Interval og disse ansaae jeg mig for beret
tiget til at udskyde af den fremtidige Beregning, saa meget mere 
som de fleste af dem ere de förste i Intervallet og Iagttagelsen 
da rimeligviis er gjort førend Temperaturen har faaet Tid til at 
udjævne sig. De udskudte Forsøg ere betegnede i Regnaults Af
handling ved anden Række Nr. 1, tredie Række Nr. 23, 26, 27, 
34, 40 og 44, altsaa kun 7, saa at der bliver 92 tilbage. Efterat 
jeg havde foretaget de fornødne Forandringer ved Middeltallene 
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og udregnet dem alle med eet Decimal mere end for, beregnede 
jeg de Correclioner, a, (i, y, som maatte foretages med Coeffi- 
cienlerne i Formlen (I) tor at tilfredsstille folgende Ligninger, 
hvor n betyder Antallet af Forsög for hvert Middeltal og for 
Kortheds Skyld dl er sat istcdetfor A—Ai

o Ant2 + /i? A ni3 + zAntl — And1! = 0 
aAnt3 + /SAntv 4- /Ant5 — And't = 0 
aAnt*  + £Ant' 4- /AntG — And't3 = 0

og jeg kom saaledes til Formlen:
A = 0.0001805832t + O.0000000089903t2 4~ O.OOOOOOOOOO3284813 (II.) 

hvis Resultater lindes sammenstillede med de forandrede Middeltal 
i Tabellen Nr. 2.

Tab. II.

t. n.
A

fundet ved
Forsög.

Ai 
beregnet efter 
Formlen II.

A-A2

67.983 3 0.0123253 0.0123284 — 0.0000034
75.185 4 0.0136867 0.0136422 4- 0.OOOO445
85.977 6 0.0155668 0.0156132 — 0.0000464
90.222 4 0.0163612 0.0163897 — 0.0000285

100.520 4 0.0182670 0.O182764 — 0.0OOOO94
123.458 6 0.0224977 0.0224933 4- 0.0000044
124.062 5 0.0225872 0.O226O46 — 0.0000174
132.146 5 0.0241464 0.O24O961 4- 0.0000503
138.763 3 0.0253667 0.O253191 4- 0.0000466
140.122 4 0.O256107 0.0255705 4- 0.0000402
147.177 6 0.0268633 0.0268771 — 0.0000138
159.252 4 0.0291117 0.0291189 — 0.0000072
166.330 6 0.O3O4O23 0.O3O4368 — 0.<XXM)345
169.167 6 0.0309930 0.0309650 4- 0.0000280
198.785 4 0.0364677 0.0365105 — 0.O0OO428
205.535 2 0.O37855O 0.0377812 4- 0.0000738
223.172 4 O.O41O837 0.O41114O — 0.0000303
258.084 5 0.0177722 0.0477689 4- 0.0000033
287.984 5 0.0535262 0.0585352 — O.(XXXXXX)
280.413 3 0.0538267 0.0538124 4- 0.OOOO143
299.223 3 0.0557187 0.O5571O8 + 0.0000079

Man finder af disse Resultater A (A—A»}2 = 0.00000002245293 
og deraf den sandsynligste Fei! for hvert enkelt Forsög at være 
0.000022055, som svarer til en Feilmaaling af 0,n,m 033; men, antager 
man, at Temperaturen var aldeles nöiagtigt bestemt, saa udfordres 
der dog til hvert Forsög fire Indstillinger med Kalhelhometerne 
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og paa hver saadan vilde altsaa falde en Feil af omtrent TJ0 Milli
meter, hvilket vistnok i Nöiagtighcd langt overgaaer hvad man 
turde haabe. Da Differenserne med Hensyn til Fortegn og Stör
reise vare temmelig ligeligt fordeeltc over den hele Række liar 
jeg troet at kunne standse ved den saaledes opnaaede Nöiaglig- 
lied og ikke behöve nogen yderligere Correctioner af Coefficien- 
terne. Sammenligner man Formlen II med den af Régnault givne, 
vil man see, at ¡folge hiin bliver Qvægsolvets Udvidelse ved de 
lavere Temperaturer langt mere eensformig end efter denne, hvad 
der for Barometercorrectioner langt bedre tillader Anvendelsen af 
en approximeret Formel.

Differentierer man Ligningen II, finder man

-= 0.0001805832 4- O.00(10000179806t 4- 0.000000000098544t2.dt 1

Ilöirc Side sat — 0 giver imaginære Værdier for t, saa at 
Qvægsolvets Udvidelse intet Maximum eller Minimum frembydcr. 
Ved aller at differentiere dette Udtryk findes

= 0.0000000179806 + 0.000000000197088 t

der giver en Inflexion ved — 91.3°; men dette kan ikke komme i 
Betragtning, deels fordi denne Varmegrad ligger alt for langt 
udenfor Iagttagelserne og deels fordi Qvægsolvet alt störkner ved 
— 40°. Man seer heraf, at Qvægsolvet, saalænge det er flydende 
frembydcr en med Temperaturen stedse tiltagende Udvidelse, med 
mindre særegne Forhold skulde vise sig ved Smeltepunktet eller 
Kogepunktet.

Tabellen Nr. 3 indeholder Resultaterne af Formlen II, saa
ledes, at Colonnen A angiver Qvægsolvets absolute Udvidelse for 
hver tiende Grad fra —40° til + 360° C, Colonnen B, Middelud
videlsen—, Colonnen C den sande Udvidelsescoefficient D an- t dt ’
giver den Temperatur, et Thermometer vilde vise naar Graderne 
vare ligestore, Glasset udvidede sig eensformigt og den sande 
Temperatur var t, E den Störreise, man skal lægge til et saadanl 
Thermometers Angivelse, for at erholde den sande Temperatur, 
og endelig angiver Colonnen F Qvægsolvets Tæthed g beregnet 
efter Formlen

o — Uj~ = 1 — 0.000I805832 t + 0.000000023620012 — 0.00000000026419 P
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Tab. Ill,

t.
A.

A>

B.
A
t.

c.

/I A
dt

D.

e

E.

t—6

F.

e

-40 — 0.0072110 — 0.000180275 0.OOO180022 -39.66 _ 0.34 1.0072628
-30 — 0.0054103 — 180343 180132 — 29.76 — 0.24 1.0054395
-20 — 0.0036083 — 180415 180263 — 19.85 — 0.15 1.0036213
-10 — 0.0018050 — 180500 180413 — 9.93 —• 0.07 1.0018085

0 O.ooooooo 180583 O.oo O.oo 1.0000000
+10 +0.0018068 + 180680 180773 + 9.94 + 0.06 0.9981968

20 0.0036155 180775 180982 19.89 + O.II 0.9963976
30 0.0054265 180883 181211 29.85 + 0.15 0.9946030
40 0.0072398 180995 181460 39.83 + 0.17 0.9928128
50 0.0090557 181114 181730 49.81 + 0.19 0.9910266
60 0.0108745 181242 182017 59.81 + 0.19 0.9892443
70 0.0126961 181373 182325 69.83 + 0.17 0.9874658
80 0.0145210 181512 182652 79.87 + 0.13 0.9856910
90 0.0163493 181659 183000 89.92 + 0.08 0.9839196

100 O.O181811 181811 183367 100.0O O.oo 0.9821515
no 0.0200166 181979 183753 llO.io — 0.1O 0.9803865
120 0.0218562 182135 181160 120.21 — 0.21 0.9786248
130 0.0236999 182307 184586 130.35 — 0.35 0.9768653
140 0.0255480 182186 185032 140.52 — 0.52 0.9751088
150 0.O274OO6 182671 185498 150.71 — 0.71 0.9733548
160 0.0292580 182862 185983 160-93 — 0.93 0.9716031
170 0.0311203 183071 186488 171.17 — 1.17 0.9698537
180 0.0329878 183266 187013 181.44 —• 1.44 0.9681062
190 0.03486O7 183477 187557 191.74 — 1.74 0.9663608
200 0.0367390 183695 188121 202.07 — 2.07 0.9646168
210 0.0386231 183920 188705 212.44 — 2.44 0.9628745
220 0.04O5132 184151 189308 222.83 — 2.83 0.9611336
230 0.O424O94 184389 189932 233.26 — 3.26 0.9593939
240 0.0443119 184633 190575 243.73 — 3.73 0.9576553
250 0.0462210 184884 191237 254.23 .— 4.23 0.9559177
260 0.0481367 185141 191920 264.76 — 4.76 0.9541807
270 0.0500594 185405 192622 275.34 — 5.34 0.9524444
280 0.0519892 185676 193344 285.95 — 5.95 0.9507086
290 0.0539263 185953 194085 296.61 — 6.61 0.9489730
300 0.O55871O 186237 194846 307.30 — 7.30 0.9472375
310 0.0578233 186527 195627 318.04 — 8.04 0.9455020
320 0.0597836 186824 196428 328.82 —. 8.82 0.9437664
330 0.O61752O 187127 197248 339.65 — 9.65 0.9420303
340 0.0637286 187440 198088 350.52 — 10.52 0.94O2938
350 0.O657138 187754 198948 361.44 — 11.44 0.9385566
360 0.0677076 188077 199827 372.41 —12.41 0.9368186
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Da de her anførte Tal afvige en Deel fra de af Régnault paa 
anförte Sled angivne, saa ville ogsaa de Resultater, han har ud
draget af sin Tabel trænge til nogen Rettelse, saaledes hans Un
dersøgelser over forskjcllige Glassorters Udvidelse, imidlertid har 
jeg ikke havi Ledighed til at undersøge, hvor store disse Rettel
ser kunne blive.

Hvad endelig Baromctercorrectionerne angaae, saa skulde de 
for saa vidt Qvægsolvets Udvidelse angaaer beregnes efter Form
len h = h1 ç, hvor h er den til 0’ reducerede Barometerstand, h1 
den iagttagne og q Qvægsolvets Tæthed; men da Temperaturerne 
ved disse Iagttagelser vel sjeldent overskrider Grændserne — 20 
4- 30°, og Qvægsolvets Udvidelse i dette Interval er temmelig 
regelmæssig, kan man anvende en approximativ Beregning og sætte 
ç — 1 — kt. Af de i Tabellen Nr. 3 givne Værdier har jeg efter 
mindste Qvadraters Methode beregnet Coefficienten k og fundet 
den 0.0000I8026 altsaa heldigviis meget nær ved den tidligere an- 
tagne. Ilosstaaende Tabel giver Baromctercorrectionerne for ÍGO"1"1 
og for Temperaturer fra — 20 til + 30 deels beregnede efter den 
exacte Formel, deels efter den approximative

t o — ------ ,
" 1-t-A

o' = l -kt Differens

— 20 + 2.752 4- 2.740 4- 0.O12
— 10 4- 1.374 4- 1.370 4- 0.004
+ 10 — 1.370 — 1.370 O.ooo
+ 20 — 2.738 — 2.740 4- 0.002
+ 30 — 4.102 — 4.110 4- 0.OO8

Den Feil man vilde begaae ved at anvende den approximeertc 
Formel for den nöiagtige, overskrider altsaa neppe Millimeter, 
en Störreise, man neppe med Sikkerhed kan regne paa at bestemme.

C. Holten.
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Mödet den 19de April.

Professor Eschricht forelæste en Afhandling over Menneskets 
naturlige Trang til et Sprog og Evne til Trangens Tilfredsstillelse, 
oplyst ved en Række Iagttagelser paa Dövstumnie. Indholdet af 
denne Afhandling var folgende:

I hele Dyreverdenen finder en indbyrdes Meddelelse Sted ved 
et Natur- eller Inslinctsprog, der bestaacr i en uvilkaarlig Til
kendegivelse af den öieblikkelige Sindsstemning, som Folge af en 
Harmonie mellem Sindets og Legemets Bevægelser. Dette Instinct— 
sprog yttrer sig deels i hele Legemets Stillinger og Bevægelser, 
hos Pattedyrene og især hos Mennesket i Minespillet og Blikket, 
deels i Lyd eller Toner. For Mennesket er et saadant Instinct— 
sprog i og for sig aldeles utilfredsstillende, men dog af störste 
Vigtighed, eftersom det i den spæde Alder baade er det eneste 
Meddelelsesmiddel, Mennesket veed at gjöre Brug af, og det Sprog, 
der tjener som Tolk til at lære Fornuftsproget, ligesom det ogsaa 
gjennem hele Livet benyttes ved Siden af Talesproget, og navn- 
ligen ved Betoningen tjener til at gjöre det lettere forslaaeligt og 
skaffe det Indgang.

Det Fornuftsprog, som Mennesket saaledes gjennem Instinct— 
sproget lærer at gjöre Brug af, er af en heel anden Natur, idet 
dets Tegn ikke hvert for sig ere Udtryk af en öieblikkelig Sinds
stemning, men Symboler paa Gjenstande, Egenskaber, Handlinger 
og Begreber. At Mennesket foler Trang til et saadant Sprog 
fremfor Dyret ligger begrundet i Menneskets ophöiede aandige 
Stilling. Med Dyret og Planten deler Mennesket en i hver enkelt 
Organisme sig gjentagende legemlig Livshistorie, med Dyret deler 
han en aandig Livshistorie, der i det Væsentlige ogsaa gjentages i 
hvert Individ af samme Art og synes at have været den samme 
til alle Tider og paa alle Steder; men i Modsætning til Dyret er 
hvert Menneskes aandige Liv desforuden et Led i en gjennem 
Samfundet gaaende aandig Livshistorie; det ene Individ trænger 
til at meddele det andet, og den ene Generation den anden, ikke 
blot sin öieblikkelige Sindsstemning, men sine Erfaringer om For
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tiden, sine Anskuelser om Fremtiden. Til denne naturlige Trang 
svarer den Evne, at benytte et Sprog med særskilte Udtryk for 
de enkelte og Fælledsudtryk for de ligeartede Gjenstande, Egen
skaber, Handlinger og Begreber. Den sædvanlige Form for et 
saadant Fornuftsprog er den, under hvilken Udtrykkene gives i 
Lyd, der dannes i Luftveiene og opfattes gjennem Höreisen. Dette 
har givet Anledning til at opstille Sprogevnen som et af Menne
skets legemlige Fortrin, men ved en saadan Forestilling gjör man 
Menneskets aandige Væsen heiligen Uret, thi det er i Menneskets 
Aandelige alene at Sprogevnen er begrundet. Det Væsentlige ved 
Evnen ligger ikke i at kunne höre og at kunne fremsige Ord — 
hvilket enkelte Dyr ogsaa vides at kunne lære, ligesom i Virkelig
heden de höiere Dyr i Almindelighed have en ligesaa skarp Hö- 
relse som Mennesket og de fleste Pattedyr et lige saa fuldkommen 
bygget Stemmeredskab (hos en langarmet Abeslægt, Hylobates 
albimanus, er delte endog fundet at have en langt fuldkomnere 
Muskulatur) — men Sprogevnen ligger væsentligen i den Evne 
skarpt at kunne opfatte det Ligeartede og Uligeartede i Gjenstan- 
dene og Begreberne, hvormed nödvendigviis folger Trang til at 
betegne eller faae betegnet det Opfattede. En saadan Evne 
mangler ei hos noget fornuftigt Menneske, hos den Dövfödte lige 
saa lidt som hos den Hörende, og er Evnen tilstede, vil den 
ogsaa kunne gjóre sig gjeldende.

Det dövfödte Barn maa nödvendigviis tillige blive stumt, efter
som det ikke kan opfatte Fornuftsprogets vedtagne Symboler 
under deres sædvanlige Form af Lydsymboler. Under enhver 
anden Form, under hvilken den Dövfödte formaaer at opfatte dem, 
vil det lykkes ham ligesaa let som den Hörende. Under en saa
dan Form optræder Fornuftsproget i det saakaldte „Gebærdesprog”, 
hvis Symboler for Gjenstandene, Egenskaberne, Handlingerne og 
Begreberne bestaae i Legemsstillingcr og fortrinsviis i Stillinger 
og Bevægelser af Hænderne. Det dövstumme Barn lærer dette 
Sprog omtrent lige saa let, som det hörende Barn lærer Tale
sproget, og lærer det paa samme Maade, navnligen ved Omgang 
og Samfærsel med andre, der bruge samme Sprog. Lettest op
fattes de Tegn, der endnu bære Præg af at være Billeder af de 
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Gjenstande, de betegne, ligesom og det hörende Barn lettest lærer 
de saakaldte Nomina onomopoielica ; de övrige mere vilkaarlige, 
symbolske Tegn opfatter det dog ogsaa meget snart, og det er 
ogsaa her Instinctsproget der tjener som Tolk for Fornuftsproget.

Denne Erfaring vil allerede lilslrækkeligen kunne godtgjöre 
den ovenfor fremsatte Paastand, at Sprogevnen — navnligen Evnen 
at gjöre Brug af el Fornuftsprog — ikke beroer paa visse legem
lige Fuldkommenheder, men paa Menneskets aandige Væsen. I 
end höiere Grad fremtræder imidlertid Paastandens Rigtighed i de 
enkelte Erfaringer, der haves om dövstumme blinde Börn, der 
gjennem Foleisen alene have kunnet lære el Fornuftsprog.

Gebærdesprogels Tegn cre Symboler, der nærmest kunne 
stilles lige med de chinesiske Skrifttegn eller de ægyptiske Ord- 
Hieroglypher, forsaavidt de ligesaalidt som disse ere sammensatte 
af Bogstaver eller kunne underkastes nogensomhclst Böining, som 
Declination, Conjugation eller deslige. At delle Gebærdesprog 
kan tilfredsstille del tænkende Menneskes Trang til gjensidig Med
delelse, vil man fölgelig have lige saa liden Grund til at betvivle, 
som man er berettiget til at betvivle det om det chinesiske Skrift
sprog. Gebærdesproget har endydermere de væsentlige Fordele 
tilfælleds med Talesproget, at det 1) kan meddeles med samme 
Hurtighed som Tankegangen og 2) kan ledsages af Instinctsproget, 
forsaavidt delte udtaler sig i Blik, Minespil og Gesticulation. Er
faringen bekræfter, hvad man leltclig vil kunne forudantage, at 
det fremfor nogen anden Sprogform egner sig til Brug for de 
Dövstummes gjensidige Meddelelse, ligesom og til at bibringe dem 
de til deres Aandsgaver og Stilling passende Kundskaber.

Som et Symbolsprog, der ikke er udsprunget af Talesproget 
eller, med andre Ord, hvis Symboler ikke ere phonetiske (jsaa- 
ledes som idetmindsle Egypternes alphabetiske Hieroglypher og 
alle nugjeldende Skriftsprog med Undtagelse af det chinesiske); 
tager Gebærdesproget aldeles intet Hensyn til Nationalsprogene 
og forholder sig som de enkelte endnu i Skriftsproget vedlige
holdte ikke phonetiske Symboler, navnlig Tallenes. Ligesom de 
arabiske Taltegn ere optagne i een og samme Betydning hos alle 
dannede Nationer, skjöndt de af hver især udtales paa en anden 
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Maade, saaledes vilde f. Ex. det ved de franske Dövstummean- 
stalter indförte Gebærdesprog- have kunnet anvendes i de danske, 
og de Dövstumme fra de forskjeliige Lande, hvert med sit Tale
sprog, vilde da have havt den Fordeel, at besidde et Universal
sprog. Ja Tanken ligger meget nær, om ikke, hvis Saadant var 
blevet iagttaget, selv Hörende vilde med Nytte kunne have lært 
Elementerne af delle Gebærdesprog, for at benytte det som en 
Pasilogie, idelmindste ved de for en Reisende almindeligt fore
kommende Tilfælde. Man har imidlertid intet Hensyn laget til 
denne vel ogsaa kun meget sjcldent anvendelige Fordeel, og der 
gives i de forskjeliige Lande forskjeliige National - Gebærdesprog 
ligesom National-Talesprog.

Derimod har man, og aabenbart med Rette, henvendt den 
allerstörsle Opmærksomhed paa at lære de Dövstumme et Skrift
sprog. At alle Dövstumme og ikke derhos fjoldede Börn kunne 
lære et saadant, giver et nyt og slaaende Exempel paa Menne
skets Sprogevne. Den Omstændighed, at alle nu gjeldende Skrift
sprog ere phoneliske, lægger den Dövstumme en ganske over
ordentlig Vanskelighed i Veien dertil fremfor den Hörende. Det 
hörende Barn har snart gjort sig fortrolig med Alphabelet, hvis 
ringe Antal Symboler (Bogstaver) ere Tegn for Lyd, det allerede 
siden det försle Leveaar selv har vidst at danne; og ved at ud
tale dem i deres Rækkefôlge (stave), horer det den sammensatte 
Lyd (det Ord), hvis Betydning det allerede kjender. For den 
ÜQvslumme falde disse Fordele ved de phonetiske Skriftsprog al
deles bort. Han maa lære de skrevne Ord fra forsi af i deres 
Heelhed som en ny Række Symboler, hvis Betydning maa læres 
ved at bruge som Tolk enten Gebærdesproget eller Instinctsproget 
eller en Række Billeder — bedst naturligviis ved at benytte alle 
tre Hjelpernidler. Han lærer derpaa Bogstaverne, uden al op
fatte deres phonetiske Betydning, kun som Symbolets enkelte 
Dele (om Forskjellen mellem Vocalcr og Consonanter gjör han 
sig ingen Forestilling), og endelig Betydningen af Bogstavernes 
Foranderlighed under de grammaticalske Ordböininger. Ved Döv- 
slummelærernes Flid og Taalmodighed bruge de dövstumme Börn 
i Reglen kun 1 eller 2 Aar for at forslaae de lil deres Underviis- 
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ning trykte Böger, ligesom til at forstaae Lærerens Skrift og selv 
at skrive, hvilket sidste de ganske alinindeligen udfore særdeles 
smukt. At den Dövstumme forstaaer hvad han læser og skriver, 
kan især oplyses ved den Brevvexling, de ofte fore med deres 
Familie. En Fortælling, der meddeles dem i Gebærdesproget, vide 
de at gjengive i Skriftsproget.

Ved Gebærdesproget bragtes den Dövstumme ind i de Döv- 
stummes lille, afsluttede Samfund; ved Skriftsproget træder han 
over i Nationens. Han har nu lært dennes Modersmaal, om end 
kun i Skriftsproget, og de Dövstumme kunne meddele sig gjen- 
sidigen deri. Ved Skriftsproget föler den Dövstumme imidlertid 
Savnet af den samtidige Benyttelse af Instinctsproget, hvorved 
hver Meddelelse först „faacr Liv”, bliver tydeliggjort og finder 
Indgang. Men da de Dövstumme i Skriftsproget have lært en ny 
Række Symboler, der lader sig oplöse i enkelte Dele CBogstaver), 
hvilke altid komme igjen, og hvis Antal folgeligen kun er ringe, 
falder det den Dövstumme overmaade let, for disse Skriftordenes 
enkelte Dele at lære en ny Række Symboler i Fingerstillinger. 
Det er det bekjendte Fingersprog, der væsentlig adskiller sig fra 
Gebærdesproget ved at bestaae af Bogstavsymboler istedetfor af 
Ordsymboler. Dette Fingersprog har den Fordeel fremfor Skrift
sproget, afseet fra Vanskeligheden i altid at fore Skriveredskaber 
med sig, at det kan ledsages af Instinctsproget: Minespil, Blik, 
Legemsstilling. Men det har den anden Mislighed fælleds med 
Skriftsproget, at det ikke kan benyttes hurtigt, navnligen ikke 
med selve Tankens Hurtighed. Denne Mislighed er i og for sig 
stor nok, for at den Dövstumme foretrækker sit Gebærdesprog, 
med Undtagelse netop af ganske enkelte Ord, hvortil han ikke 
kjender et særeget Symbol, især Person- og Stednavne. Vi træffe 
altsaa her igjen, hvad Champollion og Young have efterviist i de 
egyptiske Hieroglypher : alphabetiske eller phonetiske Symboler 
blandede ind mellem Ordsymbolerne, og indblandede netop til 
samme Brug. En saadan Sammenblanding af to ueensartede Sym
boler er saa langt fra ubetinget at burde fordommes, at tvert- 
imod det Spörgsmaal paatrænger sig, om ikke Skriftsproget 
maaskee for Öieblikket staaer paa Veie til at antage en saadan 

2 
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blandet Charactcer, og derved komme tilbage til en af sine ældste 
Former. Ordsymbolerne vare oprindeligen udentvivl de eneste i 
Egypternes Skriftsprog, ligesom i de Dövstummes Omgangssprog; 
Bogstavsymbolerne trængte sig ind i liiint ligesom i delle og be
nyttedes til at betegne sjeldnere Ord eller især Person- og Sted
navne. I Gebærdesproget har den blandede Form holdt sig; i 
Skriftsproget fortrængte Bogstavtegnene omsider aldeles Ordsym
bolerne. Dermed lettedes dets Opfattelse for dem, der kjende 
Lydsproget, en Fordeel de Dövstumme ikke ere deelagtige i; 
men det gav Slip paa den Fordeel at kunne gjengive Tanken med 
Tankens Hurtighed. Ved Stenographien har man ved Bogstav
tegnenes Forkortning sögt at gjenvinde denne Fordeel, men de 
almindeligt forekommende Ord cre ved disse Forkortninger af 
visse Bogstaver ofte i den Grad forandrede, at de i Grunden nu 
allerede maae betragtes som Ordsymboler. Efter de almindeligste 
Ord folge let de mindre almindelige, og naar omsider maaskee 
kun endnu de sjeldnere Ord og især Person- og Stednavne blive 
gjengivne med alle deres Bogstaver, saa have i Gjerningen Ord
symbolerne atter gjenvundet den Plads, de indloge i de gamle 
Egypters Skriftsprog og for Öicblikket indlage i de Dövstummes 
Gebærdesprog.

De Dövstummes Sprogevne gjör sig, ¡folge den givne Frem
stilling, lettest og naturligst gjeldende i Gebærdesproget; i en 
langt höiere Grad viser den sin Kraft, idet de Dövstumme lære 
Skriftsproget, hvorefter let folger Fingersproget. Paa samme 
Maade og med samme Lethed, som de lære Modersmaalets, vilde 
de kunne lære ethvert fremmedt Maals Skriftsprog; de vilde frem
deles kunne lære flere forskjellige National-Skriftsprog, hvorpaa 
ikke mangler Exempler. Hovedvanskeligheden for den Dövstumme 
ligger kun i at opfatte de alphabeliske Symboler. Er denne 
Vanskelighed först overvundet i een af deres Former, falder det 
ham ikke svært at opfatte deres andre Former. Fingersproget giver 
herpaa allerede et Exempel, men den vigtigste Anvendelse af 
denne Sætning staaer endnu tilbage at vise. Skjöndt Skriftsproget 
aabenbart er langt yngre end Talen, og skjöndt de phonetiske 
Skriftsprog ere en symbolisk Gjengivelse af Udtalens Forskjellig- 
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heder (Bogslaverne), saa kan man ogsaa, afseet fra det Historiske, 
omvendt betragte Talen som en Gjengivelse af del alphabetiske 
Skriftsprog. I Talen gjengives altsaa Bogstaverne i Form af Lyd, 
for hvilke den Dövlödtc ikke har Sands; men Lydenes Forskjellig- 
hed, hvoraf hver især betegner et Skriftbogstav, frembringes ved 
Munddelenes forskjellige Stillinger og Bevægelser, og disse ere 
saa godt som alle synlige udvendigen. Derved er Muligheden 
givet for den Dövfödte eller saakaldte Dövstummc at lære at 
tale. Vcien er for ham lang og besværlig, i Sammenligning med 
hvad den er for det hörende Barn endog i en ganske overordent
lig Grad. Istedetfor at Barnet i Almindelighed allerede i det 
andet Aar lærer at tale, i det 5te Aar at kjende Bogstaver og 
slave, og först lidt efter lidt faaer Övelse i at læse saa flydende, 
at Ordene ved försle Öiekast træde frem hvert som et Hele — 
maa omvendt den Dövstummc begynde med at opnaae denne 
sidste Færdighed, idet han betragter det skrevne Ord som et 
Symbol, derpaa lære Bogstaverne som disse Symbolers enkelte 
Dele, og nu forsi kan han begynde for disse alphabetiske Skrift
symboler, for hvilke han almindeligviis allerede har lært en anden 
Række Symboler i Fingersproget, at lære en tredie Række Symboler 
i Munddelenes complicerede Stillinger og Bevægelser. Har han 
först — man veed noppe om man derved mere skal beundre 
Elevens eller Lærerens Taalmodighed — lært denne nye Række 
alphabetiske Symboler, med andre Ord : lært at kjende de udtalte 
Bogstaver ved at beskue Munddelene, saa lærer han ogsaa lidt 
efter lidt at efterligne dem og bruge dem paa rette Maade. Han 
lærer altsaa först at aflæse Talen paa den Talendes Munddele, 
senere selv at tale.

Naar saaledes den Dövstummc med sine Læreres Hjelp om
sider har kjæmpet sig frem til at naae det Gode, hvert Barn i 
Almindelighed vinder saa hurtigt og saa let, et Gode, man vænnes 
til at betragte som et Mennesket nödvendigen tilkommende, saa 
synes derved aabenbart en Grundforandring at være foregaaet i 
hans hele Tilværelsesmaade, en Forandring, der navnligen kunde 
synes væsentligere end den, da han lærte Gebærdesproget. Og 
saaledes er det unægleligen i Henseende til hans borgerlige Stil- 
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ling og i Henseende til lians Stilling til sine Medmennesker over
hovedet; men ikke saaledes, hverken i psychologisk eller physio- 
Iogisk Henseende. Gebærdesproget er, som ovenfor udviklet, et 
Fornuftsprog lige saa vel som Lydsproget; i hiint lige saa vel 
som i dette finder, som en udmærket tydsk Pædagog (Becker) har 
udtrykt sig, Tanken sin Legemliggjörelse, og det Stadium, Menne
sket træder ind i ved at erhverve denne Færdighed er i psycho
logisk Henseende uendelig vigtigere end det, hvori han senere 
kan lære at gjörc det i nogensomhelst anden Form. I physio- 
logisk Henseende er ci heller Erhvervelsen af Talens Brug for 
den Dövstumme det, som Erhvervelsen af Synet er for den Blinde. 
Ved at lære Talens Brug opgaaer ingenlunde Verden for ham i 
en ny Skikkelse. Han har derved ikke lært at „höre” Andres 
eller sin egen Tale; han har, fra sit Standpunct af, kun lært en 
ny Form af det phonetiske Gebærdesprog, en ny Oversættelse af 
Skriftsproget, hvorved Ordsymbolerne i Rækkefôlgen af deres 
enkelte Dele gjengives, ikke ved Fingertegn (som i Fingersproget), 
men ved Læbe- og Tungetegn.

Saaledes for den virkelig Dövstumme, det vil sige, den fra 
Födslen stokdöve, eller den, der er blevet det i de to förste Aar 
af sit Liv. Anderledes forholder det sig med den, der har tabt 
Höreisen senere, og Forskjellen bliver desto större, i jo senere 
en Alder han har tabt den. Om et saadant Individ end ganske 
og aldeles har tabt Övelsen i at tale — hvilken Övelsc, som be- 
kjendt, allerede erhverves i det andet Leveaar — saa har han 
dog en Erindring om, mecr eller mindre dunkel, maaskee endog 
sig selv neppe bevidst, hvad Lyd og Tone er. Er Höreisen först 
gaaet tabt i det 5te, 6te, 7de Aar, saa maa almindeligviis dog Barnet, 
ifölge den forsömte Omhyggelighed for at vedligeholde Evnen, 
gjennemgaae den hele lange Skole, for gjennem Skriftsproget, 
lig de andre Dövstumme at gjenvinde Talens Brug; men det falder 
et saadant dövt Individ ulige lettere, og Talen faaer en Klang og 
Tydelighed, som den neppe nogensinde faaer hos den Dövfödte.

Fremdeles forholder det sig ganske anderledes med de mange 
saakaldte Dövstumme, og desværre almindeligviis ganske som Döv
stumme behandlede Börn, der kun ere tunghöre. Denne Feil forefindes, 
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som man let indseer, i alle tænkelige Grader. Vise Forældrene og 
Opdragerne ingen Omhyggelighed i at tiltale Barnet med tilsvarende 
lydelig Röst, saa lærer det tunghöre Barn ikke Talen, lærer ikke 
sit Modersmaal. Men det horer dog Lydene og Tonerne, opfatter 
de tonende elastiske Legemers Ziltringer ikke blot som Zittringer 
gjennem Fölelsesnerverne (hvilket alle Döve og Dövstumme have 
tilfælleds med den Hörende), men opfatter dem tillige som Lyd og 
Toner gjennem den med slig Opfattelsesevne ene og alene be
gavede Hörenerve. At saadanne tunghöre Börn domines til at 
indsættes blandt de Dövfödte, og — maaskee aldrig gjöres deel- 
agtige i et af de væsentligste borgerlige Goder, det at kunne 
tale med sine Medborgere, skjöndt de dertil have Evne, maa an
sees for hoist uretfærdigt. Har et Menneske end langt större 
Næmme for Gebærdesproget end for Lydsproget, bor dog vistnok 
Fornuftsproget læres og udelukkende læres ham i denne Form i 
alle de Tilfælde, hvor det endnu er saa let gjörligt som hos disse 
Pseudo - Dövstumme, hvis Antal er meget betydeligt, thi de lære 
naturligviis ulige lettere og ulige bedre at tale end de virkelig 
Döve, selv i en senere Alder og efterat Gebærdesprog, Skrift
sprog og Fingersprog maaskee hele Barnealderen have været 
deres eneste Meddelelsesform.

I Modsætning til alle hidtil nævnte Tilstande, der crc for
bundne med Stumhed: 1) Dövhcd fra Fodslen eller fra det forste 
Par Leveaar, 2) Dövhcd fra den senere Barnealder, 3) Tung- 
hörighed fra Fodslen eller den tidlige Barnealder — staaer ende
lig den Tilstand, i hvilken Stumheden er begrundet i Fatuitet, 
hvad enten dermed er forbunden Dövhed eller Tunghørighed eller 
ingen af Delene, forsaavidt en saadan Tilstand ineer eller mindre 
udelukker Lydsproget netop fordi det er et Fornuftsprog, altsaa 
i samme Grad ogsaa udelukker Gebærdesproget.

Prof. E. berörte dernæst, af hvor overordentlig Vigtighed 
det her omhandlede Æmne viser sig i practisk Henseende, navn
lig til Bedömmelsen af Kure for Stumhed og Dövhed og til Be- 
dömmelsen af et Spörgsmaal, der netop for Tiden er optaget i 
vort Fædreland, og paa hvis Afgjörelse ikke saa ganske faa Med
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menneskers borgerlige Vce og Vel er beroende, nemlig om Be- 
bandlingsmaaden af alle dem, der gaae under Navnet Dövstumme 
i de offentlige Anstalter.

Selskabet havde modtaget :

Leibnitz und lierbart: eine Vergleichung ihrer Monadologie. Eine 
von der Königl. Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Kopenhagen d. lsten Januar 1848 gekrönte Preisschrift, 
von Dr. Robert Zimmermann. Wien 1849.

Leibnitz’s Monadologie, mit einer Abhandlung über Leibnitz’s und 
Herbarts Theorien des wirklichen Geschehens von Dr. Ro
bert Zimmermann. Wien 1847.

Mémoires de la société des sciences, de l’agriculture et des arts de 
Lille. 1847. 2 Dele. 1848. 1 Deel.

Nachrichten von der Georg-Augusts Universität und der Königl. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1849.

Preisschrift von Dr. I. Bergson über das krankhafte Asthma der 
Erwachsenen. Nordhausen 1850.

Studien des Göttingschen Vereins Bergmännischer Freunde. 5ten 
Bandes 3tes Heft. Göttingen 1849.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhånd linger

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1850.

Ai
Conferentsraad og Professor J/. <7. lirsled*  

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

71’r. .5 og O.

Mödet den 3die Mai.

Prof. N. M. Petersen forelæste en Udsigt over Finn-Magnus- 
sens litterære Virksomhed.

Det er en gammel nordisk Skik ved forefaldende Ledigheder 
al tilbagekalde de Afdödes Minde, især Deres, der som fremragende 
Mænd have virket stærkt paa sin Tid og derved forberedt Efter
tidens Fremskridt.

Naar Videnskabernes Selskab ligeledes har optaget denne 
Skik, kan Hensigten dermed ikke nærmest være at meddele de 
ydre Momenter af den Afdödes Levnet, der paa andreSteder kunne 
findes anförte, men derimod at udhæve Hovedsiderne af Mandens 
videnskabelige Virksomhed samt den Indflydelse, han i sin Tid har 
havt paa Videnskabens Fremme, og hine ydre Omstændigheder kun 
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for saavidt de dermed slaae i Forbindelse. Dette havde Forfat
teren af denne Meddelelse for Öie ved al nedskrive folgende Ud
sigt over Finn Magnussons litterære Virksomhed.

Finn Magnussen er een af de fremragende Personligheder, der 
ikke blot virke for sin Tid, men langt ud over den; han var een 
af de Faa, der uddannede, ja i visse Maader skabte den nordiske 
Oldtidsvidenskab eller i det mindste paa ny kaldte den tillivc. Men 
der er to, liöjst forskjellige, Maader, hvorpaa Videnskaben frem
mes: en forberedende, om jeg saa maa kalde den, og en mere 
fuldendt. Og de videnskabelige Værker, hele den videnskabelige 
Virksomhed, hvori en Mands Daad kommer tilsyne, viser sig der
ved i et ganske forskjelligt Lys. Ubillig l er det af den Mand, der 
yder det ene, at kræve del andet; thi yder han noget mindre, saa 
ligger maaskee Mangelen hverken i ham eller hans Evner eller i 
ringere Flid og Udholdenhed, men, hvor disse engang ere tilstede, 
i de tilfældige Omgivelser og Omstændigheder, under hvilke han 
virker, i del Trin, hvorpaa Videnskaben staaer, i den Modtagelig
hed, der tindes hos dens Dyrkere, hos Regjeringen og Folket, 
o. in. desk Under andre Omgivelser, i andre Forholde, vilde han 
have ydet noget langt andet. VIcn unægtelig ligger der ogsaa i 
selve Personligheden, i den opnaaedc Aandsdannelse, og det mere 
eller mindre stærke Herredomme over de ret egentlig aaadige 
Kræfter, overmande meget, som gjör, at det videnskabelige Ud
bytte bliver af höjst forskjellig Natur. Thi der er een Aands- 
tilböjelighed, der helst gaaer ud paa at samle og sammenstille; 
der gives en anden, der har mindre Tilböjelighed til at dvæle ved 
del enkelte, del sinaae, del usammenhængende, men derimod for
ener alle sine Kræfter, for at frembringe, ikke i Omfang, men i 
Intensitet store Værker, der for Eftertiden altid ville staae som 
eenlige, uopnaaelige Skabelser af en udmærket Aand, af en ufor- 
gjængelig Phantasie, og af en til del meest enkelte, men kun for 
del Heles Skyld, indtrængende Forstand. Ligesom hin förste Aands
stemning frembringer forberedende Værker, saaledes frembringer 
den anden fuldendte. Finn Magnussen horer nærmest til det förste 
Slags (jeg troer ikke ved denne Bemærkning at gjöre hans Minde 
Uret); ikke saa, at han jo idelig havde hint större Maal for Öje, 



61

al han jo rol godt kunde erkjende det, ja endog havde Evner 
til at naae det, men naar han stundede derefter, og del gjorde 
han ofte, svigtede enten Lykken ham eller Stemningen, eller maa- 
skee begge, thi hvo kan domme om de mange Ting, der indvirke 
paa den Maade, hvorpaa et Aandsværk bliver til. Lad det nu fore
komme nogen, at derved nedsættes Manden, at det er noget man 
maa dadle; del er ingenlunde Tilfældet. Hiin forberedende Virk
somhed er i sit Slags ligesaa stor, kræver ligesaa vel en stærk 
og kraftig Aandsvirksomhed, som den mere fuldendte; og hvad 
der især hör paaskjönncs, den er aldeles nodvendig; del Gode 
kan ikke blive til, forend mange Forsög ere gjorte paa at virkelig1— 
gjöre del. Den, der bryder Vejen, kan ikke med det samme bane 
den; hans Gjerning er kun forberedende.

Det var en gunstig Omstændighed ved Finn Magnussens Liv, 
at han ved Födselen (1781) ligesom bestemtes til den Retning, 
hans Liv siden skulde tage, lians Fader, Magnus Olafsen, var 
Lagmand, Broder til Digteren og Naturforskeren Eggert Olafsen 
og den for sin dybsindige Oldforskning bekjendte Jon Olafsen ; 
Moderen var en Datter af Biskop Finn Jonsen og Sösler til Biskop 
Hans Finsen. Sonnen nöd ogsaa Biskop Jonsens Underviisning 
indtil dennes Död 1796.

Privat demitteret til Universitetet i Kjöbenhavn 1797, blev 
Finn Magnussen Student 1798, og lagde'sig, efter at have taget 
anden Examen, efter juridiske Studeringer. Faderens Död 1800 
kaldte ham tilbage til Island, hvor han 1806 blev Sagfører ved 
Islands Overrel i Reykjarvik. Her mode vi en anden Omstændig
hed i hans Liv, som har havt megen Indflydelse paa hans senere 
Virksomhed og Stilling. Den bekjendte Jörgen Jorgensen bemæg
tigede sig i nogen Tid Befalingen over Island; flere Embedsmænd 
gave efter for Magien, men Finn Magnussen modsatte sig med 
Fasthed hans Anmasselse, blev derfor truet med Fængsel, ja endog 
paa Livet, men slap dog med, at den selvgjorte Ilövding (ved Re
solution af 6 August 1809) erklærede ham uværdig til at anbe- 
troes nogen offentlig Forretning i Landet eller at fore nogen Sag 
for dets Domstole. Hans ved denne Lejlighed udviste Forhold til
vendte ham, da han siden kom til Kjobenhavu, Kong Frederik den 
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Sjettes personlige Gunst; og- denne i Forbindelse med hans övrige 
Fortjenester og hans noje Fjendskab til Island bidrog uden Tvivl 
til, deels al han i sine Studier fandt kongelig Understöltelse, deels 
som Islands Repræsentant blev een af de „Oplyste Mænd«, der 
1832 samledes for at forberede Provincialstænderne, og senere 
1835 blev kongeligt Medlem af de raadgivende Stænder.

1812 vendte Finn Magnussen tilbage til Kjöbenhavn, og at 
han paa denne Reise berörtc Edinburg og traadte i Forbindelse 
med Robert Jamieson og flere af Skotlands udmærkede Lærde og 
anseele Boghandlere, syntes at give et Vink om, hvilken Retning 
hans Studier nu vilde tage. I Kjöbenhavn fandt han Understöltelse 
og Vejledning hos sine lærde og anseele Landsmænd, Thorlacius 
og Thorkelin; og, imedens der for Videnskabelighed i Danmark 
dengang kun var sörgelige Udsigter, en velvillig og uafladelig 
Velynder i al Videnskabeligheds Forfremmer, Geheimeraad Johan 
Bülow til Sandcrumgaard, ved hvis Understöltelse nogle af hans 
vigtigste Værker, paa den Tid da Boghandelen stod paa meget 
svage Födder, ene kunde komme for Lyset. Fra nu af blev nor
disk Oldgranskning hans bestandige, daglige Syssel, og han vir
kede uafladelig og, under mange Hindringer, utrættelig for den ved 
Forelæsninger, ved Deeltagelse i litterære Samfund, ved nöje For
bindelser med fremmede Lærde, ved sin Embedsstilling og ved 
Skrifter. Ved Kroningen 1815 overrakte han Kongen et Kvæde i 
Runer (kvæôi í rúnum), og fik Titel af Professor; 1816 blev han 
Medlem af den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring; 
omtrent ved samme Tid Secretair i det af Rask stiftede Islandske 
littéraire Selskab, i hvilket han siden virkede som Formand. 1816 
blev det ham overdraget at holde offentlige Forelæsninger over 
Nordens ældre Litteratur og Mythologie, hvilke han i adskillige 
Aar holdt deels ved Universitetet, deels ved Academiet for de 
skjönne Kunster. 1822 blev han Medlem af den kongelige Arna- 
Magnæanskc Commission, hvis bestandige Secretair han var fra 
1829. Hans Virksomhed i det kongelige Nordiske Oldskriftselskab 
begyndte med Selskabets Stiftelse, og endte först med hans Död. 
1823 fik han endelig den Embedsstilling, hvori han döde; först 
som Medhjælper ved Geheimearchivet, medens Thorkelin endnu
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levede, efter Thorkelins Död 1829 som Gcheiinearchivar. 1830 
blev han Medlem af Videnskabernes Selskab. Hans Virksomhed 
for Litteraturen, hvortil disse Stillinger gave ham saa fortrinlig 
Anledning, kan naturligviis kun de Mænd i det Enkelte paavise, 
der virkede sammen med ham; men alene den Omstændighed, at 
hans Stemme sædvanlig var den afgjorende, synes at vidne om at 
hans Deellagelse og Indflydelse ikke har været ringe; om hans 
Humanitet og elskelige Færd i disse og lignende Forbindelser har 
der stedse kun været een Mening. Og de samme Egenskaber 
viste han ved andre Ledigheder, hvor han ikke kunde undgaae at 
dceltage i littéraire Stridigheder. Han anfaldt aldrig, men maaltc 
(f. Ex. i den mythologiske Strid) höre mange Grovheder; til For
nærmelser taug han, naar Sagen ikke kunde vinde ved at tale; 
var det nødvendigt at forsvare Sagen, gjorde han del med Ro og 
uden Lidenskab. Og han ihukom saaledes Hávamáls :

primr oröum senna 
skalaltu pèr viö verra mann; 
opt inn betri bilar, 
på er hinn verri vegr.

Finn Magnussen kan ansees som Grundlægger af Nordens ar- 
chæologiske Studium i vor Tid, ligesom Rask var det nordiske 
Sprogstudiums. Hans Skrifter ere derfor som Straaler, der gaae 
ud i vide Kredse; Tiden var endnu ikke moden til at sande En
kelthederne til Eenhed. Men hvor vi træffe ham, see vi dog, at 
han havde et bestemt Maal for Öje; hvad enten han leverer Bi
drag til nordisk Archæologie, eller han betragter den Kaukasiske 
Menneskestammes ældste Hjemsted og Udvandringer, eller han op
lyser Steder af Ossian, eller meddeler Bemærkninger om Picterne, 
eller han imödegaaer Holbergs haarde Domme om Nordens Old
sagn, eller han paa eet Sted sander alle de vidt og bredt adspredte 
Efterretninger om Grönland, eller han forklarer de gamle Nord
boers Inddeling af Dagens Tider, o. s. fr., overalt gaaer han paa 
Spor efter og trænger ind i Folkenes historiske Fundamenter; og 
i Almindelighed gjör han det ikke blot med en usædvanlig Lærd- 
dom, men han baner sig Vei ind til de skjulteste Kroge, og han 
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dvæler med Forkjærlighed og oplyser med Klarhed Enkeltheder, 
der kun for ham, der havde gjennemvandrel alle Litteraturens ulil- 
gjængcligstc Helligdomme, kunde stille sig i det klareste Lys. 
Fra denne hans Iver for al vide alt, at kjende det Dunkle, at see 
Sammenhæng i de afbrudte og afrevne Levninger, der for enhver 
anden ere uden nogensomhelst Orden og Forbindelse, udspringe 
ogsaa de Feil, for hvilke han, som enhver anden alvorlig og ivrig 
Gransker, var udsal: han forbandt undertiden del, som næppe paa 
den Maade ret vel lader sig forbinde, og hans Phantasie skabte 
undertiden Sammenhæng der, hvor den for den prövende Forstand 
ikke saa let kommer tilsyne.

Ilvad der idelig og længst har beskjæfliget Finn Magnusson, 
hvad der, citer hans egen Ytlring, var hans kjæreste littéraire Sys
sel, er Oplysningen af gamle nordiske Indskrifter. Hans mang
foldige Forbindelser her i Landet og i Udlandet salte ham i Stand 
til at blive bekjendt med alle nye Opdagelser i delte Fag, og hans 
lange Studium og sindrige Klogt gjorde ham det muligt, næsten 
altid, endog ved det fürste Syn, al forklare dem. At de maaltc 
forklares, folger af sig selv; del undlader en Oldgransker ikke. 
Han læste Indskrifter, som ingen anden kunde udrede, sædvanlig 
med meget Held, skjündt man vel nu almindelig antager, at 
han i to Tilfælde har taget aldeles feil: i Forklaringen over Obe
lisken i Ruthwel, og i Forklaringen af Runaino. Den sidste har 
gjort meest Opsigt i den lærde Verden, deels ved den Vidunder
lighed, at en saa ældgammel, saa mærkelig Indskrift, efter i Aar- 
hundreder at have været en uopløselig Gaade, i vore Dage skulde 
kunne forklares saa fuldstændig, saa uimodsagt som tilsyneladende 
uimodsigelig, og tillige paa en saa ejendommelig Viis; deels ved 
den ligesaa store Vidunderlighed, at denne Forklaring, der var 
gaaet igjennem den lærde Verden, havde modtaget dens Hylding, 
og deriblandt, ja forst og fornemmelig, delte Selskabs, der frem
kaldte den, dog skulde være en Fejltagelse. Skal man bebreide 
nogen noget i denne Henseende, saa er det vist, at Bebreidelsen ikke 
nærmest kan ramme Runefortolkerens Minde; han meddeelte i sin 
fürste umiddelbare Glæde sin formeentlige Opdagelse til flere grundige 
Lærde, og forst efter at de, ikke blot havde billiget, men havde 
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beundret den, lod han den gaae ud i Verden. De vistnok meget 
beskedne og tilbageholdne Tvivl, som blevc ham meddeelte, maatte 
nødvendig vige for en saa almindelig Hylding. At Figurerne paa 
Runamo kun er et Naturspil, hvilket ligefrem folger deraf, at de 
næsten hvert tyvende Aar have skiftet Udseende, og at al Læs
ning deraf derfor er overflödig, kunde overhovedet ingen den Gang 
vide med nogen Tilforladelighed. Heller ikke forklarede Finn 
Magnussen Runamo selv, men en Aftegning af de Figurer, der 
antoges at være indhugne derpaa; nogle af disse Tegn havde al
deles Udseende af sædvanlige Runer, andre lignede de allerede 
bekjendte og forklarede Binderuner, og ved at anvende disse, aab- 
nedes der for Videnskaben Vished om herefter at kunne forklare 
all, en Fristelse, som Enthousiasmen ikke let kunde skyde fra sig; 
det kan heller ikke nægtes, at naar Tegnene engang ere givne, 
saa er Læsningen snild nok. Medens Skriftet om Runamo var 
under Pressen, synes en Yttring af Forfatteren at vidne om, at 
ogsaa han blev berörl af det Tvivlsomme i Forklaringen, der alli
gevel, nu engang trykt, maatte staae, om end kun som el historisk 
Mindesmærke; just derfor gav han sit Skrift Titel af Runamo og 
Runerne; „thi,“ sagde han, „yttres der nu saa megen Tvivl om For
klaringens Rigtighed, saa maa jeg stræbe at nedlægge noget mere 
i mit Skrift, som kan give det Værd for Efterverdenen“; og det 
har han i liere Henseender gjort. Skriftet er en rig Kundskabs
kilde for enhver tilkommende Runolog.

Næppe har nogen været saaledes inde i Sagalilteraturen eller 
kjendt og gjennemforsket de Haandskriflcr, hvori den er nedlagt, 
som Finn Magnussen. Derfor kunde han i Fortalerne til de af 
ham i Særdeleshed udgivne Sagaer, i Grönlands Mindesmærker og 
i andre Skrifter, som gave nogen Anledning dertil, nedlægge en 
stor Skat af Bemærkninger om Haandskrifternes Oprindelse og 
Sammenhæng, om Forfatterne, om de nordiske, men især islandske 
Slægter og de Begivenheder, som dermed staae i Forbindelse. 
Det kan ikke nægtes, at man ogsaa her stöder paa dristige Hy- 
potheser; men senere Forskere have bifaldet flere deraf, og stof
fet sig paa deres skarpsindige Forfatter. Disse Arbejder ere ogsaa 
kun forberedende; det ligger i Tingens Natur. Först naar der 
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engang gives, ikke blot Samlinger og Brudstykker til den island
ske og overhovedet den gammelnordiskc Litteraturs Historie, men 
en fuldstændig pragmatisk Litteraturhistorie, vil del blive indlysende 
for alle, hvilke vigtige Bidrag Finn Magnussen dertil har ydet, 
hvor mange Incitamenter han har givet den dybere Granskning, 
og hvor meget Lys han har bragt ind paa nogle Steder, der 
forhen vare ganske dunkle.

Endelig har han saa godt som hele sit Liv igjennem beskjæf- 
tiget sig med Eddaernc eller, hvad der vil sige det samme, med 
den nordiske Mythologie. Dette Studium er næsten blevet til un
der hans Hænder. I Eddalæren, som Videnskabernes Selskab til—
kjcndte Prisen, anstillede han en Sammenligning imellem den nor
diske Mythologie og næsten alle Folks paa Jorden af nogen Be- 
lydenhed. Værket blev da mere en Opstigning og Fremstilling af 
Lighed, end en Udvikling af Mythologiernes Forskjel og den nor
diskes særegne Ejendommelighed. Opgaven forte dertil; havde 
den været anderledes, vilde Forfatteren sandsynligvis have gaaet
en anden Vei. I sit Lexicon gieum gav han en udforlig
Fremstilling af alle de enkelte nordiske Myther, en lærd Samling 
saa godt som af alt hvad der om dem var til. Det er utroligt, 
hvad delte Skrift har virket i Udlandet, hvorfra Udbyttet da igjen 
vendte tilbage lil os; utroligt, hvor mange Lærde der i det fandt 
Tilskyndelse til at behandle enkelte Mylhers Indhold eller at give 
Udsigter over hele Mythologicns Sammenhæng ; de færreste af dem, 
der have üst af denne Fundgrube, have nævnt deres Kilde, allige
vel har den overalt givet deres Forskning rigelig Næring. Ende
lig har han for den lærde Verden givet ('n Oversættelse og For
klaring af Sangene selv i Edda Sæmundina, og for Norden i 
Særdeleshed i den Ældre Edda. Herved blev Mythologiens Indhold 
forst ret tilgjængeligt for den större Alineenhcd. I Besiddelse af 
alle de foregaaende Forskninger, af den store Sprogskat, som 
Norden yder, tilligemed alle de nærliggende Tungcmaal (selv Per
sisk og andre østerlandske Sprog lagde han sig efter lil dette 
Öiemed) og ikke uden poetiske Anlæg, har Finn Magnussen i disse 
Skrifter givet et Grundlag til Eddas Forklaring, som næppe Rask 
eller nogen anden dalevende Videnskabsmand kunde give.
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Disse vor lærde Landsmands Fortjenester blcve heller ikke 
upaaskjönnede. Lige til sine sidste Dage, da tiltagende Alder og 
Fölclscn af at Tiden vilde tage en anden og lettere Vej, end den 
han havde banet, bevægede ham til at drage sig tilbage, saae han 
Pröver derpaa. Næsten lige til hans Död (den 24de December 1847) 
kappedes Forfattere om at hædre ham, lærde Selskaber at optage 
ham til Medlem, fremmede Regjeringer, saavel som hans egen, at 
meddele ham Beviser paa deres Yndest; og Eftertiden vil taknem
melig erkjende, hvor meget den kan lære selv af hans Feiltagel- 
ser, hvor megen Fremgang den kan vinde ved at tilegne sig hans 
Fuldkommenheder. Og de, der have kjendt ham personlig, ville 
mindes hans utrættelige Arbejdsomhed fra den aarie Morgen stund
lim til ud paa Natten, ville aldrig glemme den Bonhommie, den 
Beskedenhed, den elskelige Humanitet og den sindige Ro, der 
omgav hele hans Væsen.

Prof. Jürgensen forelæste en Udsigt over afdöde Prof. Ursins 
Levnet og Virksomhed.

Georg Frederik Ursin blev födt i Kjöbenhavn den 16de Juni 
1797. Efter et Par Aar at have gaaet i Efterslægtsskolen, blev 
han indsat i Metropolitanskolen. Interesse for Mathematik og de 
dermed beslægtede Fag betegnede sig tidligt hos ham ; thi endog 
for han blev Student vandt han Universitetets Priismedaille (1814), 
og omtrent paa samme Tid, — hvad der maaskee er ganske cha- 
racteristisk med Hensyn til hans senere forskelligartede Virksom
hed, — underkastede han sig Landmaalerexamen. Efter at være 
dimitteret til Universitetet 1815 og have underkastet sig examen 
artium med bedste Characleer og anden Examen med Udmærkelse, 
fulgte han i Somrene 1817 og 1818 for egen Regning Conferents- 
raad Schumacher paa Gradmaalings-Reiser og benyttede den mel
lemliggende Vinter til at studere Astronomie under Schumachers 
Veiledning. I Efteraaret 1818 reiste han til Tydskland, hvor han 
i Göttingen under Gauss fortsatte sine Studier; ved sin Hjemkomst 
1819 blev han conslitueret som Observator ved Kjøbenhavns Ob- 
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servatoriiini ; del folgende Aar forsvarede lian sin Dissertation de 
eclipsi solari &c. Ilan havde saaledes gjort de dengang sædvan
lige Forberedelser for en videnskabelig Embedsstilling; den, han 
derefter opnaaede, blev folgende. 1824 blev han fast ansat som 
Observator, i 1827 blev han Professor ved Kunslacademiet. 1 
Aarene 1829—31 docerede han Technologie og Maskinlære ved 
den polytechniske Læreanstalt, og gjorde ved samme Tid Tjeneste 
ved Universitetet efter Prof. Thunes Död. I 1844 blev han, ved 
Siden af sin Ansættelse som Professor ved Kunslacademiet, udnævnt 
til Inspecteur ved samme: og endelig i Marts 1849 blev han Slots
forvalter paa Charlottenborg. I 1828 blev han Medlem af Viden
skabernes Selskab og i Mai, 1840 Ridder af Dannebrogen. — Han 
döde den 4de Decbr. 1819 efter 2 Maaneders Svagelighed af et 
Nerveslag. 1823 blev han gift med Helene Elisabeth Thurah, 
hvem han efterlader som Enke med to Sönner og en Datter.

Det Foregaaende vil slrax fra Begyndelsen have paaviist en 
fleersidig Retning i Ursins Virksomhed, og navnlig viser dette sig 
i Aarene 1829 -31, hvor han som Docent samtidig med Mathema
tik og Astronomie beskjæftigede sig med inechaniske og techniske 
Fag. Det samme fremtræder i hans literaire Virksomhed, og det 
er derfor naturligt, at hans Bestræbelser stedse mere have været 
rettede paa at udbrede Videnskabens Resultater, end paa at for
lige disse ved selvstændig Granskning. Vi linde saaledes kun en 
enkelt Meddelelse fra ham i Videnskabernes Selskabs Skrifter Com 
Anvendelsen af Solaarels rette Længde i Kalendarographien, na- 
turv. og math. Skr. V S. XL1I) medens en Mængde, deels Lære
boger, deels populaire Skrifter, saml Tidsskrifterne Magazin for 
Kunstnere og Haandværkere og dansk Almecnlæsning bære Vidnes
byrd om hans Bestræbelser i hiin forsluævnte Retning. At disse 
ogsaa have vundet Anerkjcndelse, er bekjendt; hans Læreboger 
have i en lang Aarrække været benyttede, og disse, saavelsom 
flere af hans populaire Skrifter, have, ofte i kort Tid, oplevet flere 
Oplag. Især synes delle at have været Tilfældet med de af hans 
Skrifter, der vare beregnede paa den mindre dannede Folkeklas
ses Oplysning, Noget, hvorfor han har havt en særdeles Forkjær- 
lighed, som ogsaa gjentager sig i hans Virksomhed i sine sidste 
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Lcveaar for Udbredelsen af Kundskab i nautisk Astronomie. Det 
nicest talende Beviis herfor vil være en Lisle over hans Skrifter, 
der nedenfor findes aflrykt.

Blandt disse lindes liere Rækker af populaire Foredrag. San
dalino Foredrag begyndte Ursin allerede at bolde 1821 — 22, kort 
efter at han var bleven conslilucret som Observator, og han ved
blev dermed til de sidste Aar af sin Levetid. Han holdt saaledes, 
foruden de nys nævnte Foredrag over Astronomie, senere lignende 
over samme Gjenstand, en Række Foredrag over Dampmaskinen, 
som han gjentog i forskjelligc Provindsstæder og i Sverrig, ende
lig, efter sin Hjemkomst fra en Reise, som han med kongelig Un- 
derstöttelse foretog til England og Skotland, holdt han Foredrag 
over Navigationen i den da nylig oprettede Söfartsforening; — 
og i Almindelighed have disse forskjellige Foredrag havt talrige 
Tilhørere.

Vi see saaledes en lang og utrættet Virksomhed i en Retning, 
der vel ligger fjernere fra delle Selskabs egentlige Formaal, men 
som vel temmelig sjeldcnt med en saadan Vedholdenhed vil findes 
gjennemfört, og saavist som enhver videnskabelig Virksomhed maa 
finde sin Anerkjendelse i delle Selskab, vil ogsaa dets afdöde 
Medlems Bestræbelser for Udbredelsen af Folkeoplysning i de Ret
ninger, der laae hans Fag nærmest, ikke savne dels Erindring og 
Paaskjönnelse.

Liste over Ursins Skrifter.

1820.
De eclipsi solari elc. 
Ringförmig Solformørkelse etc.

1822.
Lærebog i den rene Mathematik i 2 Dele. 1ste Deel paa ny op

lagt 1824; 3die Oplag 1835. 2den Deel aldeles omarbei- 
dcl 1847.

1823.
Regnebog eller Anviisning til IIuus- og Handelsregning. 2det Op

lag 1833, 3die Opl. 1841, 4de Opl. 1843, 5te Opl. 1847.
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1826.
Universitets-Observatoriet paa Rundelaarn. I Riises Archiv for 

Historie og Geographie, 24de Bd.

1827.
Logarithiner mod 6 Decimaler, ogsaa udgivet med latinsk Titel etc. 
Magazin for Kunstnere og Haandværkere begyndles og vedvarede 

indtil 1834.

1828.
Oversættelse af „Millington, an epitome of natural philosophy,“ 

under Titel „Haandbog i den mechaniskc Deel af Natur
læren.“

Geometrie, udarbeidet med stadigt Hensyn til Anvendelsen i Kun
ster og Haandværker, 2det Opl. 1839, 3die Opl. 1843, 
4de Opl. 1847.

1834.
Oversættelse af „Brandes, Vorlesungen über die Naturlehre.“
Oversættelse af „Gelpke, populaire Himmelskunde.“

1 835.
Övelsesexempler, udg. som Tillæg til Lærebog i den rene Mathe

matik I.
Begyndt Udgivelsen af „Dansk Almeenlæsning“ som standsede det 

folgende Aar.

1837.
Begyndt Udgivelsen af N y t Magazin for Kunstnere og Haandvær

kere, som ophörle i 1842.

1838.
Dampmaskinen, fremstillet i 12 populaire Foredrag, 2det meget 

forandrede Oplag udk. i 1842; udgivet paa Tydsk i 1840.
Populairl Foredrag over Astronomien, 2dct Opl. samme Aar; blev 

oversat paa Islandsk i 1842.

1839.
Reise i Sverrig i 1838.
Om Sporveie med særdeles Hensyn til deres Anlæg i Fædrelandet.
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1840.
Bogtrykkerkunstens Opfindelse og Udvikling i 400 Aar.

1841.
Arithmetik, udarbeidet med stadigt Hensyn til den praktiske An

vendelse, 2del Opl. 1848.

184 3.
Om Ubre, deres indretning og hensigtsmæssigste Behandling. 

1844.
Formskjærerkunsten og Kobberstikkerkunsten. 
Lithographien eller Sleentrykkerkunsten.

1847.
Logarilhmer med 4 Decimaler.
Nautisk Almanak for 1849.

1848. •
Mechanik.
Nautisk Almanak for 1850.

184 9.
Nautisk Almanak for 1851.

Desuden har han udgivet: Astronomie 1ste, 2det Hefte ufuld
endt, samt i Forening med Prof. G. F. Hetscli 1) Begyndelses
grunde af den geometriske Tegnelære til Brug for Kunst- og 
Haandværksskoler. 2) Forberedelse til den geometriske Tegnelære.

Mödet den 17de Mai.

Prof. C. T. Engelstoft forelæste en Afhandling om Geislligheden 
som Rigsstand i Danmark efter Reformationen.

Det mærkelige Særsyn i de nordiske Rigers Statsforfatning, 
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at en geistlig Stand efter Reformationen indtager en særlig Plads 
blandt Rigels Stænder i Statens politiske Repræsentation, under
kastes i denne Afhandling, for Danmarks Vedkommende, en histo
risk Undersogelse saavel med Hensyn til Oprindelse og Opkomst, 
som med Hensyn til Betydning og Virkning. En geistlig Rigsstand 
som denne kan ikke (som det almindelig skeer) betragtes som en 
Arv fra Middelalderen, der skulde være gaaet ligefrem og umiddelbar 
over fra den calholske Tid til den protestantiske Slat, efterdi 
denne Statsinstitution hverken har nogen naturlig Rod i den höic 
calholske Gejstligheds Dcellagelse i Statens Anliggender nær
mest for Reformationen, eller kunde bestaae med Reformationens 
Begreb om del gcisllige Kald og Lærerstandens Stilling. Det lindes 
ogsaa i Virkeligheden al have været Tilfældet, al den gcisllige 
Stand efter Reformationen, oplöst i flere afsondrede Dele, hverken 
i Henseende til de kirkelige Anliggender behandledes som en 
Stand med conslilulionelle Rettigheder, eller blev medtaget soin 
politisk Stand ved den almindelige Rigsdag 1547 eller nævnet som 
Rigsstand i Kongernes Haandfæstninger i det sextende Aarhun- 
drede; hvorimod den i disse Actstykker kun omtales som en Em
bedsstand.

Det paaviscs dernæst, hvorledes Dannelsen af en geistlig Rigs
stand forberedtes 30 Aar efter Reformationen, ved Indkaldelse af
en Repræsentation först af Lærerstanden og siden af Domcapit- 
lerne tillige i Aarene 1569 og 1570, til Rigsdage i Anledning af 
Skattepaalæg, dog uden al de deraf fremgaaede Skattebreve til
lægge Geistligheden den Andeel i Beraadslagning og Beslutning, 
som de tillægge de tre andre Rigssiænder. Ved Hyldningen 1584 

den ligeledes ved Repræsentanter, og her fortes Univer
sitetet lorstc Gang sammen med disse. Men medens endnu intet
Spor af en geistlig Rigsstand forekommer i Actstykkerne ved 
Christian den Fjerdes Thronbesligelse, var det denne Konge som 
i Aarel 1608 kaldte den til en utvivlsom Virksomhed, som Rigs
stand, ved at lade den med de övrige Stænder foretage Thron- 
folgervalgel, og fra denne Tid forekommer ingen Opregning eller 
Samling af Rigets Stænder, hvori den gejstlige er forbigaael, og 
Geistligheden indtog den anden Plads blandt Rigels Stænder, som 
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ofte benævnedes Adelen og de geistlige og verdslige Stænder, idel 
Borger- og Bondestand saaes som en Eenhed, ligeoverfor den 
geistlige ogsaa af ueensartede Dele sammensatte Stand.

I Afhandlingens anden Deel undersoges Standens Historie 
og Virksomhed paa denne Bane. 1 de 50 Aar den geistlige 
Stand nu indtog denne Stilling, blev neppe noget fuldkom
ment Sammenhold lilveiebragt mellem de forskjellige Dele, hvoraf 
den bestod, (Præstestand, Domcapiller og Universitet) idet deels 
hver Deel gav sit Tilsvar til Regjeringen, deels Individerne 
kunde personlig optræde i Forbindelse med Fractioner af andre 
Stænder; endog lærde Dannelsesanstalter kunde have deres Re
præsentanter i en anden Stands Midte (som Soroc og Herlufsholm). 
Men dette hængte sammen med den hele Mangel paa Udvikling, 
som fandt Sted i den danske FolkcrepræsenlatiOn, da den ikke 
udviklede sig til noget egentligt Organ for en Folkevillie ved Si
den af Regjeringen, men kun var beregnet paa at erhverve Sam
tykke og Beredvillighed til Skaltepaalæg, naar Regjeringen fandt 
det passende eller nödvendigt at udforske Folkets Evne og Villie. 
I Christian den Fjerdes Tid var delte Rigsdagenes udelukkende 
Formaal med Undtagelse af de tvende, som holdtes til Thronföl- 
gervalg og Hylding 1G08 og 1610, og omendog Rigsdagene fra 
dette Udgangspunct ogsaa maalle fore over til Stændernes gjen- 
sidige Forhold og Fordeling af Byrderne, blev deres Virksomhed 
svækket ved den Maade, hvorpaa fælleds Anliggender alene kunde 
bringes under Forhandling, idet enhver Stand for sig maalte ind
give sine Forslag og Andragender til Regjeringen (Konge og Ri gs- 
raad) uden at de blevc Gjcnstand for Forhandling paa Rigsdagen 
selv. Under slige Omstændigheder maalle den geistlige Stands 
Virksomhed (ligesom de andres) blive af ringe Betydenhed, og 
medens det ikke spores, at den har bragt nogen kirkelig Sag i 
Bevægelse, (hvortil Rigsdagene ligesaalidet vare egnede som for- 
nödne for den) findes den kun at have betragtet sig som en bor
gerlig Skaltosland; kun eet Forslag vides at være indgivet af dens 
Biskopper nemlig 1627 om Defensionen og Indqvarteringcn ; men 
det er vel muligt, at den ogsaa stundom har bragt Embeders For
bedring o. desk i Erindring hos Regjeringen.
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Men i Frederik den Tredies Tid vandt Rigsdagene en slörre 
Betydning; ved tiere af dem viste sig Forbudene for den fore- 
slaaende Forandring af Statsforfatningen. Ved den forste (til 
Kongevalget) vaagede Geislligheden over sin politiske Ret og an
vendte den, hvorfor Standen ogsaa dennegang blev nævnet i den 
nye Ilaandfæslning som deelagtig i Kongevalget, og den ene Deel 
af Standen gav i el Andragende sit kirkelige Bidrag til Haand- 
fæstningen, navnlig Forbudet mod fremmede Religioners Övelse. 
Men endnu sees den ikke at have deellaget i den menige Adels 
politiske Bestræbelser for at sprænge Rigsraadels Enevælde. Til 
liere folgende Rigsdage havde Standen forberedt gravamina, og 
paa den sidste Rigsdag udviklede den sin store politiske Indfly
delse ved at afgive de virksomste Organer for den store Omvælt
ning. Hvilken Stilling Geislligheden skulde indtage i den paatænkte 
nye Statsforfatning, var neppe engang Lederne klart; men man 
seer af et opbevaret Udkast til samme, hvorledes Geislligheden i 
politisk Ret tænktes at skulle stilles ved Siden af de övrige Stæn
der, saaal Kongen skulde „styre og regjere Riget med nogle af 
hver af de tre Stænder (Adel, geistlig og borgerlig Stand) og ei 
gjöre Forbund, paalægge Skat etc. uden samtlige Stænders Bevilg- 
ning“. Man ventede ogsaa, selv efterat Forandringen var forc- 
gaaet, at Geislligheden og Borgerstanden vilde forbeholde sig Ind
flydelse paa Sagerne, navnlig Financerne, og selv med Hensyn til 
Statsadministrationen foresloges det, at den borgerlige eller gejst
lige Stand skulde afgive Personer til visse reent borgerlige og 
diplomatiske Funclioner. Men allerede Provisionalordonnancen 
kaldte kun Adel og Borgerstand til Statsadministrationen, og det 
særlige Kirkecollcgium kom ikke engang i Stand. Gejstlighedens 
sidste Function paa den politiske Bane var at underskrive Arve- 
Enevolds-Acten, hvori den egentlig forste Gang fremtræder fuld
kommen samlet som een geistlig Stand, der afgiver eet samlet 
Votum ved Siden af de andre Rigsstændcr. Fra denne Tid af blev 
den en Embedsstand igjen , som den forhen havde været; dens 
Privilegier, som kort efter bleve den givne af Kongens Naadc og 
kundgjorle gjennem Biskopper og Landemoder, hjemle den ingen 
politiske Rettigheder; de svage Levninger af dens selvstændige
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Standsslilling-, som deri blcvc tilbage, ere efterhaanden bortfaldne, 
forsaavidlsom de ikke folge af Embedsstandens Begreb, og dot var 
ogsaa dette alene, der laae tilgrund for den Deel, der alter 1834 
indrommedes Geistligheden i de offentlige Anliggender ved de 
tvende kongevalgle Medlemmer af Danmarks Provindsialstænder- 
forsamlinger.

Selskabet havde modtaget:

Astronomical observations made al the Radcliffe observatory, Ox
ford, in the year 1848 by Manuel J. Johnson, Vol. IX. Ox
ford 1850. 8.

La thermochrôse ou coloration calorifique par Macedoine Melloni, 
ouvrage complementaire de tous les traités de physique. 
Première partie. Naples 1850. 8.

Mödet den 31tc Mai.

Professor Steenstrup gav en Meddelelse om nogle mærkelige, 
tildels nye Dyreformer, som opbevares i Universitetets zoologiske 
Museum. Han foreviste dem for Selskabet tilligemed liere nær- 
bcslægtcde Former, der kunde tjene til at oplyse dem, og ledsa
gede sin Forevisning og Fremstilling med Tegninger, for hvilke 
han udbad sig Plads i Selskabets Skrifter. De Former, hvoraf 
specieliere Beskrivelse gaves, vare:

a. Rhizochilus antipathum Sip. gen. et sp. nov. Af denne Snegl, 
som horer til Purpura-Familien, fandtes endel Exemplarer paa de 
tynde Grene af en af de mindre Anlipathesarter, der fra ældre 
Tider uden nærmere Localitetsangivelse er opbevaret paa Museet.*)  
Paa Grenene af denne Busk kryber delle Dyr i den yngre Alder

l) Den synes at være A. ericoiiles eller en nærslaaende Art. 
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frit omkring og er da saa ligt en ung Purpura Iapillus L. eller en 
ung Rapana galeodes L. (Pyrula Lk.) af samme Störreise, al den 
vel ved försle Öiekasl kunde forvexles dermed. Senere derimod, 
naar dets Skal liar naaet en Störreise af 3'"—5"', klæber del sig 
paa en saa ejendommelig Maade fast paa og omkring Grenene af 
ovennævnte Busk, at der i denne Fasthæftningsmaade alene ligger 
Berettigelse til at opstille det som egen Slægt, idclmindste efter 
vort nuværende Kjendskab til Formerne indenfor denne Familie. 
Faslhæftelsen skeer nemlig derved, at Dyret med Kapperandene, 
som danne Skalmundingcns ydre og indre Læbe, omfatter en eller 
liere af de tynde Grene og lader de i fingerformede eller rod
lignende Flige (digitationes) forlængede Rande forene sig paa 
Grenenes modsatte Side. Idet Kapperandene i denne Stilling fort
sætte Skallens Læbedannelser, indsnevres Mundingen derved mere 
og mere og tilsidst tillukkes den aldeles af de fortykkede, om
kring Grenene gribende og indbyrdes sammenklæbede Skallæber. 
Mundingen synes derfor ligesom tilstoppet ved en stærk „Callus“- 
dannelse, af hvilken de sorte Anlipathesgrene stikke ud i alle Ret
ninger. Den eneste Aabning, som bliver tilbage, er Udsnittet for 
Aandedrætskanalen (sipho), og igjennem denne alene staaer Dy
ret fra nu af i Forbindelse med den omgivende Vandmasse. Efter 
Faslhæftelsen voxer den egenlige regelmæssige Skal ikke mere, 
men derimod fortsættes Aandedrætskanalen i et kortere eller læn
gere, paa den ene Side lidt udskaaret, trindt Rör. Delte Rör er 
saa ligt et Serpularör, og böier sig uregelinæssigen snart i den 
ene Retning, snart i den anden, at den forsle Tanke nødvendig 
maa blive, om det ikke skulde være dannet af en parasitisk Ror
orm, en Formodning, som imidlertid ved nöiere Betragtning af 
Mundingens Tillukningsmaade, viser sig aldeles ugrundet.

Da Rorets Forlængelse og Form maalle rimeliggjöre at Dyret 
efter Fasthæftningen imödegaaer en Omdannelse, lig den der finder 
Sted hos Magilus, anstillede Forfatteren tiere Sammenligninger mel
lem disse to Slægter og oplyste ved Tegninger nogle Iagttagelser 
over den ejendommelige Maade, hvorpaa Magilusslægten samtidig 
udhuler eller borer sine Gange i Korallen og lader igjen denne 
voxe paa dens Skal.
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b. Ctenops nobilis Mac Clell. Et Exemplar af denne Fisk, 
der lever i Floderne i Höilandet ved Sikkimbjergenes Fod, be
fandtes i en anseelig Samling af Krybdyr fra Assam, som Uni
versitetsmuseet skylder Hr. Grosserer W. Westermann jun. og 
Dennes venskabelige Forhold til den indiske Zoolog Mac Clelland. 
Denne Fisk erindrede vel i Kropformen meget om Toxotes jacu- 
lalor blandt de skjælfinnede Fisk, til hvilken Familie Mac Clelland 
ogsaa havde henfört den, men Meddeleren viste at den ifölge Gjæl- 
lens Bygning og alle andre Karakterer hörte til de labyrinthgjæl- 
lede Fisk. Den vil som en egen Slægt foröge Antallet af de hid
til kjendte faa Former af denne Familie og stille sig nærmest 
Slægten Trichopus Cuv., fra hvilken den dog let adskilles ved Krop
pens Form, Stillingen af Rygfinnen og Störreisen af Bugfinnens Pig— 
slraale. Da den i Calcutta Journal of natural history (1844. July) 
givne Beskrivelse er altfor ufuldstændig og Figuren, der ledsager 
samme, ikke saa tilfredsstillende, at Fisken kan med Sikkerhed 
erkjendes, havde Meddeleren, saavidt Exemplarets ikke meget gode 
Tilstand havde tilladt det, udkastet en speciellere Beskrivelse af 
Fisken og ladet udfore en mere tilfredsstillende Tegning af den.

c. Anostomus Gronovii Sw. (Mormyrorhynchus). Af denne 
ydersi sjeldne Fisk foreviste Meddeleren det eneste Exemplar, som 
hidtil, saavidt vides, er kommen i de europæiske Museers Besiddelse, 
idet han oplyste., al det foreviste Exemplar er netop Originalstykket 
til Gronovs Afbildning og Beskrivelse, til hvilke*)  alt det stoltede sig 
som i Videnskaben nu næsten i 100 Aar var skrevet eller antaget 
om denne Fisk. Da Gronovs iövrigt for sin Tid gode Figur angav 
enkelte Forhold mindre rigtigt, og Tandforholdet derhos ikke beskre- 
ves saaledes, at Slægten lilbörlig kunde afgrændses imod dens nær
meste Beslægtede, navnlig imod Leporinus - Slægten, til hvilken 
Valenciennes i det sidste Bind af hans store Fiskeværk havdo 
troet at maatle henföre den, havde Meddeleren ligeledes ledsaget 
sin Beskrivelse af denne Fisk med nye Tegninger.

*) Gronovii Museum iclithyologicum. lab. Vil. fig. 2. lom. II. p. 13. n°. 165, 
Leiden 1756.
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Selskabet havde modtaget:

Address delivered at the aniversary meeting of the geological So
ciety of London at the 15th of February 1850 etc. by Sir 
Charles Lyell, President of the society. London 1850. 8.

Model den 14dc Juni.
•

Prof. E. A. Scharling underrettede Selskabet om, at han i 
længere Tid har beskjæftiget sig med Forsög, som skulle tjene til 
nærmere at oplyse Nytten af overhedede Vanddampes Anvendelse 
ved Undersögelser af organiske Legemer. Da Afhandlingen her
over vil blive trykt i Selskabets Skrifter, indskrænker man sig til 
folgende Meddelelse.

Ved overhedede Vanddampes Indvirkning paa Hvalrav, Vox 
og Döglingtran har Scharling erholdt lignende Edukter og Pro
dukter, som ved disse Stoffers Behandling med Æsk. Ilan fore
viste saaledes Æthal og Ælhalsyre tilvirkede ved overhedede 
Vanddampes Indvirkning paa Ilvalrav, Ccrotinsyre, der var udskilt 
af et ved Vanddampe vundet Destillat af Vox, og endelig en ny 
Art Alkohol, Döglal, som var erholdt af Döglingtran*).

*) Ved denne Leilighed gjör Prof. Scharling opmærksom paa en Fciltagelse i 
Berzclii Lehrbuch der Chemie, B. 5. Side 566, hvor der findes anfört, at Mid
deltallet af Scharlings 4re Analyser af Döglingtran skulde være:

C 79,oo
II 13,34
O 7,66

Men i Scharlings originale Afhandling, som findes i „Archiv for Pharmacie og 
technisk Chemie“ 1ste B. S. 36S og „Forhandlinger ved de skandinaviske Na
turforskeres femte Mode“ Side 303, vil man see at disse Analyser have givet 
folgende Størrelser :
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Etatsraad Molbech mcddeelte en Beretning om det af For
fatteren indsendte Værk; „Shanes Konsthistoria for Medeltiden af 
C. H. Brunius.“ Lund. 1850.

Det er ikke uden særskilte Grunde, al del ovennævnte Værk, 
som Forfatteren har villet forelægge det Kgl. Videnskabernes Sel
skab, kan have Adkomst til nærmere Opmærksomhed for danske 
Lærde, Videnskabsmænd, Konstnere og Oldtidsforskere. Dets ved 
Titelen angivne Indhold, en Historie af Konstcns G’avnligen af 
Bygningskonstens) Frembringelser i Skaane under Middelalderen — 
siger os allerede, at det behandler Forhold, som for nærværende 
Tid for os crc udenlandske; men som i det Tidsrum, indenfor 
hvis Grændser Forfatterens konst historiske Forskning og Beskri
velse strækker sig, vare udelukkende Danske. Bogen har saale- 
des for os en indenlandsk historisk Interesse; den har endnu en 
anden derved, at det ikke, som det pleier at være, er en allene 
med Studier og Lærdom udrustet theoretisk Videnskabsmand, men 
en ved mange store og betydende Foretagender længe bekiendt, 
praktisk Bygmester, som her beskriver Middelalderens Konst og 
Architektur i de fordum danske Landskaber paa hiin Side af 
Sundet.

Det vil være overflødigt at gicnkalde i Erindringen, hvad der 
i de senere Aar er blevet bekiendt i en videre Kreds, ikke blot 
i Sverrige, men ogsaa i Danmark og Tydskland: at Hr. Brunius 
i Lund ikke allene som Bygmester har skallet sig en Virkc-

C 79,86
H 13,36
O 6,77,

hvilke neppe kunne siges at afvige i nogen væsentlig Grad fra de Störrelser, 
som findes ved Beregningen efter den af Scharling angivne Formel for Dög
lingtran

C0*2 h i'2O oi, nemlig C 80,17%
II 12,93%
O 6,90%

1ste Anal. 2den Anal. 3die Anal. 4de Anal.
C 79,80 8O,oi 79,618 79,923

11 13,98 13,21 13,178 13,078
0 6,13 6,78 7,144 6,999

ide Middeltal heraf ere:
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kreds i sil Fædreland, der endogsaa liar strakt sig- vidt udenfor 
Skaanes Grændser, endskiöndt den af let begribelige Grunde har 
været störst i denne Provinds; men al det tillige virkelig er lyk
kedes ham, al skaffe den af ham, maaskee med en alt for ude
lukkende Forkiærlighed hyldede rundbuede, (saakaldlc byzantinske 
eller saxiske') Bygningsstiil Indgang i Sverrige; og det ikke blot 
i Kirker og flere offentlige Bygninger; men endog ved Ilerre- 
gaarde og andre private Huse. Del ligger heller ikke indenfor 
denne Meddelelses Formaal, at undersøge, hvorvidt man tör an
tage, at et i Skaane, (fornemmelig i Lund) meget i Öine faldende 
Phænomen i vor Tids Architektur og Bygningssmag ogsaa inde
holder Elementer til en fortsat historisk Indvirkning paa Fremtiden; 
med andre Ord, om Professor Brunius vil komme til at danne en 
architeklonisk Skole i sil Fædreland; eller han vil staae isoleret som 
et sieldent Meteor iblandt Architeklerne i det 19de Aarhundrede. 
At enkelte i de seneste Aar fremstaaede Bygningværker synes al 
kunne bebude noget nicer, end del sidste: kan blot i Forbi- 
gaaende nævnes*).  Vi ville derimod allene fremhæve en enkelt 
Hovedside i hans Værker, der paa en naturlig Maade forklarer 
den mærkværdige Fremgang, som en Bygmester har havt i sin 
praktiske Virksomhed, der fra Begyndelsen ikke blot maalte ar- 
beide imod alle de Hindringer, som mode en saakaldct Dilettant i 
Faget; men som desuden med næsten uböielig Consequents har 
fulgt Principer og giennemfört en Sliil i Bygningers Construction 
og Ornamenter, hvorved han saa at sige salte sig i aabenbar 
Krigstilstand imod Alt, hvad der hedder Tidsaand, Skik og Mode
smag i Architekturen. Det er nemlig vist, og vil blive tydeligt 
ved enhver noierc Undersøgelse, at der, som vi tilforn have sagt, 
i „Professor Brunius’ Bygningsstiil og Bygningsmaade ligger en af- 
giorl Retning til del Stærke, det Varige og det Charakterisliskc; 
og bort fra det Lette, Flygtige, det i en Hast opinurede og over- 

*) En i flere Henseender mærkelig, ved sin colossale Störrclsc i Lund over
raskende Bygning, den Lundske Studenter-Forenings Gildeshuus (orn man 
tör kalde det saa med et gammelt Navn) ved en Eleve af Prof. Brunius, kunde 
vel bebude en noget meer end öiebliklig Virkning af den ved Brunius frem
kaldte eller fornyede rundbuede Stiil,
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kalkede Yderlige, Ubetydelige og Charakleerlöse — som derimod 
udgiör Præget af de allerfleste nyere Bygninger i Norden.“— Lige
som denne for Brunius som architektonisk Konstner egne Retning 
virkelig i lians Fædreland, og navnligen i Skaane, hvor han især 
har bygget, har kunnet giörc sig gieldende og vinde Erkiendelse; 
saaledes er den deri bleven understøttet af et Hoved-Princip, der 
er ligesaa herskende hos ham, og hvis Udförelse han med sin hele 
Kraft har vaaget over; nemlig „at bygge med de varigste Materia- 
lier, og den höieste Soliditet“; og, ved Siden heraf, at forringe 
Bygningsomkostningerne ved omhyggeligt Omsorg for Materialiers 
Anskaffelse og eget Opsyn med Udførelsen.

Ligesaa naturligt som del er, at en praktisk Bygmester med 
den Grundsætning: at han aldrig vil udfore noget forhastet Værk 
uden Varighed, omsider maa vinde Tiltro og en udvidet Virke
kreds: ligesaa forklarligt er det, at Professor Brunius, med en saa- 
dan Smag og Tilboielighcd for del Solide, maa have fundet sig 
hendraget til Fortidens, og navnligen Middelalderens Bygningsart 
og architektoniskc Stiil; da det baade var den, som stemte incest 
overcens med hans egne Ideer, og tillige den, han havde havt 
Ledighed til, i Svcrrig at blive bekiendt med, ved Öiesyn og egne 
Undersøgelser af Monumenterne. Del er herved, at han ei alene 
i Skaane, men paa Reiser i den störste Deel af Sverrige, har er
hvervet sig en Detail - Kundskab til delle Lands vigtigste ar- 
chilektoniske Værker fra enhver Alder, hvori man upaatvivlelig 
kan sige, at Ingen i Norden overgaaer ham. At Professor Bru
nius paa denne Underbygning af egen Erfaring, erhvervet ved en 
lang Række Aars Anstrengelser af en saadan Art, al selv en 
ualmindelig Helbred og Legemskraft ei har kunnet modstaae dem, 
og befæstet ved historiske Studier af de vigtigste Forfattere i ved
kommende Deel af Konsthislorien, har grundet en levende og 
enthusiastisk Kiærlighed til Middelalderens Architektur: delte vil 
ikke forundre Nogen. Endskiöndl man derfor vel paa den ene 
Side kunde finde Grund til at önske, at den ved classisk Lærdom 
og en videnskabelig Dannelse forberedede, og ved praktiske Stu
dier lige fra de förste Elementer dannede Bygmester, der altid 
vil indlage en mærkværdig Plads blandt Sverriges Architekter, 
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havde beriget sine Erfaringer og skærpet sil allerede sikkrc og 
træffende Blik, ved af Öicsyn at kiende den antike og golhiske 
Architeklurs llovcdinonumenler i flere forskiellige Lande; saa kan 
man dog derhos ikke andet end glædes ved, at Sverrige eier en 
saa nidkiær og kraftig Talsmand for de her overblevne gamle 
Bygningsværkers Vedligeholdelse. Det er den Anseelse og Ag
telse , Professor Brunius har vundet i sit Fædreland, der har gi
vet hans Stemme en saa betydelig Indflydelse, i det mindste paa 
denne Classe af nationale Monumenters Bevaring — ligesom i 
mangfoldige Tilfælde paa deres Istandsættelse og Restauration, i 
en med den oprindelige Skikkelse overeensstemmende Stiil og Form. 
Man tor vel ikke sige om Professor Brunius, al hans Exempel, 
hans Tale og Skrift, hans Arbeider i flere Egne af Landet, have 
virket til den Grad i Sverrige, som en Didron og hans Konst- 
fæller i Frankrige, hvor deres Begeislring for Middelalderens na
tionale Architektur, Monumenter og Oldsager har fremkaldt en 
heel Skole blandt den yngre Verden, og en Skat af archilektonisk 
og antiquarisk Lærdom og Kritik, af Undersøgelser, Beskrivelser 
og Afbildninger i disse Fag. Men den ikke mindre begejstrede 
og nidkiære svenske Bygmester har for sin Deel anvendt Alt, 
hvad der allene ved egne Kræfter kunde udrettes, for at vække 
hos sine Landsmænd Sands og Tanke for den aandelige og natio
nale Betydning, der ligger i at agte Forfædrenes Minde, saavel i 
deres Bygninger, som i andre Monumenter; og for at overbevise 
dem om, at det er uværdigt og uanstændigt for Borgere i en ci
viliseret Stat, der giore Paastand paa at have Deel i det 19de 
Aarhundredes Cultur, at nedbryde en gammel gothisk Kirkebyg
ning, eller forvandle den lil el modernt Kirkeskuur, et Prækchuus 
med store Ruder i fiirkantede Vinduer, o. d. Der gives vist nok 
en stor Mængde i Sverrige, saa godt som andensteds, der kan be
hove at lære: at deri ligger ligesaa stor Raalicd og et ligesaa 
grovt Barbarie, som naar f. Ex. en Colonist, der var kommen 
tilbage fra Misuri eller Oregon til sit Fædreland, og der var bleven

*) Man finder det vigtigste Gjenmicsted for disse i de siden 1844 udkommende 
„Annales Archéologiques, publiées par Didron, ainé”. 4to. (Tome X. 1850). 
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Godseier, vilde behandle en ærværdig Linde-Allee, der forte op til 
hans Guard, ligesom Urskoven i Amerika, hvilken han maalte fælde 
og rydde for at skaffe sig Agerjord. Skarpt og bittert har Bru- 
nius tugtet Barbariet og Smaglöshedcn i denne Retning, da han 
for li Aar siden udgav sin „Antiquariske och architektoniske Reise 
giennem Mailand, Bahuslehn, Dalsland, Wermland og Weslergoth- 
land”. Han anvendte her en streng, uböielig, ikke sielden sarka
stisk Kritik imod de nyere Tiders, som han kaldte den, „præten
tionsfulde, men aandsfaltige” Architektur; og det var ligesaa vel 
dens Anstöd imod Fornuft og reen Smag, som dens vandaliske 
Behandling af Fortidens Konst og Monumenter, der i denne Bog 
fandt en skaansellös Dommer. Det tör vel være, at Forfatterens 
diærve Opposition imod mangen eensidig ældre og nyere Smag
løshed har medvirket til at give dette Skrift et större læsende 
Publicum, end man i Sverrig skulde vente sig for en Bog, der 
næsten udelukkende holder sig til et videnskabeligt Formaal, og 
savner de ofte næsten uundværlige Aftegninger.*)  I det mindste 
har det viist sig, at en stigende Deeltagelse for ældre Bygnings
kunst og Bygningsværker ikke allene i det forløbne Decennium 
betydeligt har udvidet den Virksomhed, som praktisk Bygmester, 
hvortil Brunius har opolfret en stor Deel af sin Tid og sine Kræf
ter; men upaatvivlelig ogsaa bidraget til, at en betydelig, opmun
trende Subskription har sat ham i Stand til at fremtræde med et 
nyt större Arbeide over nordisk Architektur i Middelalderen, der 
ogsaa for vort Fædreland og for danske Læsere har hiin særskilte 
og nærmere Interesse.

•) Vi kunne ved denne Ledighed ikke forbigaae den Notice: at et Sidestykke 
til delte Værk allerede er færdigt fra Forfatterens Haand. „Architektoniske 
Tegneiser paa en Reise fra Lund over Jönköpiny og Strengnæs til Fahlun, og 
tilbage over Gejle, Stockholm og Wexiö 1848”, er Titelen paa det nye Ar
beide, der i to Bind skal udkomme næste Vinter, eller mod Foraaret 1851. 
Blandt mange afSverrigcs störste og vigtigste Kirker og andre Bygninger, soni 
Forfatteren deri handler om, vil ogsaa forekomme den af Kong Christian IV. 
opförte mærkværdige Kirke i Christians tail. Man tör iövrigt ogsaa med Grund 
af denne Forfatters skarpe Blik vente sig mangen interessant og piquant Be
mærkning over Architekturen i Stockholm,

Det er en Afdeling af de Skrifter, som skulle udgiöre „Skaa- 
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nes Historie og Beskrivelse”, og hvis Udgivelse foreslaaes ved et 
i Lund for nogle Aar siden stiftet Samfund, hvori Professor Bru- 
nius nylig har leveret „Skaanes Konslhistorie i Middelalderen”. 
Denne gaaer naturligviis fornemmelig ud paa Kirkebygninger i 
Slæder og Landsbyer; Forfatteren har imidlertid ikke forsömt, efter 
Historien og enkelte overblevne Mindesmærker, at berette baade om 
Klosterbygninger, om kongelige Borge og Fæster, om den private 
Architektur i Adelens befæstede Herresæder, og om Borgerhuse i 
de tildeels ældgamle skaanske Kiobslæder. Saaledes finde vi her 
bl. a. Helsingborgs gamle Slot med sil endnu overblevne mægtige 
Hovedtaarn (den saa kaldte Kiærne) beskrevet i et kort Udtog af 
Forfatterens 1815 udgivne hisloriske-architektoniskc Monographie 
over denne Borg, med sin herlige Ruin — el Sidestykke til Val
demars Taarn i Vordingborg (hvorover dog en lige nöiagtig Be
skrivelse hos os savnes). Blandt Ridderborge, eller adelige Her
resæder, udmærker sig især del berömle „Glimminge faste Slcen- 
huus”, den Ulfstandske Families Herresæde, opfort under Kong Hans, 
og ligeledes forhen særskilt beskrevet af Forfatteren; ligesom den 
interessante gamle Bygning paa Bollerup i Ingelsted Herred, der 
uden Tvivl tilhorer det 15de Aarbundrede (Bollerup nævnes allerede 
1395, som lilhörendc den danske Adelsmand Johan Niklasson) *);  
og hvis to underste Vaaninger endnu begge have deres hvælvede

i;) Danske Diplomer og Breve, udg. af Molbech og Petersen. S. 38.

Værelser, med ottekantede bugne og en eneste Ind-
gang paa Huset i anden Vanning, uden at denne har anden Op
gang til den tredic med Bjælkeloft dækkede Etage, end dertil an
bragte Aabninger paa Hvælvingerne, hvortil Stiger maatte benyttes. 
Det mangler ikke, ved Beskrivelsen af saa gamle, saa massive og 
faste Herregaarde, hvortil vi i Danmark neppe mere have noget 
Sidestykke, paa Anledning til Sammenligninger med nyere Tiders 
Bygningsmaade og Leveskik. Betragter man saaledes Indretningen 
af Glimminge Huns, hvis Döre og Vinduer kun have Stcenomfat- 
ninger, Gulvene Sleenfliser, ja hvor der endog paa sine Steder 
findes Steenbænke og Sæder i Vinduerne, der tillige have kunnet 
tiene til Skydehuller, da, siger Forfatteren, „kunde man vel fole 
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en Gysen ved her al lænke paa en streng Vinler ; og da maa man 
i den Slægt, som her har bygget og boel, tænke sig en ganske 
anden end den, som nu pryder sine Herresæder med Gulvtæpper 
fra Bryssel eller England, og med franske Tapeter”.

Af gamle Huse i Stædcrne omtaler Forfatteren enkelte i Malmö 
(hvilken Stad, paa dens nærværende Leie dog ei er ældre, end 
fra 1319) som kunne tillægges det 14de eller 15de Aarhundrede, 
og hvoraf især den store Gaard, som i Begyndelsen af det 16de 
Aarhundrede har tilhört den bekiendte Myntmester Jörgen Kock, 
udmærker sig ved sine gamle Kieldcre og Gavlbygninger, hvor 
man paa den der vender imod Vestergade, finder Aarstallel 1435. 
I de langt ældre skaanske Slæder, Skanör og Ystad, finder man 
nu, paa Kirkerne nær, intet Minde om tidligere Bygningsart; og 
andre, i Middelalderen betydelige Slæder i Skaane (f. Ex. Trelle- 
borg, Tomcrup (som alt var til 1123), Aahuus og Luntertun) ere, 
som bekiendt, enten ikke mere til, eller ere siunkne ned til Lands
byer. — Blandt de Voldsteder, Ruiner og Levninger af Bygninger 
fra Middelalderen, der omtales og beskrives i dette Værk, har den 
i senere Aar opdagede Kielderhvælving paa Ivö en særegen hi
storisk Interesse. Man veed, at den berömte skaanske Erkebiskop, 
Anders Suneson, Absalons Eflerfölger, 1222 nedlagde sin liöie Vær
dighed, og for Svagheds Skyld tog sin Bolig paa denne Ö, hvor 
han i Eenlighed henlevede sine sidste Aar og dode 1228. I det 
16de Aarhundrede, og endnu i Hvitfeldls Tid, var et Steenhuus 
til, som efter Traditionen havde været Erkebiskoppens Bolig. Det 
skal ikke være nedbrudt für i den förste Halvdcel af det 18de 
Aarhundrede. Men ved at undersöge en hvælvet Kielder under et 
Bondehuus paa denne Ö? giorde Prof. Brunius den Opdagelse, at 
Kielderen uden al Tvivl har hört til Erkebiskoppens tarvelige Bo
lig, eller været dens underste Deel, og saaledes tilhorer det 13de 
Aarhundredes förste Halvdeel. Den bestaaer af 6 Hvælvinger i lo 
Rader, adskilte ved to i Midllinien opmurede Piller. Væggene ere 
opförle i halvtredic Fods Tykkelse, udvendigen af bugne Graasteen, 
indvendig af brændte Steen, og hele Rummet holder nær ved 27 
Fod i Længde og 19} i.Bredde. Over Indgangen, paa den ve
stre Side, som i Stedet for Dorlræ har en Dæksteen af henved 3 
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Alens Længde, er indhugget Aarstallet 1222; hvoraf sees, at Byg
ningen er opfort samme Aar, som Anders Suneson begierede Pa
vens Tilladelse til at nedlægge sit Embede*).  Professor Brunius, 
der for en Deel Aar siden (1834), ved Bygningsarbejderne i Lunds 
Domkirke, opdagede Anders Sunesons Grav,**)  har saaledes ogsaa 
gienfundet Stedet, hvor den forliente Prælat endte sine Dage.

*) P. E. Müller, Vita Andrem Simonis. 1830. p. 28.
**) See Beretningen om denne Opdagelse af A. O. Lindfors og II. Reuterdahl. 

„Thcologisk Q vart alsskrift.“
*s*) I Forklaringen over de for störste Deel af Forfatteren dannede architekto- 

niske Kunstord, soiu han benytter, (P. 693—701) hedder det: „En Stickbågc 
består af ett Rundstycke, som tir mindre än Halfcirkel.“ p. 694,

Ville vi gaac til Hoved-Delen af det her omhandlede Værk, 
da maa den upaalvivlelig söges i Bogens forste og anden Afdeling, 
hvori afhandles (som Indledning, S. 3 — 52) Middelalderens Byg
ningsvæsen i Almeenhcd, i Særdeleshed i Danmark ogSkaanc; og 
(i anden Afdel. S. 55 — 296) beskrives en stor Deel enkelte skaan- 
ske Kirker af forskiellig Alder, Stiil og Bygningsart, saavel i Slæ
derne, som paa Landsbygden. Eiter de sidstnævnte Kategorier 
har Forfatteren inddeell Kirkerne i saadanne, der 1. ere byggede 
i reen rundbuet Stiil, med a flangt-fi irkant et Taarn i Vest-Enden. 
Ligesom Landsbykirker af denne Classe udgiöre de ældste, og for 
en Deel de anseeligste i Skaane, saaledes ere ogsaa 30 Kirker af 
denne Art, som Forfatteren beskriver, paa en eneste nær, alle opforle 
af grovhuggen eller glat tilhuggen Granit, Sandsteen eller Kalk- 
steen; og kun Magiarp Kirke ved Trellcborg af brændte Steen. 
2. Kirker i Rundbue-Sliil, med quadratisk eller rundt Taarn, enten 
samtidigt med Kirken, eller yngre. 3. I rundbuet Stiil, deels uden, 
deels med et modernt Taarn. 4. 1 rundbuet Stiil med lige Clior- 
vægge, i Stedet for det i en halv Runddeel udbyggede Chor. 5. 
Kirker i den ældre Overgangsstiil. 6. Kirker med lige Altervæg i 
spidsbuet Stiil. 7. Kirker, med tre- og fleersidige Altervægge i 
Spidsbue—Stiil ; og 8. Kirker med saadanne Allervægge i den nyere 
Overgangssliil, der har en uharmonisk Blanding af Rundbuer, Spids
buer og Stikbuer (Stickbåga) ***)  og hvormed i det 15de Aarhun- 
drede Middelalderens, eller den saakaldtc golhiske Architektur ud-
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döde. — Denne Inddeling efter Kirkernes Stiil eller Bygningsart 
svarer ogsaa paa det nærmeste til deres Alder; og ved nöiaglige 
Undersøgelser og Afsondringer al Stiilartcrne har Forfatteren saaledes 
kunnet nogenlunde gruppere de beskrevne Kirker, saavcl efter Alde
ren, som efter Bygningsmaaden ; hvorved naturligviis tillige er be
mærket og taget Hensyn til de historisk bekiendte Data for enkelte 
Kirkers Bygningstid. Vi kunne saaledes (foruden de to skaanske Dom
kirker eller Stiftskirker i Lund og Dalby) udmærke folgende Stads- og 
Landsbykirker, som de ældste endnu tilværende i Skanne; uden at 
den her fornødne Indskrænkning tillader os at gaae ind paa sær
skilte, i en eller anden Henseende mærkværdige Omstændigheder 
ved deres Architektur. — Kirken i Store Herreslad, en halv Miil 
fra Ystad, er grundlagt 1102, og den ældste skaanske Landsby
kirke, hvis Bygningstid er bekiendt. (S. HG—118.) Tryde Kirke i 
Herrestads Herred, af huggen Kalksteen, med Sokler, Iliörncr, Ind
fatninger og Buer af fiinhuggen Sandsleen, er indviet omtrent
1160. (S. 118 — 120.) Cimbrishavns Kirke af Sandsleen, nævnes
1161. (S. 195 — 197.) Væ Kirke, af huggen Sandsleen, i reen,
rundbuet Sliil, er opfort benved 1170. (S. 321—327.) Åhuus
Kirke antages at være opfort af Lybekkerne i anden Halvdeel af 
det 12te Aarhundrede. (S. 197.) Gumlöse Kirke i Vcstergöinge 
Herred (af brændte Steen), grundet af Thrugot Ketelsen, og ind
viet af Erkebiskop Absalon den 2Gde October 1191, ansees af 
Forfatteren, for dens Anseelighed og dens rene og skiönne Byg- 
ningssliil, for en af de mærkværdigste Landkirker i Svcrrige. (S. 
204—208, PI. II, III.) Åsum Kirke, ved Helge-Aa, er, ifölge en 
Runestecn, begyndt af Erkebiskop Absalon (död 1201) og fuldendt 
af Asbiörn Mule (d. 1232. S. 144—46). Ivö Kirke, opfort imel
lem 1223 og 1228 af Erke-Biskop Anders Sunesön. (S. 222.) 
Skanörs Kirke, opfort af Lybekkerne i Begyndelsen af det 13de 
Aarhundrede, horer til dem, som forbause ved sin Størrelse, An
seelighed og mærkelige Bygningssliil, naar Kirken lignes med den 
fra sin fordums Störreise og Folkemængde dybt siunkne By. Den 
har en Krypta under Chorct, som dog neppe nogentid har været 
anvendt til Gudstjeneste. Ikke mindre anseelig, og endnu mere 
overraskende paa sit Sted, er St. Olufs Kirke i den nærliggende Stad 
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Falsterbo, som nu „bestaaer af nogle halmdæklc Fiskerhytter“; 
men i Middelalderen, da Sildefiskeriet ved de skaanske Kyster ud
gjorde en Rigdomskilde for Lybekkerne, hörte til Skaanes mest 
befolkede Slæder. — St. Olufs Kirke i Albo Herred, omgivet af en 
herlig Skovnatur, er vel neppe ældre end fra det 14de Aar- 
hundrede; men ved sin Störreise, sin Bygningsmaade, de mange 
fra den calholske Tid bevarede Allere, tilligemed St. Olufs „i en 
höi Karmstol“ siddende Billede, er den iblandt de mærkværdigste Kir
ker i Skaane; ligesom den ogsaa vinder foröget Interesse der
ved, at Egnens Almue endnu paa St. Olufs Dag foretager de i 
Aarhundreder brugelige Valfarter til den rige og ypperlige Kilde, 
der udvælder af en Landhöide, omtrent 400 Skridt Sønden for 
Kirken. — „Naar man nu“, — siger Forfatteren i sin Beskrivelse 
over Si. Olufs Kirke i Falsterbo, med sin hellige Kilde — „finder, 
at dette anseelige, imponerende Gudshuus, hvis store Kirkegaard 
ikke har andet Hegn, end Tanggierder, meer og meer forfalder, 
(siden Ofringen til Kirkens Vedligeholdelse tilligemed Besøgene 
ved dens hellige Kilde St. Hansdagsaften, betydeligt er aftaget); 
naar man seer et Bierg af Flyvesand, der Aar for Aar mere høi- 
ner sig, true med al begrave den herlige Bygning; naar man 
da med Möic vader giennem Flyvesandet over Byens store Torv, 
hvor det fordum vrimlede af inden- og udenlandske Borgere, 
Fiskere og llandelsmænd : da gribes man af den veemodige Følelse, 
som Betragtningen af det Forgængelige i al menneskelig Stræben 
maa fremkalde.“

Del er den Aand, der i disse Linier udtaler sig, som vi vel 
kunne kalde Siælen i det hele Studium, i den rastlose Virken, i 
den enthusiastiske Beundring af Fortidens Bygningskonst og Byg
ningsværker, hvortil BruniuSj som Architekt og archilektonisk 
Historiker, har hengivet sig. Det er denne Aand, som det skyl
des, al han aldrig har skyet nogen Opofring af Möic, Tid, per
sonlig Anstrengelse, Kræfter og Helbred, for al foretage de ved 
deres Mængde og Omfang forbausende locale iagttagelser, Under
søgelser, Udmaalinger og Optegnelser, hvoraf det store Antal af 
de i deres Detail indtil Smaalighed omhyggelige og nöiagtige Be
skrivelser over skaanske Kirkebygninger ere fremgaaede. — Det er 
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ogsaa netop denne Deel af Værket, hvori vi mene, at det besid
der sin störte Fortienesle af Konslhistorien. Om man end vilde 
sige, at saa mange, saa ofte gientagne Beskrivelser og (Jdmaalin- 
ger af Landsbykirker fra Middelalderen indeholde et unødvendigt, 
eller for en Deel ufrugtbart Detail; saa antage vi delle for at 
være en ganske forfeilet Betragtning for et Værk af den Natur, 
som nærværende. Man kunde anvende samme Udsættelse paa Di
plomatarier og historiske Regestcr, ogspörgc: hvortil behoves Be
varingen af saa mange hinanden lignende, og mangen Gang ube
tydelige Facta, hvoraf det kunde være nok at giemme et Udvalg? 
— De af Professor Brunius meddeelte, i de mindste Detailler ud
førte Kirkebeskrivelser ere at betragte som nöiagtige Kilder til 
en vis Green af Middelalderens architektoniske Historie; og der
som de endog kunde modtage adskillige Udvidelser og nöiere Op
lysninger ved at udstrække Undersøgelser, der have deres Grænd- 
scr indenfor del fordum danske Land, Skaane, til de øvrige dan
ske Prøvindsers Kirkebygninger: saa kunne vi dog ikke andet end 
være Professor Brunius meget lakskyldige for den Grund, som 
her er lagt til cl omhyggeligt System for Historien af den danske 
kirkelige Architektur i Middelalderen.

Iblandt mange andre i historisk og architektonisk Henseende 
interessante Omstændigheder, som i det her omhandlede Værk be
røres og oplyses, vil jeg endnu kun nævne een: Forfatterens ved 
mangen skarpsindig Bemærkning understøttede Mening om de ældste 
Steenkirkcrs, eller især deres T aa ru es hyppige Bestemmelse og 
Anvendelse til et Slags faste Pladser eller Forsvarssteder i indvortes 
Feider. Vi kunne ikke gaae ind paa den nærmere Undersøgelse 
af en Gienstand, der vistnok kan behøve mangen nærmere Udvik
ling af enkelte Data og Momenter. Forfatteren antager det imid
lertid for afgiorl og beviisligt, al Taarnene ved nogle Landsby
kirker have været ældre, end Klokkernes Brug; ligesom at Taar
nene undertiden oprindeligen have været saaledes byggede, at de 
slet ikke vare tienlige til at modtage Klokker; og at man derfor 
senere har maatlet for en Deel ombygge dem, for at de kunde 
liene til dette Öicmed. Man finder derimod mange Spor i en Deel 
af de ældste Kirkelaarnes Bygningsart, der lydeligt synes at hen- 
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vise til deres Anvendelse som Tilflugts- og Forsvarssted for Be
væbnede; i Historien (f. Ex. under Valdemar Alterdag) nævnes 
„Kirkeskyt“ og „Kirkernes Blider.“ (Katapulter.) Adskillige 
Taarne, f. Ex. ved Borreby Kirke, have langt mere Udseende og 
Indretning af Borgtaarne, end Klokketaarne; Historie og Tradition 
har desuden bevaret ikke faa Exempter paa, at Kirker baade have 
været besatte, forsvarede, stormede, eller, naar man ikke paa let
tere Maade kunde overvælde Besætningen, tændte i Brand af de 
angribende Ficnder.

Vi maae til Slutning bemærke: det er desværre kun den ene, 
den historisk-beskrivende Side, som del her omhandlede Værk holder 
sig til, eller fra hvilken det fortrinlig kan benyttes. Den artistisk— 
bcskuelige Side, der giör Beskrivelsen levende, savner derimod 
ofte den Udfyldning, som kun architektoniske Tegninger meddele. 
Forfatteren har vist nok ledsaget sit Arbeide med 1G lilhographcrede 
Plader; men disse kunne dog i deres smaa Dimensioner, egentlig kun 
gieldc for Pröveblade eller Specimina; især for den, som af Öiesyn 
kiender Forfatterens store og lærerige Samling af architektoniske 
Tegninger i Grundrids, Giennemskæring, Prospect og lildeels De
tailler, over mere end 100 af ham undersøgte og beskrevne 
skaanske Kirker. Vi ville dermed ikke sige, at det behøvedes at 
meddele den hele Samling; men et passende Udvalg, efter en 
större Maaleslok, end den, Bogens Format kunde give: vilde uden 
Tvivl tilfredsstille Sagkyndiges og Konstelskercs Önske. — Vi 
kunne derhos heller ikke andet end erindre Forfatterens sieldne og 
værdifulde Samling af over 50 eller 60 aftegnede skaanske Døbe
fonter af meget forskiellig Alder, Form, Sliil og Maneer i Udfø
relsen. To af Bogens Lithographier have til Provo meddeelt 8 
saadanne, af temmelig afvigende Sliil og Form; men de ere baade 
formindskede i Tegningen og lidet heldigt udförte. Vi kiende kun 
fra England et Par lignende, med stor Omhu og Konstflid ud
givne Værker over Døbefonter fra Middelalderens forskiellige Pe
rioder; og saavel i og for sig selv, som til Sammenligning med 
de engelske, vilde en egen Monographie, over de skaanske Døbe
fonter, ledsaget af gode Aftegninger, vist nok vække betydelig 
Interesse hos Elskere af Middelalderens Archæologie.
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Professor Liebmann foreviste et mexicansk Træ, som dan
ner en ny anomal Slægt af Polemoniaceernes Familie.

Over en af Vandindspecteur Colding til Selskabet indsendt 
Afhandling har en nedsal Comité afgivet folgende Betænkning:

„Forfatteren gaaer ud fra den samme Tanke, som allerede var 
Udgangspunktet for hans fürste til Selskabet indsendte Afhandling, 
hvorover vi aflagde Beretning i Modet den 4de Januar 1844, nem
lig at ingen Kraft i Naturen virkelig forsvinder, men at den, naar 
det synes saa, kun er gaaet over fra en Skikkelse til en anden. 
Del er Selskabet bekjendt, at han især har bearbeidet denne Tanke 
med Ilensyn paa den Varme, som erstatter den ved Gnidnings
modstanden tabte Bevægelse, og at han derover har meddeélt Sel
skabet fortsatte Forsög, hvorover vi aflagde en gunstig Beretning 
i Mödet den 15de Dec. 1818.

Han fortsatte nu sin Anvendelse af den ovennævnte Grund
sætning. Naturligviis maa han antage, at alle Kræfter have samme 
Grundvæsen, og at Varmen maa beroe paa en indre Bevægelse; 
saaledes at den Virksomhed, formedelst hvilken Legemerne ere 
varme (Tedningsvarmen) heroer paa de mindste Deles svingende 
Bevægelser, men Straalevarinen paa Svingninger i Ætheren, hvilket 
allerede Ampere har antaget, og nu efter Mellonis Undersögelser 
turde være den nicest anlagnc Mening.

Forfatteren udleder af sine Forudsætninger Formler, hvoraf 
han söger at bestemme den Varme, som ved Sammentrykning ud
vikles af Luften, og kommer derved til samme Bestemmelse, som 
Dulong fandt for den under Lydens Udbredelse i Luften udviklede 
Varme.

Ved al anvende de samme Grundsætninger paa den af Vandet 
ved Sammentrykning udviklede Varme finder han for een Atmo- 
sphæres Tryk , hvilket kun afviger meget lidet fra , 
som medundertegnede Örsted allerede for endeel Aar siden har 
fundet, og yderst nöie stemmer med senere Forsög, han har an- 
slillel i Selskab med Vandindspecteur Colding.

Forfatteren udleder ligeledes af sine Formler, at 1 Pund Luft, 
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opvarmet Io C., faacr derved en Evne til al lofte 321,12 Pund 1 
Fod liöit, og al 1 Pund Vand, opvarmet Io C., derved faacr en 
Evne til al lüfte 1204,3 Pund 1 Fod, hvilket slemmer temmelig vel 
med den Slörrelsc (1185,4), som han tidligere havde udledet af 
sine Forsög over Gnidningsvarmen.

Förend vi slutte kunne vi dog ikke undlade at bemærke, al 
en meget væsentlig Deel af denne Afhandling allerede har været 
meddeelt i de skandinaviske Naturforskeres Forhandlinger for 1847. 
Da vort Selskab med Rette, og i Overeenssternmelse med Ved
tægterne i de fleste andre store Videnskabsselskaber, antager som 
almindelig Regel: ikke at afgive Bedømmelse over trykte Skrifter 
eller at optage dem i deres Skrifter, have vi havt nogen Betænke
lighed ved denne Sag, men da man kan betragte Forfatterens Fore
drag i det skandinaviske Naturforskermode, blot som en Medde
lelse, der tjente til at udfylde sit Sled i det Billed af nordisk 
Naturforskervirksomhed, som hiint Selskab stræber at give, og 
hvorved delte og nogle andre Led meddeles af en Undersögclscs- 
række, som Man for længe siden har begyndt at forelægge Sel
skabet og endnu fortsætter, saa have vi troet, at Regelen ikke her 
fandt streng Anvendelse, og anbefale da Afhandlingen som vær
dig til at optages i Selskabets Skrifter, hvortil tvende tidligere ere 
bievne kjendte værdige.

Kjöbenhavn den 14de Juni 1850.

H. C. Örsted. Ramus. Hoffmann.
A flatter.

Selskabet havde modtaget:

Mémoires de l’academie des sciences de Paris. T. 13 — 21.
Mémoires présentés à l’academie des sciences de Paris . . . par 

des savans étrangers T. 5—10.
Mémoires de l’academie des Inscriptions et des belles lettres. T.

14. 15 11, 16 II, 17 II, 18 IL
Mémoires présentés à l'academie des Inscriptions par des savans 

étrangers, line, serie. T. IL
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Mémoires de l’academie des sciences morales. T. 5.
Mémoires présentés à l’academie des sciences morales par de sa- 

vans étrangers. T. 2.
Abhandlungen der mathematisch - physicalischcn Klasse der Kön. 

Bayerschen Akademie der Wissenschaften, ölen Bds. 3te Ab
teilung, in der Reihe der Bände 22.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Klasse der Bayer
schen Akademie der Wissenschaften, ölen Bds. 3le Ablh., in 
der Reihe der Bände 21. München 1850.

Bulletin der Kön. Bay. Akademie der Wissens. 1849 Nr.- 20—37. 
1850 Nr. 1-25.

Die staatlichen Einrichtungen bei den Völkern der alten und neuen 
Zeit. Gelesen in der Bay. Akademie der Wissens, den 28slen 
Märlz 1849 von Georg Martin Thomas. München 1849. 4.

Ueber den Antheil der Pharmacie an der Entwicklung der Chemie. 
Festrede in der Bay. Ak. der Wissens, d. 27sten Nov. 1849 
von Dr. Ludv. Andr. Buchner. München 1849. 4.

Gelehrte Anzeigen der Kön. Bay. Ak. der Wiss. B. 28 u. 29. 
Almanach der Kön. Bay. Ak. der Wiss. für das Jahr 1849.
The Transactions of the Royal Irish Academy. T. 22. Part. 1 & 2. 
Proceedings of the Royal Irish Academy. 3 & 4 Hefte 1 & 2. 
Beschreibung der zur Ermittelung des Höhenunterschiedes zwischen 

dem Schwarzen und dem Kaspischen Meere mit allerhöchster 
Genehmigung auf Veranstaltung der Kais. Akademie der Wis
senschaften in den Jahren 1836 & 1837 von G. Fusz, A. Sa- 
wisch & G. Sabler ausgeführten Messungen zusammengestellt 
von G. Sabler im Auftrag der Akademie herausgegeben von 
W. Struwe. St. Petersburg. 1849. 4.

Transactions of the Zoological Society. Vol. III. Part. V & VI. 
Proceedings of the Zoological Society. 1848 & 1849.
Mcmoric sopra la luce, il calórico, la eleltricita, il magnetismo, 

l'elettromagnetismo ed altri oggelti del dottore Ambrogio Fu- 
sinieri. Padova 1846. 4.

Memorie di meteorologia del dottore Ambrogio Fusinieri. Padova 
1847.

Annali di Phisica di Zanledeschi. Padova 1849-50.
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Memoir opon the geological action of the tidal and other currents 
the Ocean, by Charles Henry Davis, A. M. A. A. S. Cam
bridge 1849. 4.

(From the memoirs of the American Academy of arts and scien
ces, new scries, Vol. IV).

Die Universitäts-Sternwarte in Christiania. Christiania 1849. 4.
Cours élémentaire de Chimie par M. V. Régnault, Ingénieur en 

chef des Mines etc. Deuxième edition. Vol. 1 —IV. Paris 
1849-50.

Memoir geographical, political and commercial on the present 
stale, productive resources and capability for commerce ot 
Siberia, Manchuria and the Asiatic Islands of the Northern 
Pacific Ocean etc. by Aron II. Palmer, councelor of the su
preme court of the united States.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 
(Titelblad og Register til 4de Bind 1848. 1849 og Text Side 
245—270 og S. 1—20 for 1850.)
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Oversigt
over del

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider
i /Varet 1850.

Af
Geheimeconferentsraad og Professor ÆT. <7.

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Ir 7.

Modet den lste November.

Selskabels Præsident Geheimeconferentsraad A. S. Örsted med
delte folgende Mindeskrift over Confercntsraad Kolderup-Rosenvinge.

„Siden vi sidst vare samlede, have vi lidt el smerteligt Tab 
ved Confercntsraad og Professor Janus Laurits Andreas Kolderup 
Bosenvinges Bortgang, smerteligt paa Grund af de gode Kræfter, 
som ville savnes for vort Samfunds Virksomhed, men for Mange, 
af os — jeg vilde neppe feile om jeg sagde for os alle — endnu 
mere smerteligt, fordi det dybt berörcr vore personlige Fölelser. 
Der ere vist Flere i denne Kreds, som gjerne vilde fore Ordet til 
den kjære Hedengangnes Minde og jeg tvivler ikke paa, at der 
vilde være Den som var istand til at give et fyldigere og livligere 
Billede af hans aandelige Væsen. Men jeg har stadigt fulgt ham 
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paa hans videnskabelige Bane, lige fra den Tid da den begyndte 
at tage en bestemt Retning, og jeg fik til hiin Tid en Indflydelse 
paa hans videnskabelige Uddannelse, der har gjort mig stor Glæde 
og hvoraf der fremspirede et personligt Forhold, som, da Alders
forskellen eflerhaanden tabte sin Betydning, blev til et inderligt 
fortroligt Venskab, og dette har stedse uforstyrret og usvækket 
holdt sig vedlige. Jeg har derfor fundet et særdeles Kald til at 
tage Ordet til denne min Vens Erindring, idet jeg gjör Regning 
paa, at det ikke vil holde nogen Anden tilbage, som maatte være 
tilboielig til at levere yderlige Træk af hans elskelige Billede.

Mit Bekjendlskab til den Afdöde skriver sig fra 1810, da han, 
efter med særdeles Bcröminelse at have gjennemgaaet de forbe
redende Pröver ved Universitetet, nærmere skulde danne sig fol
det Videnskabsfag, som hans Livsvirksomhed fortrinsviis skulde 
være opofiret, og jeg blev anmodet om at lede hans Fremgang 
paa denne Bane. Jeg var dengang alvorlig betænkt paa, just ikke 
aldeles at trække mig tilbage fra denne Art af Virksomhed, men 
dog at gjöre nogen Indskrænkning med Hensyn til den Tid, som 
jeg i mange Aar derpaa havde anvendt. Jeg havde imidlertid 
hört saa meget Godt og Paalideligl om den unge Rosenvinges 
grundige Fordannelse, hans ualmindelige Anlæg og hans rene Sind, 
at jeg dog ikke vilde afslaae foranforle Anmodning. Det var i et 
ikke lidet Omfang jeg udövcde hiin Virksomhed, og den gik in
genlunde ud paa al fore de unge Mennesker ad den gjenneste Vei 
til Examen, men jeg arbeidede, efter Evne, paa at sætte dem saa- 
ledes ind i de Videnskaber, der hörte til Retsstudiet, at de i 
Sandhed tilegnede sig samme, og bleve forberedte til i sin Tid med 
Kjerlighed og Dygtighed at fortsætte deres Studier, og anvende dem 
i det Kald, som maatte blive dem til Deel. Da delte var temmelig 
bekjendt, og man derhos vidste, al jeg i Meget havde andre Tan
ker end Universitetets Lærere og Examinatorer, saa var det natur
ligt at jeg fornemmelig blev sögt af og for dem, hvis Maal gik 
noget videre end til at komme vel fra juridisk Examen.

Det kunde ikke være andet, end at de dog fandtes i forskjel- 
lig Grad at have Lyst og Evne til at gaae ind i Videnskaben, og 
at jeg derfor maatte lempe min Veiledning noget efter slige For- 
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hold, men jeg var til ovenmeldte Tid, som for det meste ogsaa 
ellers, lykkelig nok til, at der vare nogle med sandt Kald til at 
blive dygtige Jurister. Jeg var derfor saa meget villigere til at 
modtage den unge Rosenvinge, som der var en lille Kreds, hvortil 
jeg antog, at han beqvemmelig kunde slutte sig. Jeg fandt og 
snart, at han aldeles hörte til de dygtigste i denne Kreds; han gik 
med Lyst og Lethed ind i de forskjellige Grene af Retsvidenska
ben, saaledes at han tilgavns opfattede alt saavel i de Læreboger, 
der benyttedes som i hvad jeg yderligere meddeelte. Ogsaa viste 
han nicer end almindelig Evne til at udvikle sine Tanker over de 
Opgaver, som jeg forelagde mine Tilhörere, saavel for at skaffe 
dem en for den skriftlige Examens Prove gavnlig Forberedelse 
som forat öve dem i tænksom Forbindelse og Anvendelse af hvad 
de havde lært. Jeg traadte derhos snart i et nærmere personligt 
Forhold til ham end del, hvori Undervisningstimerne bragte os. 
Dette hidrörte ikke fra nogen særdeles Forbindelse med hans Fa
miliekreds, — den havde til den Tid været mig saa godt som 
aldeles fremmed — men det var en personlig Tiltrækning, der 
forte os til hinanden. Paa hans særdeles Hengivenhed fik jeg 
især Prove, i de Sygdoms og Svagheds Tilstande, som jeg til hiin 
Tid jevnlig var underkastet. Disse gave ham Anledning til idelig 
og til sine Tider daglig at see til mig, samt af og til at spadsere 
med mig; og ligesom den hjertelige Deeltagelse, jeg fornam, bandt 
mig nærmere til ham, saaledes fik jeg og vod de idelige Berö- 
relser yderligere Ledighed til at overbevise mig om hans mange
sidige Dannelse og rige Gemyt. Han kom og efterhaanden ind i 
min huuslige Omgangskreds. Til denne liden Kreds hörte nogle 
ualmindelig begavede Personer; der faldt megen aandrig Tale, for 
en stor Deel blot sindrig oplivende Skjemt, men og stundom ind
gribende Bemærkninger over Videnskab og Poesie og over de 
Livsforhold, som ligge tænkende og fölende Mennesker paa Hjerte. 
Det var synligt, at den unge Rosenvinge fandt sig tiltrukken ved 
denne Underholdning, hvori han og selv deeltog, frie for keitet 
Forlegenhed, men og for al ubeskeden Paatrængenhed. Han blev 
derfor ogsaa gjerne seel i denne Kreds og kom i venskabelig For
bindelse med flere af samme, hvilke ogsaa, efter at Kredsen ved 
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mange omskiftede Forhold var hieven afsondret, vedligeholdt sig, men 
störstedels var oplöst ved Döden, endnu inden denne traf ham selv.

Allerede under sin Forberedelse til juridisk Embedsexamen 
fik Rosenvinge Ledighed til at give en offentlig Prove saavel paa 
sit ualmindelige Kald til at arbeide i Videnskaben, som og paa 
den særlige Retning hans Virksomhed vilde tage. Da det juri
diske Facultéis Priisopgave til Kongens Födselsdag 1813 gik ud 
paa at udvikle vore gamle Loves Værd og Betydning som Middel 
til at fortolke Christian den 5tes Lov, fandt han Lyst til at for- 
söge sine Kræfter og sin Lykke paa Bearbeidelsen af denne Op
gave. Det kan ikke tilskrives min Underviisning, at min forklarede 
Ven især kastede sig paa Retshistorien. Jeg erkjendte vistnok 
dennes store Værd baade som en umiddelbar tiltrækkende og ha 
mange Sider lærerig Gjenstand for den tænkende Statsborger 
og i Særdeleshed som et vigtigt Middel til fuldstændig og levende 
Indsigt i den gjeldende Ret. Jeg havde maaskee og givet mine 
Tilhorere en klarere og noget dybere gaaende Udvikling af Grun
dene og Betingelserne for delte Fortolkningsmiddels Berettigelse 
ond de, som fandtes i den Lærebog, der lagdes til Grund for den 
danske og norske Rets Studium. Mine den Tid udkomne Skrifter 
indeholdt allerede lildeels Vidnesbyrd herom. Dog er det forst i 
en senere Tid jeg tör troe nogenlunde at have sat denne Sag i 
sit rette Lys. Men ved fortsat Granskning over Maaden, hvorpaa 
et Folks særegne Ret danner sig, havde dog alt i 1812 mine Be
greber om det historiske Fortolkningsmiddels Værd og Betydning 
vundet större Klarhed og Fasthed end da jeg i 1804 havde udtalt 
mig derover, skjöndl jeg ikke i den mellemliggende Tid havde 
havt Anledning til nogen offentlig Yttring desangaaende. Den 
historiske Vei var imidlertid ikke den jeg havde belraadl, og den, 
jeg havde valgt, stod i nær Forbindelse med den mig anviste 
borgerlige Virkekreds, og der var saa meget tilbage at gjöre 
ad denne Vei, at jeg ikke kunde afsee noget synderligt af de kun 
altfor ringe Kræfter jeg havde til at udfore denne Gjerning, forat 
indlade mig paa de vidtlöflige Studier, der vare fornödne, naar 
jeg skulde vente at udrette noget synderligt ved den historiske 
Forskning. Det har saaledes ikke været en Opfordring fra mig, 
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der havde fremkaldt hin Tanke hos Rosenvinge, endnu mindre kan 
jeg have givet ham nogen synderlig Vejledning til dets Udførelse. 
Ei heller havde jeg forhen hos ham bemærket en overveieude 
Tilbøjelighed for det reishistoriske Fag. Ilan havde sat sig meget 
vel ind i de forskjellige Grene af Retsstudiet, og dersom jeg skulde 
have tiltroet ham nogen Forkjerlighed for en Deel af samme, saa 
vilde det ligesaa gjerne kunne have været for den philosophiske 
Deel. Imidlertid var del mig særdeles kjert, da jeg erfarede, al 
han havde Lyst til at indlade sig paa hiint Priisspörgsmaal, og 
jeg opmuntrede ham af alle Kræfter til at gjennemföre delte. 
Del var min paa Erfaring grundede Overbcviisning, at det, naar 
en ung Mand er kommen til den Grad af Modenhed, som Rosenvinge 
allerede den Tid havde opnaaet, er hoist tjenligt for Udviklingen 
af hans Kræfter at indlade sig paa Behandling af et eller andet 
nogenlunde omfattende Æmne, som horer indenfor Kredsen af de 
videnskabelige Undersøgelser, hvormed han har befattet sig. Del 
enkelte Æmne, hvori han söger at komme tilbunds, forer ham til 
at see sig om mangensteds i Videnskaben, og han kommer derved 
til klarere Indsigt i Sammenhængen mellem Undersøgelser, som 
ofte synes al ligge langt fra hinanden, men især öves derved hans 
Kraft til selvstændig Tænkning. Ogsaa var det med Hensyn til 
Retsvidenskabens Fremme mig en glædelig Udsigt at denne unge 
Mand rimeligviis i sin Tid kunde ad en anden Vei end den jeg 
var gaaet. virke for del Formaal, som jeg saa længe havde offret 
mine bedste Kræfter. Han udforte heldigen sit Forsæt, og hans 
Arbeidel blev med meget Bifald kjendl værdigt til den udsatte 
Præmie. Det er ikke blevet offentliggjort i dets Helhed, idet hati, 
hvad efter det Trin hvorpaa han stod er let al begribe, allerede 
kort efter at han var bleven færdig med sit Arbeide, ikke derved 
fandt sig tilfredsstillet, ligesom han og nu havde faaet et saadant 
videre Begreb om Opgavens Omfang og Vanskelighed, at han ikke 
heller for Tiden saae sig istand til at foretage en Omarbeidelse, 
der skulde indeholde en fuldstændig Behandling af samme. Han 
indskrænkede sig derfor til i Nyt jnr. Arkiv 7. Bd. S. 175—252 
og 8. Bd. S. 162—185 efter foregaaende nye Bearbejdelse deraf 
at meddele en Deel, hvilken ved Siden af nogle almindelige Bc- 
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tragtninger over de forskjeilige Maader, hvorpaa den ældre Ret 
kan lede til rigtig Indsigt i den gjeldende, indeholder en stor 
Mængde enkelte Steder i Christian den 5tes Lov, ved hvis For
tolkning Kundskab til den ældre Ret kan gjöre god Tjeneste. Hvad 
han saalcdes har leveret, vidner saavel om flittig Kildestudium 
soin om et nöiagtigt Bekjendtskah med den gjeldende Ret, forbun
den med god Skjönsomhcd, og det indeholder et ikke ubetydeligt 
Bidrag til at opklare den gjeldende Ret ved den ældre. Vel er 
det kun sjeldent at han ved Hjelp af Retskilderne har villet bringe 
en anden Mening ind i et Lovsted end den, der og ved de övrige 
Fortolkningsmidler viste sig som den bedst begrundede. Men det 
ligger i Sagens Natur, at Granskningen i de gamle Love ordent- 
ligviis ikke kan yde anden Tjeneste; den er ofte heller ikke ringe, 
idet en modsat Fortolkning ofte har sögt at gjöre sig gjeldende 
og det da tjener til paa en afgjörende Maadc at fortrænge den, 
naar Forholdet mellem vor nuværende og den ældre Ret forener 
sig med de övrige Fortolkningsgrunde imod samme. Det var end 
ikke önskeligt, om man ad hiin Vei skulde komme til Fortolknin
ger, hvortil ikke den rigtige Opfatning af den gjeldende Ret selv 
fore; thi om man end ikke ganske kan nægte hiint Fortolknings
middel en saa vidt gaaende Berettigelse, saa vilde del dog ikke 
være lidet misligt, om man derved skulde komme til et gan
ske andet Resultat end det, der ellers maatte ansees begrundet. 
Sammenligner man hvad Rosenvinge allerede i dette sit Ung
domsarbejde har udrettet med det Udbytte, som foregaaende 
Granskere i vor ældre Ret havde vundet, hvoraf der i det mind
ste er Een, som fornemmelig skylder denne Deel af sin Virk
somhed sit berømte Navn, saa vil man ikke finde det saa ringe, i 
Særdeleshed naar man betænker at disse dog allerede havde op
taget en stor Deel af hvad der nærmest frembød sig og bragt 
adskilligt deraf paa det Rene. Det fortjener at bemærkes, at Ro
senvinge, uagtet den særdeles Duelighedsprøve, han saaledes alle
rede under sin Forberedelse til juridisk Embedsexamen, havde 
aflagt, kort efter var saaledes grebet af Mistillid til sine Evner og 
Kundskaber, at han blev ængstelig for den forestaaende Examen, 
saa at ikke blot han selv, men og 'lians nærmeste Omgivelser ofte 
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bave y tiret, at han neppe nogensinde vilde have vovet sig dertil, 
hvis jeg ikke halvt om halvt havde tvungen ham. Jeg troer vel, 
at han og uden min Medvirkning vilde have overvunden sin Frygt, 
men, foruden at det Blik han havde faaet over hvad der hörte til 
ret Indsigt i Alt hvorfor han havde at gjöre Rede, havde bragt ham 
til al finde Sagen vanskeligere end andre, havde uden Tvivl og den 
med hiinl Arbeide forbundne Anstrengelse havt en Indvirkning paa 
hans ikke stærke Legemskræfler, som heller ikke blev uden Indfly
delse paa hans Vurdering af hans Evne, hvilken altid var beskeden, 
men stundom gik over til sygeligt Mismod. lovrigt underkastede 
han sig denne Examens theoretiske Deel i April og den praktiske 
Deel i October 1813, begge, som man vel kan tænke, med bedste 
Charaktecr.

Om det var liiin udvortes Anledning der bestemte den Ret
ning hans Studium tog for hele Livet, eller om ikke den var saa- 
ledes begrundet i hans Anlæg og Tilböieligheder, at den under alle 
Omstændigheder vilde være blevet herskende, er vanskeligt at be
stemme. Men vist er det, at han stedse vedblev med kjerlig Flid 
al fortsætte det Studium af vor ældre Ret, hvorpaa han i 1812 
havde kastet sig. Baade hans Disputats for den juridiske Licen
tiatgrad, som han erhvervede ved Kroningsfesten 1815 og den 
Afhandling, som han i Fortsættelse deraf udgav og forsvarede til 
Reformationsfesten 1817 forat erhverve Doctorværdigheden, an- 
gaaer el vigtigt Æmne af vor Retshistorie, nemlig Edens Anven
delse efter de ældre Love. Ved Universitetet, hvor han 1815 
blev ansat som Adjunct og 1818 som Professor ved det juridiske 
Faculte!, har han, endog förend den Tid Retshistorien ved Frdg. 
26. Jan. 1821 blev gjort til et særegent Underviisnings- og Exami- 
nationsfag, stadigt holdt Forelæsninger over Samme, hvilket blandt 
andet kan sees af den vigtige Afhandling om Vindicationsretten efter 
vore gamle Love, hvilken han i 1819 udgav som Indbydelsesskrift 
til disse Forelæsninger. Allerede i 1822 og 1823 udgav han en 
Lærebog over den danske Lovhistorie i lo Dele, hvoraf han i 1832 
foretog en ny og aldeles omarbeidet Udgave, der förer Navn af 
Retshistorie istedelfor det mindre omfattende af Lovhistorie, som 
han, maaskee fordi del er det i bemeldte Forordning brugte, havde 
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kaldt den ældre. Af denne Lærebog udkom i Mellemtiden mellem 
den forste og anden Udgave en tydsk Oversættelse af Prof. Ho- 
mayer i Berlin, hvori der allerede var optaget en Deel af de For
andringer, som siden indfinde i anden Udgave, hvilke Forandringer 
Rosenvinge havde meddeelt Oversætteren. Ligesom denne Lærde 
har omtalt Lærebogen og dens Forfatter med stor Höiaglelse, saa- 
ledes er det og almindelig anerkjendt, at den udmærker sig ved 
klar Fremstilling saavelsom ved el i kjernefuld Korthed sammen
trængt riigt Indhold, der skyldes et omhyggeligt og skjönsomt 
Kildestudium. Men hans Virksomhed for Retshistoriens Studium 
har ingenlunde indskrænket sig til fornævnte Lærebog og hans 
derover holdte Forelæsninger. Foruden al have leveret adskillige 
indholdsrige Recensioner i lærde Efterretninger over herhenhörende 
Værker, saasom over den af den Arnæmagnæanske Commission foran
staltede Udgave og Oversættelse af Gulelhingslovene, og en Mængde 
andre mindre Arbeidcr, hvori decís enkelte mere eller mindre vig
tige Kilder henhörende til Retshistorien ere kritisk behandlede, deels 
nogle til den indvortes Retshistorie hörende Æmner undersögte, 
har han gjort sig særdeles fortjent ved en paa nöie kritisk Gransk
ning hvilende Samling af de vigtigste gamle danske Love og ved 
en senere begyndt Samling af Domme, afsagle paa Kongens 
Reltcrlhing og paa Landslhingene, hvoraf fire Qvartbind ere ud
komne. Han har saaledes fortrinsviis anvendt sin lærde Flid paa 
at skaffe el rigt og paalideligt Materiale lilveie. Dette var vistnok 
et höist fortjenstligt Arbeide, som vil gjöre det muligt for tilkom
mende Forskere at sætte dem dybere og fuldstændigere ind i den 
ældre Retstilstand og dens historiske Udvikling end det efter de 
Midler man forhen havde, lod sig gjöre. Men han har og ved 
de Fortaler, hvormed han har ledsaget hine Værker, og ved 
de Oversættelser af enkelte blandt disse, som han har udgivet, 
saavelsom ved den store Mængde af lærde Anmærkninger han 
har tilföiet, i höi Grad fremmet den rette Brug af dette Mate
riale. Blandt andet ere Retsvidenskabens Dyrkere ham særdeles 
Tak skyldige her for den ovennævnte i 1842 begyndte Samling af 
ældre Domme. Del er ved omhyggelig Sögen at han blev istand 
til al aabne denne nye Kilde til Kundskab om vor gamle Ret; 
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og al delte ikke lidet vil tjene til al fruglbargjöre dens Studium, 
fremlyser af den Deel deraf, hvormed han er hieven færdig. I 
Fortalerne har han og udhævet adskillige vigtige Resultater, som 
de mcddcelte Domme give for vor ældre Retstilstand, stundom 
meget forskjellige fra hidtil antagne Meninger. Hvad der foröger 
det Krav Rosenvinge ved alle disse Foretagender har erhvervet 
paa Eftertidens Erkjendllighed, er, at der aldeles ikke har kunnet 
være Tale om Erstatning for det besværlige Arbeide, som de have 
kostet ham. Vel er der deels af Statens almindelige Midler, decís 
af dette vort Samfund tilstaael Pengehjelp til fornævnte Samlingers 
Trykning; men Værker af det Slags have kun en höist ubetydelig 
Afsætning, hvorimod en Mængde Exemplarcr, deels indbundne 
deels indhæftede maae gives bort til dem, der i og udenfor Fædre
nelandet kunne antages at interessere sig derfor, eller som ellers 
have Krav paa at der ved saadanne Ledigheder vises dem en Op
mærksomhed. Jeg har endog al Grund til at antage, at nogle af 
hine Foretagender have paafört ham ikke ganske ubetydelige Penge- 
opoffrelser. Der behövedes sandelig en dyb Kjerlighed til Studiet 
til al formaae en Mand især af en saa livlig Aand som Rosenvinge, 
til at opoffre sin Tid paa saa möisommelige Arbeidcr, der i deres 
Enkeltheder synes saa smaalige, og som kun Faa vide at paa- 
skjonne. Denne Kjerlighed har sin Rod i den levende Erkjen- 
delse af at del dog omsider förer til en for Videnskaben og Livet 
vigtig Indsigt. Fordi Rosenvinge ret var gjennemtrængt af denne 
Erkjendelse, har Arbeidet selv, som enhver anden redelig viden
skabelig Stræben, været ham Glæde og Lön. Men mig, der foler 
mig selv lidet oplagt til det Slags Arbeider, forekommer det, at 
de have noget særdeles Agtværdigt ved den större Fortabelse 
af sig selv i Arbeidet, som de forudsætte, fremfor mangen an
den videnskabelig Virksomhed, der har det Belønnende nærmere 
ved sig.

En ikke ringe Fortjeneste har Rosenvinge og indlagt sig ved 
hos de yngre Studerende at fremmeSands og Kjerlighed for Gransk
ning i vor ældre Ret. Han sögte at trække dem til sig, hos hvilke 
han fandt Spor af hiin Sands og Kjerlighed, og være dem til Hjelp 
i deres Studier, og dette har ikke været uden Frugt. Der ere efter 
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ham i det Mindste frcmtraadte to Mænd, som have udmærket sig 
ved vigtige Arbeider i den danske Rethistorie, af hvilke vi have 
den Lykke at tælle den ene blandt vore Samfundsbrödre. Rosen-; 
vinge glædede sig ret af Hjertet over saadanne Medarbeidcre, og 
gjorde sig en Fornöielse af at udhæve, hvorledes de i deres yngre 
Dage havde været ham til den Hjelp ved Udførelsen af hans Ar
beider, som der efter disses Natur saa ofte kunde behoves, og 
derhos ydede han de Arbeider, de, efterat være skredne frem, 
selv havde leveret, den fuldesle Anerkjendelse, uden at det ko
stede ham noget at vedgaae det, naar de i noget reishistorisk 
/Emne havde seet rigtigere og dybere end han. At han fra først 
af havde ledet og opelsket deres Studium, synes ikke at kunne 
være tvivlsomt; dog erindrer jeg ikke at have hört noget derom 
af ham selv, i del mindste har han aldrig gjort noget Væsen 
deraf, delte var ganske mod hans Natur.

Rosenvinges Arbeider for Retshistorien tildrog sig og en ikke 
ringe Opmærksomhed udenfor Fædrelandets Grændser. Ikke blot 
vore skandinaviske Brödre, men ogsaa tydske Lærde satte megen 
Friis paa den Leilighcd han havde aabnet til nærmere Bekjendt- 
skab med den nordiske Ret. Jeg har forhen omtalt den Oversæt
telse som en anseet tydsk Lærd har givet af hans Retshistorie. 
Denne Oversætter har i Fortalen med Varme udbredt sig over den 
liöie Interesse som den skandinaviske Ret har for den germaniske, 
og over de Egenskaber ved Rosenvinges Lærebog, som gjorde 
den særdeles skikket til al udbrede Bekjendlskab navnlig med den 
danske Ret, som han med Föie tillægger særdeles Betydenhed fol
den hele nordiske. Ogsaa erkjender han med Taknemmelighed 
den velvillige Understøttelse, Rosenvinge havde ydet ham til hans 
Arbeide. Det er heller ikke sjeldent at see Rosenvinges Retshistorie 
i Oversættelse citeret i Skrifter over den almindelige tydske Ret, 
ligesom baade det og hans øvrige Arbeider jevnlig paaberaabes i de 
Skrifter, som ere udkomne over den i Hertugdømmerne Slesvig 
og Holsleen gjeldende Ret. Ogsaa i Holland og tildeels i Frank
rig have der været Enkelte, som hans Fortjenester af den danske 
Retshistorie ikke vare fremmede. Han havde i det Hele ikke faa For
bindelser med fremmede Lærde og Videnskabsdyrkere, som en 
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stor Deel foranledigede ved Bekjendtskab, som de enten ved de
res Ophold her i Kjöbenhavu eller ved hans Reiser havde gjort 
med ham. Hans mangesidige Kundskaber, hans Beredvillighed til 
at være dem behjelpelig ved de Oplysninger, som de kunde at- 
traae, og del ikke blot om vor Ret, men ogsaa om vore ovrige 
videnskabelige og borgerlige Tilstande, saavelsom hans hele Per
sonlighed var i Almindelighed særdeles tiltrækkende for dem, 
med hvilke han saaledes kom i Beröring.

Uagtet det fortrinlig var Retshistorien, som Rosenvinge of- 
l'rede sin Tid og sine Kræfter, saa var denne dog ikke den eneste 
Green af hans Fag, hvoraf lian gjorde sig fortjent. Saaledes va
rede det ikke mange Aar inden han fyldestgjorde den Opfordring, 
som indeholdes i Frdg. 26. Jan. 1821 til at udgive Læreboger 
over de særlige Videnskaber, som nærmest bleve hans Forsorg 
betroede. Foruden Lærebogen over Retshistorien udgav han ef- 
terhaanden, uden langt Ophold, kort Gruudrids af den danske Po
litiret og af den positive Folkeret, ligesom han og noget senere 
udgav Grundrids af en dansk Kirkeret i to Dele, hvortil han nær
mest blev foranlediget derved, at han i 1828 blev udnævnt til Læ
rer i denne Videnskab ved Pastoralseminariet, ligesom den og nu 
var gaaet over til hans Lærefag ved Universitetet. Endnu senere 
har han udgivet Grundrids af den juridiske Encyclopædie. Alle 
disse Læreboger, hvoraf de to torste have oplevet nye Udgaver, 
og en saadan kan ventes af hans Kirkeret, have de samme For
trin som hans Lærebog i Retshistorien, navnlig at forbinde Rig
holdighed med sammentrængt Korthed; og om de end ikke ere 
Frugter af et saa dybtgaaende Studium, som det han havde an
vendt paa Retshistorien, saa vidne de dog om, hvor fuldstændigt 
han besad saavel de Videnskaber Lærebogernc behandle, som og 
de dermed beslægtede. Dette viser sig blandt andet i del gode 
Forhold, hvori de forskjellige Materier cre behandlede, uden at 
han er henfaldet til den ikke sjeldne Feil med overdreven Udfor
lighed at afhandle de Materier, hvormed Forfatteren har havt sær
deles Ledighed til at gjöre sig bekjendt. Skjöndt de i det Hele 
netop ere indrettede efter deres Bestemmelse som Ledelraade ved 
academiske Forelæsninger, er det dog ikke sjeldent, at selv den 
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Fremskredne deraf kan have særdeles Nytte. Hine Arbeider kræ
vede saa meget mere en fuld og klar Oversigt som det største
delen ganske manglede vor juridiske Litteratur paa Læreboger i 
hine Fag, ja de fleste af disse end ikke forhen som særlige Viden
skabsgrene havde været foredragne ved Universitetet, og det saa- 
ledes var en ikke ringe Opgave at træffe den rette Begrændsning 
af de Æmner som skulde behandles i hine Videnskaber. Hans 
juridiske Encyclopædie gjör vel paa en vis Maade en Undtagelse, 
da Conferenlsraad Schlegel, der oprindelig havde dette Lærefag, 
all tidligere deri havde udgivet en Lærebog. Mon uagtet dette 
Værks øvrige Fortjenester, var det allerede paa Grund af den 
Vidtløftighed, hvormed mange Materier ere behandlede, ikke godt 
skikket til Lærebog, og heller ikke var Materiernes Anordning 
tilfredsstillende. Rosenvinges Arbeide med Encyclopædien har 
derfor ikke været ubetydeligt, skjöndt det vel har været noget 
mindre end det de øvrige Lærebøger have medført. Man lage 
¡¿ivrigt den af disse, som kunde synes mindst betydelig, den over 
den danske Politiret, og man vil blive vaer, hvor vanskeligt del 
maa have været at bringe det mangfoldige Slof, der er adspredt 
i et stort Antal særskilte Anordninger, under almindelige Begre
ber og Sætninger og forbinde dem saaledes med hverandre, at de 
udgjorde et velordnet Hele, og man vil, ved al gjennemgaae 
Bogen, finde, at Forfatteren har löst sin Opgave paa en Maade, 
der viser, at han baade var fortrolig med del mangfoldige Stof 
og vidste al beherske det med Indsigt og Skjönsomhed. Men 
jeg skal ikke indlade mig i videre at omhandle disse Lærebøger, 
hvilket kunde fore til en Vidtløftighed, som jeg ikke tör tillade 
mig, da derved dette Mindeskrift vilde komme til all for meget al 
overskride det sædvanlige Maal.

Ogsaa har Rosenvinge udfort enkelte Arbeider, hvortil en 
höiere Videnskabelighed just ei synes fornoden. Han fortsatte fra 
1825 indtil 1850 den bekjendte af salig Etatsraad Schou be
gyndte Forordningssamling og besørgede en tredie Udgave af 
Forordninger, Rescripter m. v. Gejstligheden vedkommende, hvis 
forste Udgave var af Fogtmann og den anden af Hurtigkarl. Disse 
Arbeider vare dog særdeles nyttige og krævede ualmindelig Lov
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kundskab og god Skjönsomhed, samt Nøjagtighed, saa at Lovkyn- 
dighedens Venner skylde ham Tak, fordi han har villet paalage 
sig samme.

lovrigt har han og været sysselsat med flere offentlige For
retninger udenfor hans Professor-Embede. Hertil maa fornemme
lig regnes, at han var Medlem af Directioncn for Universitetet og 
de lærde Skoler fra 1834 og indtil denne i 1848 blev ophævet. 
Ligesom det for hans videnskabelige Virksomhed vilde have været 
ønskeligt, om den Tid, som dette Embede kostede ham, havde 
været til dens Tjeneste, saaledes paaförte denne Stilling ham vist
nok adskillige Misforhold og Fortrædeligheder, som bidroge til en 
Forstemning, der i hans senere Leveaar oftere viste sig hos ham. 
Om jeg end havde saa fuldstændig Kundskab til hans Virksomhed 
i dette Embede, at jeg selv kunde have en nogenlunde bestemt 
Mening derom, saa vilde jeg dog ikke være berettiget til at ud
tale samme, uden at ledsage den af en Retfærdiggjôrelse, som 
her paa ingen Maade vilde være paa sin Plads. Kun skal jeg til
lade mig ved et Par Bemærkninger at mode Domme, der vilde 
fældes af Andre, af hvilke mange endnu mindre have hiin Kund
skab. Det forste jeg ska^ bemærke, er, at det under de Forhold, 
hvori Directioncn til hiin Tid befandt sig, var endnu vanskeligere 
for den end for de övrige Regjeringscollegier, at tilfredsstille alle 
de Fordringer, der gjordes til samme, selv dem der i sig syntes 
at være de billigste. Af de liere Aarsager hertil skal jeg blot 
nævne den, at der manglede de fornödne Midler til at-gjennem- 
före de Forandringer, som vare Gjensland for offentlige Önsker, 
ogsaa forsaavidt det var paa det Rene, at det vare sande For
bedringer. Dette gjelder især om den Omdannelse af de lærde 
Skolers Indretning, som forst i Slutningen af hans Embedstid be
gyndte at blive sat i Værk. Rosenvinge var lige fra Begyndelsen 
slemt for disse, og har saavidt vides allerede tidlig gjenncmarbei- 
det den hele Sag i dens mange Grene, men ligesom den maalle 
forberedes gjennem udförlige Forhandlinger deels med de dyg
tigste Rectorer, som ingenlunde alle vare enige, deels med Uni
versitetet, saaledes vare de fornödne Pengemidler ikke tilstede. 
Der kunde end ikke gjöres en sikker Beregning over Forholdet 
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mellem de Hjelpemidler, hvoraf det lærde Skolevæsen var i Be
siddelse og de Udgifter, som de paatænkte Forandringer vilde 
kræve, da hine beroe paa Kornpriserne, medens disse beholde 
deres uforanderlige Pengestörrelse, hvor dybt end Kornpriserne 
falde. Heri indeholdes og Aarsagen til, at Directionen saa længe 
blev ved med den, vistnok i Grundsætningen lidet anbefaleligc 
Forholdsregel ved aarlige Gratialer noget at forbedre de ringe 
Lønninger, hvormed den störste Deel af Skolernes Lærere vare 
aflagte; thi medens der dog i de enkelte Aar var et Overskud, 
som man kunde give denne Anvondslse, var det uvist, om Ind
tægterne i det folgende Aar kunde bære en saadan Udgift. Af 
Finanlserne var ingen Hjelp at erholde; og Directionens Tanke, 
at en betydelig Deel af Soröe Academies Midler kunde benyttes 
for de övrige videnskabelige Indretninger, kunde ikke finde Bi
fald. Universitetets Formuestilstand der ogsaa, ikke mange Aar 
tilbage, som en Folge af de lave Kornpriser havde været mislig 
nok, havde vel i de nærmeste Aar, förend Rosenvinge kom ind i 
hiin Embedsstilling, begyndt at forbedre’ sig, og hermed gik det 
siden frem under flere Aars gode Kornpriser. Denne Stiftelse 
blev derfor, uagtet de betydelige Summier der maatte anvendes 
paa de höist fornødne Bygninger, da den ved lljelp af disse Aars 
Overskud havde indsamlet en ikke ubetydelig Capital, og da et 
klækkeligt Tilskud var samme sikkret af Communitelels for dets 
Bestemmelse overflödige Indtægter, sat istand til at lönne sine 
Lærere ret vel og iövrigt afhjelpe adskillige Savn. Dog maatte 
Indretninger, der höre ind under samme, f. Ex. den polytechniske 
Læreanstalt, holdes paa en meget knappere Fod end vedbörligt, 
fordi Universitetet ei havde Midler til at udstyre dem bedre. Som 
det allerede af foranförte Aarsag ikke saa lige kunde lægges Uni- 
versitetsdirectionen til Bröde, at der ikke under dens Virkekreds 
blev udrettet alt hvad man kunde önske, saaledes var der og ad
skilligt af hvad der skete, som ikke kunde tilregnes samme. For 
al anföre cl Exempel, var den Plan for Soröe Stiftelses Regenera
tion, der var i Begreb med al blive udfort, meget imod Directio
nens Mening og Önske. Den havde længe og ved gjentagne Fo- 
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restillinger sögt at afværge den, men kunde ikke sælte sin Me
ning igjennem.

Saa omfattende end Rosenvinges Virksomhed har været fin
de til hans Fag hörende Videnskaber, saa har hans aandelige 
Stræben ingenlunde været indskrænket dertil, lian havde aaben 
Sands for al Videnskabelighed, for Poesie og Konst og for alle 
ædle Livsnydelser. Dersom jeg skulde nævne noget Fag udenfor 
Retsvidenskaben selv, som han har dyrket saaledes at det umid
delbar bragte Frugter for dette Fag, saa var det Fædrelandets Hi
storie og Sprog, hvormed hans reishistoriske Studier bragte ham 
i saa nöie Berörelse. Ilan har og paa en mere eller mindre virk
som Maade taget Deel i alle de Samfund, der havde et derhen 
hörende Formaal. Dog herpaa lægger jeg ikke nogen synderlig 
Vægt, men hvad der fortjener at fremhæves, er den almindelige 
Sands for Videnskab og for al Aandens övrige Virksomhed, der 
mere aabenbarede sig for hans Omgangskreds end for Ahnecnhe- 
den. Ilan havde allerede tidligt gjort fortroligt Bekjendtskab med 
mange af Litteraturens bedste Frembringelser og vedblev stedse 
al vedligeholde og udvide samme. Der udkom ikke let noget be
tydende Skrift, som ikke netop hörte til bestemte Fag, hvori han 
var lidet hjemme, uden at han gjorde Bekjendtskab dermed, og 
udbredte tildeels delte Bekjendtskab til sine Venner, hvem han 
med stor Beredvillighed laante af sit skjönne JForraad. Men det 
var ikke et löst Liebhaverie, hvormed han interesserede sig for 
Litteraturen i Almindelighed; han læste saaledes, al han tilegnede 
sig hvad Sandt, Godt og Skjönt han fandt deri, og bevarede dette 
i sin Sjel, ligesom han og gjerne derom underholdt sig med sine 
Venner. Ja det forholder sig i Sandhed som der allerede er ud
talt ved hans Baare af den herlige Taler, der aldeles deelte min 
Kjerlighed til vor afdöde Ven og som det blev givet med större 
Liv og Kraft at tolke hans Værd: „Intet i Aandens store Rige var 
ham fremmed; Intet tildrog sig fjern eller nær dannede Menne
skers Opmærksomhed, uden at han ogsaa med Lethed fandt Ind
gang deri, saa at han ogsaa kunde folge os alle paa vore for- 
skjellige Veie, og med reen höihjerlct Beundring agtede han paa 
enhver ædel Bedrift, enhver ædel Aands lysende Bane”.
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Rosenvinge havde tidlig gjort Bekjendtskab med de ypperste 
Digterværker baade danske og fremmede, og det saaledes at de 
stode levende for hans Erindring, og vare ham en sand Sjeleföde. 
Dette gjaldt ikke blot om det Skjönne og Oploftende, men ogsaa 
om del Spögende og Oprömte; saaledes var Holbergs Comedier 
og Peder Paars ham saa nærværende, som det vel idelig fandtes i 
en ældre Slægt, men som det allerede i den, hvori han var voxet 
op, blev sjeldent. Han gjorde jevnlig sig selv og andre en For- 
nöielsc ved at forelæse dem noget af Holberg, hvilket han gjorde 
med Liv og Lune. Han vedblev sit hele Liv igjennem at udvide 
de Bekjendtsaber med de ypperste Digtere, som han saa tidlig 
havde gjort. Saaledes blev ikke let noget mærkeligt nyere Dig
terværk ham fremmed, og han havde ingenlunde tillukket sin Sjel 
for hvad Skjönt og Godt deri fandtes. Men dog holdt han sig 
mere til hvad der i hans yngre Dage havde oploftet og veder- 
qvæget ham, og som han idelig fornyede ved gjentagen Læsning 
eller ved at kalde det tilbage i sin Erindring. I de senere Aar 
kastede han sig med særdeles Kjerlighed paa det spanske Sprog 
og den spanske Poesie. Denne var ham alt længere tilbage be- 
kjendt af tydske Oversættelser, men han havde derved vundet en 
saadan Kjerlighed for samme og navnlig for Calderon, al han i 
sine sidste Aar blev greben af en særdeles Lyst til at nyde de 
spanske Digteres Mesterværker i Grundsproget. Det var uden 
Tvivl og den store Tanke, som Spaniernes Historie fra dets bedre 
Tider havde opvakt hos ham, om Folkets herlige Grundnatur, der 
bragte ham til at dyrke deres Sprog, og hertil knyttede sig det 
Önske, at besöge dette Folk og dets skjönne Fædreland. Paa en 
Tid, hvori hans Sundhedstilstand og Stemning var ham til Hinder 
for mere anstrængende Arbeider, har han oversat to af Calderons 
Stykker. Del ene af disse, Zenobia, er trykt, dog kun i et lidet 
Antal Exemplarer, som han har uddeelt til Venner og Bekjendter. 
Det andel er et lystigt Stykke under Navn: „Et Huus med to Ud
gange er vanskeligt at bevogte”. Om Oversættelsen al Zenobia 
er et i alle Henseender tilfredsstillende Arbeide, tör jeg ikke bedömme, 
men jeg og Andre, der have læst det, have fundet os vel ved 
samme; det er skrevet i flydende Vers og giver en levende Fore
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stilling om Originalen. Det andet, hvormed han uden Tvivl, forst 
blev færdig kort förend lians sidste Bortreise, har jeg ikke seet; 
han skal have leveret det til en Ven, hvis Dom over samme vilde 
være den vægtigste han kunde faae, men hvorledes den er udfal
det, veed jeg ikke. Uden Hensyn til, i hvilken Grad de her nævnte 
Foretagender ere lykkedes, bliver det altid et betydningsfuldt 
Vidnesbyrd om den Aand, der boede i ham, at han i den lidende 
Tilstand, hvori han da befandt sig, sögte sin Adspredelse i slige 
Arbeider, og dog vist heller ikke har udfort dem uden Held. Men 
ogsaa mange Aar forud, paa en Tid, da han ligeledes fandt sig 
saaledes angreben af Nervesvækkelsc, at han savnede Lyst og 
Kraft til sine sædvanlige Arbeider, sögte han paa lignende Maade 
at forjage den onde Tid og forfriske sig til den bedre. Det vil 
uden Tvivl være omtrent 25 Aar siden, at han en Sommer, hvori 
hans Tilstand var som nylig nævnt, foretog sig at oversætte „Kjer
lighed uden Slrömper” paa tydsk; og det forekom mig og flere 
af hans Venner at det var lykkedes ham meget vel. Han beslut
tede at sende sin Oversættelse til Tiek, til hvem han som saa 
mange andre Danske var kommen i venskabeligt Forhold, over
ladende til denne, om hans Arbeide skulde komme for Lyset. 
Da dette ikke er skeet, har det Sandsynlighed for sig, at Tick 
ikke har fundet det fuldkommen egnet til at udgives; det være 
sig nu, at denne Digter, der med saa megen Kjerlighed har op
fattet Holberg, ikke har havt ret Smag for Wessel, eller at Over
sættelsen, uagtet den lod sig godt læse, dog enten i Sproget eller 
i Versificationen har havt saadanne Mangler, at den ei kundl be- 
staae for en saadan Kjenders Dom, men maaskee krævede en Om- 
arbeidelse, hvortil Rosenvinge ikke senere havde været stemt. Men 
denne har heller ikke, hverken i denne eller liiin Henseende tileg
net sig nogen særdeles Konstfærdighed. Det var kun for at ud
hvile og forfriske sit Sind, at han havde givet sig af med hiint 
Arbeide; og uagtet del Bifald det fandt hos Venner, vilde han 
ikke lade det komme for Lyset, förend det havde undergaaet en 
Critik, hvorpaa han fuldkomment kunde stole. Det bliver i alle 
Tilfælde et Beviis saavel paa Rosenvinges poetiske Gemyt som paa 
lians Talent og Færdighed i Versificationen, som ved hans Over
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sættelse af Zenobia Flere have faaet Leilighed til at Fjende, men 
hvorom selv hans Venner intet vilde have vidst, dersom ikke de 
foranförle Omstændigheder havde foranlediget ham til at gjöre 
Brug af samme. At han ikke var plaget af Digterforfængelighed, 
sees end yderligere af den Taalmodighed, hvormed han opgav 
Tanken om at lade sin Oversættelse af „Kjærlighed uden Strøm
per“ trykke, ligesom jeg heller ikke har mærket noget Spor af 
at hans venskabelige Stemning mod Tick ved denne Leilighed blev 
forstyrret. Det er vistnok en Sjeldenhed at den, der besidder el 
saa smukt og saa uddannet Talent som det hvorom hans Arbei- 
der vidne, er saa aldeles uden Fordring, at det kun saa godt 
som ved et Tilfælde bliver hans fortroeligste Venner bekjcndt.

Ogsaa Musiken havde en ivrig Dyrker i Rosen vinge, der ofte 
gav sit bevægede Gemyt Luft igjennem Toner. Nogle enkelte 
Gange, naar jeg tilbragte et Par Sommerdage paa hans Landsted, 
endte han vor Aften-Underholdning med al gribe til Strengene, 
med Udtryk af Følelser, som kom fra Hjertet og gik til Hjertet. 
Men, efter hvad hans nærmeste huslige Omgivelser bevidne, hörte 
det til hans daglige Fornødenheder enten selv saaledes at phanta- 
scre paa Fortepianoet, eller at oplives ved de musikalske Nydel
ser, som ellers tilböde sig enten i hans Hjem eller andetsteds, og 
han forsömte ikke let nogen Leilighed til saadan Nydelse. For 
de Glæder som Naturens Betragtning og Livet i Naturen gave, 
havde han ligeledes aaben og levende Sands; han var blandt an
det en stor Blomsterven, der baade lagte særdeles Vind paa al 
kjendi*  de Blomster som her opelskes, i deres forskjellige Arter 
og Variationer, og paa selv al opelske dem i sin liden Have i 
Lyngbye, hvilket han saalænge indtil han nogle Aar förend sin 
Død skilte sig ved sit Landsted drev med kjærlig Omhue.

Ved Siden af alle de mangehaande aandelige Sysler, som 
Rosenvinge drev, er det mærkeligt, at han i en ganske ualminde
lig Grad tog Deel i det selskabelige Liv. Han saac ofte Venner 
hos sig, stundom i större Kredse, men idelig i smaa Kredse eller 
og enkellviis; og ban blev ligeledes meget sögt af Andre baade 
til större og mindre Selskaber. Hans Selskabelighed, der havde 
sin Rod i hans Velvillie og Meddelelseslyst, yltrede sig og ved 
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hans Redebonhed til al gjöre större eller mindre Reiseparlier med 
hans Venner. Det selskabelige Samqvem bekom ham i det Hele 
vel. Endog naar han fölte sig mere end almindelig upasselig, 
kom han snart til med Liv at tage Deel i Underholdningen, saa- 
vel i egentlige Selskaber, som naar den enkelte Ven sogie ham. 
Det hændtes ikke sjeldent, at han begyndte med Klager, men at 
han dog, naar man havde været nogle Minuter med ham, kom ind 
i en opröml Samtale. Dersom Rosenvinge ikke havde havt en 
ualmindelig Lethed i at opfatte og i at arbeide, vilde det ikke 
have været ham mueligt under saa megen Selskabelighed at ar
beide saa meget og iövrigt paa saa mange andre Maader beskjef- 
lige sin Aand.

Men större end den Roes vor forklarede Ven kan have af de 
Beviser han har givet paa aandelig Liv og Dygtighed, er den, at 
der var fuld Alvor og Sandhed i al hans Idræt, i hans Viden
skabelighed, i hans Kunstnydelse, i hans hele Verdensanskuelse, 
i hans Troe, i hans Kjerlighed til Gud og Næsten. Den ægte 
samvittighedsfulde Alvor i hans Sind, var uden Tvivl og Kilden til 
den Misstemning, som den senere Tids Bevægelser fremkaldte hos 
ham. Jeg skal ikke indlade mig paa at bedômme, hvorvidt den 
Opfatning af disse, der gav dem en saadan Virkning paa hans 
Gemyt, har været mere eller mindre berettiget, — jeg vil endog 
ligefrem tilslaae, at hans Sygelighed har havt nogen Deel i liiin 
Misstemning. Men del vil dog vist Enhver erkjende, at sande og 
falske Forestillinger, priselige og forkastelige Hensigter have saa- 
ledes været sammenblandede i hine Bevægelser, at de gave Stof 
til en meget forskjellig Opfatning, og at det vel lader sig forklare, 
al en tænkende Mand, der meente det ret inderlig vel med Gud 
og Mennesker og var en redelig Ven af Frihed og Fremskridt i 
Samfundsforholdene, kunde blive saaledes greben af Sagens mörke 
Side, at den gjorde ham angest. Jeg tör derfor troe, at om end 
en forskjellig Opfatning af hine Forhold kan have fjernet enkelte 
af Rosenvinges gamle Venner noget fra ham, saa er dog den 
venskabelige Grundfölelse bleven tilbage i deres Sjel, saaledes 
som den visselig blev det i hans, og at de derfor ikke mindre 
end de, der uden dog ganske at stemme med hans Betragtnings- 
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maade, dog har været denne nærmere, sorge over Tabet af denne 
ædle Mand.

livad det var, der frem for alt laae ham paa Hjerte i de 
store Spörgsmaal om vort hele Statsvæsens Omskabelse, der efter 
i nogle Aar at have rört sig i vort Fædreland, fik en bradl 
Losning i 1848, det gaaer tydelig frem af nogle Smaaskrifter, som 
han i dette og folgende Aar udgav. Navnlig meddelte han under 
Titel af „Stemmer fra Frankrig og England om Tokammersyste
met“ i Oversættelse et Sted af „Considerations sur la constitution 
par Ed. Laboulage“ og et Fragment af el Brev fra Lord Brougham 
til Marqvis Landsdown. Det var nu sandelig ikke Fjender af Fri
hed og Fremskridt, som Rosenvinge tog med sig for al advare 
sine Landsmænd imod at overile sig ved den nye Stalsbygning, 
de vare i Begreb med at opföre. Om end den engelske Forfatter 
i det aristokratiske Overhuus, hvoraf han er Medlem, saac et tryg
gere Værn for Frihed i Samfund med Orden end det nogen anden 
Statsforfatning har givet, saa er delte vel ikke andet end hvad 
Erfaring har bekræftet, og det er langt fra ham at andre Stater 
kunne eller skulle uden behørige Lempninger give en lignende Ind
retning Plads i deres Forfatninger. Endog i det Nordamerikanske 
Senat finder han el forsvarligt Værn mod det Tyrrannie, som han 
anseer for en uudeblivelig Folge af et Eelkammer, eller, hvad 
han og sætter ved Siden deraf, en Forfatning, der vel har to 
Kamre, men byggede paa samme Grundvold. Den franske For
fatter, som Rosenvinge har oversat, er endog en bestemt Mod
stander af et Arvekammer, medens han finder, at et Pairskammer, 
som det Frankrig fik efter Julirevolutionen, havde den Erfaring, 
Kundskab og Besindighed, som vilde have sikkret del behørig 
Vægt i lovgivningen, hvis del ikke havde manglet en saa folkelig 
Rod i Opinionen som behøvedes for at del ogsaa i Sager af po
litisk Natur kunde veie op mod det andet Kammers Indflydelse, 
lian angriber og den almindelige Valgret med skarpe Vaaben, 
men forkaster den ikke ubetinget, undtagen forsaavidt den hele 
Statsmagt derfra skal have sin Oprindelse; thi det har hans Bi
fald, at i de forenede nordamerikanske Stater den ene af de tre 
Magier udgaaer fra den almindelige Valgret. 1 det Forord, hvor
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med Rosenvinge har ledsaget sin Oversættelse, anbefaler denne heller 
ingenlunde et Arvekammer, men han mener kun, at den Afdeling 
af vor Rigsdag, der skulde holde igjen mod den brusende Bevæ
gelse, skulde udgaae fra Valg af de store Grundeiere med Til
sætning af nogle af Kirkens og Statens nicest betydende Mænd. 
Denne noget löst henkastede Tanke vilde uden Tvivl have behovet 
nogen Forklaring og Lempning; navnlig vilde han neppe have 
havt Ret, hvis han havde meent al Valgene til det Kammer, hvori 
Modstand mod slige Bevægelser skal söges, blot skulde gaae 
ud fra dem, som man nærmest vilde forstaae ved de störste 
Grundeiere, med Undtagelse af de mange andre Stillinger, der 
give Formodning om Uafhængighed og Sands saavel for en fast 
Retsorden som for en fremskridende Udvikling af Samfundsfor
holdene. Men iövrigt er der i ingen af de Tanker, som Rosen
vinge her enten i eget Navn eller som laante af andre Forfattere, 
har forelagt Almeenheden Noget, der förend 1848 vilde have ude
lukket Nogen af de Frisindedes Tal, og neppe ville de heller 
nu have denne Virkning, i al Fald vil det ikke vare længe.

Under det samme Indtryk, der havde fremkaldt foranförle lidet 
Skrift, havde Rosenvinge allerede kort forud udgivet et andet 
under Titel „Nogle Ord om vor Nutid og Forlid” hvilket han havde 
oversat af Dr. Ullmann og ledsaget med et Forord. Del var den 
for den sædelige og borgerlige Orden navnlig i hans Fædreland 
saa betænkelige Gjæring, der ved den 24de Fbr. havde faaet et 
saa voldsomt Fremstod, hvorved den lydske Theolog blev bevæget 
til at tale de Advarselsord til sine Landsmænd, som Rosenvinge 
nu og frembar for sine. Hvad Ullmann fornemmelig vilde lægge 
sine Landsmænd paa Hjerte, var, at ingen Slatsbygning staaer fast, 
dér ikke hviler paa en sædelig Grundvold, og at Sædeligheden 
ikke kan have sit fulde Liv og sin rette Kraft uden Anerkjendel
sen af en altstyrende hellig Magt, men at der ikke gives nogen 
kraftig og dybt virkende, ingen sand folkelig Religion uden den 
christeiige. I Henhold dertil udvikler han, hvorledes det var liöist 
fornødent at gjöre Alt for at give den christne Kirke den rette og 
fulde Virksomhed og formaner i Særdeleshed Theologerne til al 
virke saavel ved Evangeliet som ved dets Gjerninger. Han anseer 



118

en Forandring i den evangeliske Kirkes Skikkelse for nødvendig 
saaledes, al den stilles i mere selvstændigt Forhold til Staten, men 
han vil ingenlunde, at de derfor skulle skilles ad, og han advarer 
mod ethvert Forsög paa udenfor den lovlige og ordentlige Vei at 
arbeide paa Kirkens Selvstændighed. lian mener, at Presbyterier 
og Synoder ere uundværlige Organer for en fra Kirkens Medlem
mer selv udgaaende Deellagelsc i dens Dannelse og Virken, men 
at der ved Siden heraf inaa være en fast og stadig Bestyrelse i 
Mænds Hænder som fortjene Kirkens Tillid. Idet han erkjender at en 
Spaltning i den evangeliske Kirke maaskee ikke er at undgaae, 
advarer han navnlig Theologerne imod at fremtvinge den ved 
Overilelse, i Særdeleshed ved at sætte Bekjendelsen paa de syin- 
boliskc Böger i förste Linie, medens han mener, al det, naar der 
gives Tid til rolig Overveielse, vil blive erkjendt af en overveiende 
Fleerhed, at del er lige saa daarligt al afskaffe Reformationens 
Bckjendelse, som unaturligt at gjöre den gjeldende i alle dens 
Bestanddele som ubetinget Lærenorm.

Rosenvinge meente, at, uagtet vore Forhold, Gud være lovet, 
vare meget forskjellige fra de tydske, vilde dog de Ord, som hiin 
ansete Theolog i Anledning af Tidens Bevægelser, havde talt til 
sine Landsmænd, ogsaa kunne have deres Anvendelse for os, 
blandt hvilke Mange, og det under en iövrigt forskjellig Sinds
retning, ønske en fuldkommen Adskillelse mellem Staten og Kir
ken, uden ret al forestille sig Følgerne heraf eller at have tænkt 
sig ind i de andre Veie, ad hvilke del Fornuftige og Retfærdige, 
der ligger til Grund for Önsket, kunde opnaaes. Ilan indrømmer 
vel, at der, naar man blot holdt sig til Lovbogen, kun var liden 
Religionsfrihed i Danmark, men bemærker at mange af dennes 
intolerante Bud vare deels ophævede ved senere Anordning 
eller Foranstaltning, deels i Gjerningen satte tilside, og at hvad 
der desuagtet manglede i en tilbörlig Frihed, kunde afhjelpes uden 
at Staten derfor skulde være ligegyldig ved Religionen, eller den 
evangeliske Kirke træde ud af den særegne Forbindelse, hvori 
den staaer med Staten. Han udvikler, hvorfor den Kirken til
kommende Selvstændighed ikke medförer en fuldkommen Uafhæn
gighed af Staten, hvilken, efter hans Mening, vilde være ligesaa 
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fordærvelig for den forste som for den sidste. Synoder finder han 
betænkelige, og udvikler de betydelige Tvivlsmaal, der opstaae 
med Hensyn til Manden, hvorpaa de maatte dannes, naar de skulle 
virke gavnligt for Kirke og Stal, ligesom han og anförer vigtige 
Vidnesbyrd for al de forhen have havt en modsat Virkning. Han 
linder derhos, at i ethvert Tilfælde en Presbyterialforfatning maatte 
gaae forud for en Synodalforfafning. I foranförte Henseende synes 
der al være en meget stor Forskjel imellem Ulmanns og Rosen
vinges Mening; men den forsle turde dog maaskee heller ikke 
liave nogen fast Tillid til Synoders gavnlige Virksomhed; kun fandt 
han, at de, efter Tilstanden i Tydskland, vare uundgaaelige.

Rosenvingo har vistnok ikke sagt noget betydelig Nyt om den 
store og vanskelige Sag han her har behandlet; og delte har 
heller ikke liiin lydske Theolog gjort. Men del have de neppe 
heller tænkt sig, hvorimod de kun have sögt at henvende deres 
Landsmænds Opmærksomhed paa de store Farer, som den hele 
Samfundsorden vilde være udsal for ved overilede Beslutninger, 
angaaende hiint store Anliggende og det have de udfort paa en 
smuk og indtrængende Maade. Naar Rosenvinge baade her og 
ved den foranbenævnte Ledighed heller har villet udtale det der laae 
ham paa Hjerte med fremmede Forfatteres Ord end med sine egne, 
saa havde det allerede sin tilstrækkelige Grund deri, at han fandt 
delte fremfort med en saadan Klarhed og Eftertryk, at han ikke 
tiltroede sig selv at sige det ligesaa godt eller endog bedre. Men 
maaskee han og har tænkt al de Advarsler, som han ønskede al 
bibringe sine Landsmænd, vilde finde bedre Indgang, naar de kom 
frem som henvendte til andre Folk under Omstændigheder, der 
for en stor Deel vare forskjellige fra dem hvorunder del danske 
Folk befandt sig, men dog ogsaa havde en Deel tilfælles med disse, 
ligesom og de fremmede Forfatteres Tale allerede derved maatte 
faae större Vægt, at de havde seet de Farer, hvorimod de adva
rede, nærmere under Öinene end enten Rosenvinge eller nogen 
anden her i Landet havde havt Ledighed til. Det var sandelig et 
beskedent Foretagende hvorpaa han her indlod sig. Jeg er og 
vis paa at han dermed kun forbandt lidet Haab om at finde nogen 
Opmærksomhed for det han fremförte; men han fandt sig i sin 
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Samvittighed dreven til at gjöre hvad han formaaede forat afværge 
Farer for Stal og Kirke. Det vilde, om jeg end ikke udtrykkelig 
havde antydet det, dog vist ei blive oversect, at naar jeg har 
anfört fornævnte Smaaskriftcr, og endog opholdt mig noget længe 
derved, saa er det ikke skeet, forat föie noget til hans Roes som 
Videnskabsmand. Men de indeholde et utvetydigt Vidnesbyrd om 
hans uskrömtede Deeltagelse i Folkets Vel og del fornemmelig 
dets religiôs-sædelige Vel, og de udgjöre saaledes Træk af hans 
Billede som Samvittighedsmenneske, der vist ikke fortjener mindre 
Ilensyn end hvad der vidner om hans videnskabelige Dygtighed. 
Men jeg maatte dog herved gaac saavidt ind i Indholdet, at det 
tydelig saaes, at der stod et lyst Begreb om Forholdene vedSidcn 
af den redelige Hensigt.

I Forbindelse med det sidst ommeldte Skrift maa jeg endnu 
nævne den Afhandling om Kirkebestyrelsen, Kiri eforsamlingen og 
Kirkens Ejendomsret, som var det Sidste den Afdöde oplæste i 
delle vort Samfund. Den samme Bekymring for overilede Beslut
ninger angaaende kirkelige Forhold hvorved det nylig omtalte 
Skrift blev fremkaldt, har vistnok ogsaa stor Andeel i det Skrift, 
der, saavidt vides, var hans sidste videnskabelige Arbeide. Delte 
indholder værdifulde historiske Oplysninger saavel angaaende de 
forskjellige Systemer for Kirkens Forhold til Staten som og om 
Kongens Stilling til Kirken fra Reformationen indtil Enevoldsmag
ten, samt om Maaden, hvorpaa Kirkens Eiendommc bleve betragtede 
saavel i Reformations Tiden som i den nærmest derefter folgende 
Tids Lovgivning; og han har dertil knyttet adskillige störstedeels 
velgrundede Bemærkninger. Men det er fornemmelig som et yder
ligere Beviis paa det Sindelag der fremlyser af Rosenvinges övrige 
Arbeider fra hans sidste Dage, at jeg her har udhævet samme. 
Som historisk-videnskabelig Afhandling kan den vel hævde sin 
Plads ved Siden af hans övrige Arbeider, men er dog ikke saaledes 
fremragende, at det kunde egne sig til videre udforlig Omtale i 
delle Mindeskrift, ligesom jeg heller ikke bör give efter for den 
Drift jeg kunde have til at udtale min Mening angaaende dens 
enkelte Dele.

Rosenvinges levende og ægte Fædrenelandskjerlighed bragte 
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ham og til i 1843 at udgive et lidet Skrift i det tydske Sprog: 
Sendschreiben an den Herrn F. C. Schlosser, Geheimerath und 
Professor der Geschichte in Heidelberg. Denne Forfatter havde i 
sin Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts 3. B. udtalt den haan- 
ligste Dotn over Danmarks Forfatning og den fordærvelige Indfly
delse denne havde udövet paa Folkets Udvikling og Retstilstand 
saavelsoin og paa dets Finantser og i Forbindelse dermed havde 
han behandlet enkelte Partier af dels Regjeringshistorie og de Mænd, 
som derunder havde været virksomme, med en Uretfærdighed, der 
havde sit Udspring af en fuldkommen Mangel paa Kundskab om 
Sagen. Kun den Trang som Rosenvingc fölte til al paatale de 
Forhaanelser, som en ikke lidet gjeldende fremmed Forfatter havde 
udost over hans Fædreneland, kunde bestemme ham til at tage til 
Gjenmælc. Han vidste meget vel, at der herved intet Bifald var 
at vinde hos dem, der forte Ordet i vor Litteratur; thi ligesom 
det Sprog som Schlosser talte om vor Forfatning og vor Regjering, 
var det samme som til den Tid idelig lod sig höre her i Landet, 
saaledes gjelder det og i Særdeleshed om hans Opfatning al den 
Periode i vor Historie, hvorved Rosenvinge især opholder sig. 
Paa nogle grove Feiltagelser nær, med Hensyn til Tider og Per
soner, som hos en Indlænding vare umulige, vilde man fra hiin 
Side ret gjerne have vedkjendt sig Schlossers Domme over be
meldte Partie af vor Historie netop i de Stykker, hvori Rosenvinge 
bekjærnper samme. Naar hiin Forfatter ikke blot udtaler den bit- 
treste Haan over det Guldbergske Ministerium, men endog bræn
demærker Guldbergs personlige Charakteer, saa var delte i fuld 
Ovcreensstemmelse med en Fremstilling, som man her nylig havde 
givet,*  og det fordi man havde öst af samme urene Kilder og efter 
den fælleds politiske Retning laget disse Kilder for gode. Der
imod var. med Hensyn til Struensee Schlossers Dom vel forskjellig 
fra den, som man her vilde gjöre gjeldende; men deri var Ro
senvinge langt fra at modsige den tydske Historieskriver. Denne 
havde nemlig i Struensee ikke seet andet end en Empiriker, der 
forsögte alle den Tid i Frankrig og England opstaaede og derfra 
til Tydskland forplantede Curer paa den syge danske Stal; og alle
rede den Omstændighed, at der under hans Ministerium udkom 
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Love for Danmark i det tydske Sprog maatle, efter Schlossers 
Dom, vise de Danske, at en tydsk Eventyrer havde bemægtiget 
sig deres Konge, ligesom delle og var ham Beviis nok for al 
Struensee ikke var island lil at gjennemföre en virkelig Forbe
dring. Men Struensee havde fundet en langt gunstigere Bedöm- 
melse blandt vore Liberale, der vel misbilligede hans Ringeagt for 
vort Sprog, men dog ikke lagde nogen afgjörende Vægt derpaa, 
og ingenlunde derved lode sig afholde fra at behandle den Regje- 
ring, der gik ud fra ham, med Forkjerlighed, og den, der fulgte 
efter ham, den meest nationale Danmark nogensinde havde havt, 
med den yderste Haan. Rosenvinge der gav Schlosser Ret i hans 
Dom om Struensee men paatalte hans uretfærdige Domme om Guld- 
berg, kunde saaledes ikke vente, at hans Fremtræden ved denne 
Ledighed vilde her hjemme skaffe ham andet end haanlig Omtale, og 
det var og kun den han fandt, ligesom han og maatle gjöre Regning 
paa lige Behandling af den anseete tydske Forfatter, mod hvem 
han var staaet frem, og dette slog heller ikke feil. For Resten 
var Rosenvinges Skrift ikke mærkeligt uden med Hensyn til det 
Sindelag, som det udviste. Det indeholdt og kunde efter sin Be
stemmelse ikke indeholde Noget, der kunde udbrede nyt Lys over 
de af ham berörte Partier af vor Historie. Saafremt han havde 
skrevet for sine Landsmæud, vilde han vist været gaaet en Deel 
dybere. En af vore indsigtsfuldeste Historikere (Paludan-Müller) 
har og senere leveret et fortræffeligt Bidrag lil at berigtige Dom
men over det Guldbergske Ministerium, og der kunde være Adskil
ligt at tilloie i Særdeleshed med Hensyn til Forholdet mellem den 
Tids og den nærmest foregaaendes Lovgivning. Men lil Rosen
vinges Hensigt med hiint blot for Tydskland beregnede Skrift pas
sede sig ikke den dybere Gaaen ind paa Love og Foranstaltninger, 
der vare tydske Læsere ubekjendte og hvori det ikke uden stor 
Vidlöflighed havde været mueligt at sætte dem ind. i Forbigaaende 
bemærker jeg, at der slet ikke var Tale om at sætte del Guld- 
bergske Ministerium höif, men kun om at vise det Retfærdighed.

Det Billede, som man af Rosenvinges offentlige Liv maa danne 
sig om hans Sind og Tænkcmaadc, slaaer endnu klarere for dem, 
som have kjendt ham i hans övrige Forhold. I al hans Ord og 



123

Gjerning var der Reenhed og Sandhed , alt Ædelt og Skjönt trak 
hatn til sig. Han var den kjerligste, incest trofaste Mand og Fa
der, hvorfor han og nöd den skjönneste Lön i hans hengangne 
ædle og forstandige Hustrues og i sine Borns hjerteligste Gjen- 
kjerlighed. Han var ogsaa en sjelden trofast Ven, som med dyb 
Fölelse deeltog i sine Venners Vee og Vel, og ved enhver Lei- 
Jiglied sögte at tjene og glæde dem. Han var i en ualmindelig 
Grad tjenstfærdig og velvillig mod Alle, og havde en rund Haand 
for den Trængende. Skjöndt hans huuslige Forhold vare rige 
paa Glæder, saa bragte de ham og biltre Sorger. Fem af Rosen
vinges Börn blevc tidlig tagne bort fra ham og Hustru, og den 
dybe Kummer, hvormed disse Tab fyldte den omme Moders Sjel, 
fordobblede hans Sorg. Men den bittreste Kalk blev ham iskjen- 
ket da Gud i 1846 kaldte denne hans Livs Ledsagerinde fra ham. 
Han bar sin Sorg med saadan Taalmodighed og Gudhengivenhed, 
at den kun lidet blev bemærket. Men, skjöndt han vedblev som 
för at leve for sine Pligter, for sin Familie og sine Venner, og 
for sine mange aandelige Interesser, saa stræbte hans Sjel dog fra 
den Tid af mere og mere hen til det Hjem, hvor han, med en Chri
stens faste Troc, ventede al see hende igjen. Denne Troe gjorde 
ham hans sidste Time let, skjöndt det var ham beskikket at han 
langt fra hans Sjels Kjæreste skulde gaae bort fra denne Verden. 
Han havde forst i Juni Maaned, i en höist betænkelig Sundhedstil
stand tiltraadt en Reise til Pyrenæerne, for at forsöge i et af sammes 
Bade, at finde Lindring, hvorefter han havde været sindet at gjöre 
en liden Reise ind i Spanien. Sin meget lidende Tilstand uagtet, 
bevarede han dog, som hans Breve til Hjemmet vidner, under 
denne Reise sin aabne Sands saavel for Naturen som for Menne
skelivet. Men strax efter at han havde naaet Badestedet blev han 
grebet af en saa dyb Veemod og Længsel efter Hjemmet, at han 
snart besluttede sig at vende tilbage, og paa Reisen nödtes han 
til at lægge sig ind i Nantes hvor han, efter 10 Dages Sygeleie 
hensov den 4de August. Dog havde han den Glæde i de sidste 
Dage at see sin Sön hos sig, i hvis Barm han i klar og rolig Be
vidsthed udtalte sin Troe og sin Kjerlighed. Nogle Öieblikke för 
sin Död lod han sin Sön forelæse sig Oehlenschlägers herlige
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Psalme. „Lær mig o Skov at visne glad.“ Hans Död var saaledes 
en skjön Forklaring af hans Liv, og naar vi erindre den med 
Veemod, saa qvæges vi dog ved del herlige Lys, som den udbredte 
over hans elskede Billede.

Geheimeconferentsraad II. C. Orsted meddeelte nogle Betragt
ninger over meget store for os usynlige Verdenskloders mulige 
Virkning paa Ætheren.

Bian har oftere fremsat den Tanke, at der i Verdenssystemet 
kunde gives overordentligt store Legemer, som ikke udsendte nogen 
mærkelig Lysmængde, og derfor bleve os usynlige. Denne Tanke 
fremtræder nu med en langt större Vægt og Bestemthed. Bessel 
var ved de Ujevnheder der vise sig i Sirius’s Bevægelse bleven 
ledet til den Tanke, at denne udmærkede Fixstjerne maalte i For
bindelse med en meget stor for os usynlig Klode bevæge sig om 
deres fælles Tyngdepunkt efter Verdensklodernes bekjendte Bevæ
gelseslove. Denne Tanke har nu fundet sin Bekræftelse. Profes
sor Peters i Königsberg har proveí den, ved at underkaste de ved
kommende Iagttagelser en Beregning, og har deri fundet en Over- 
enstemmelse mellem Tanken og iagttagelserne, som var större end 
han havde turdet vente den. Han har fundet Sirius’s Omlöbstid 
49,245 Aar. Man finder herom to Breve fra Professor Peters til 
Conferensraad Schumacher, det ene aftrykt i Nr. 734 det andet i 
Nr. 735 af hans Astronomische Nachrichten. ! del forste af disse 
to Blade tindes tillige et Brev fra Dr. Gould i Cambridge, hvori 
mældes at en Herr Shubertsom er ansat ved Udgivelsen af 
nautical Almanac, har foretaget Undersøgelser over samme Gjen- 
stand, med overensstemmende Udfald Han linder Omlobstiden om
trent 50 Aar, medens Peters sætter den til 49 Aar med Tillæg af 
Bröken 0,245. Samme Shubert har ogsaa fundet en lignende Be
vægelse for Spica, til omtrent 40 Aar

) Det er glædeligt, at Conferentsraad Schumachers Astroni i ch e Nachrich 
ten, som nn i en saa lang Række af Aar har været det væsentlige Forbin-
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Den Overbevisning, vi nu herved have faaet om Tilværelsen 
af Verdenskloder, der ¡folge deres Störreise skulde sees, hvis de 
vare i samme Afstand som fjerne Sole, og ikke af Mangel paa 
Lys blive os usynlige, har givet Ö. Anledning til at forelægge 
sig selv det Spörgsmaal, om disse store \ erdenskloders Usynlighed 
skulde have samme Aarsag som Planeternes, fölgelig som de sæd
vanlige Legemer, der ikke kunne kaldes selvlysende. Ubelyste 
Legemers Usynlighed kan inaaskee være af dobbelt Natur, saaledes 
nemlig, at nogle udsende Straaler hvis Svingningshurtigheder ere 
for ringe til at frembrige Synsindtryk, andre derimod altfor store. 
At en Tilstand som denne sidste er mulig, kan man ikke betvivle*  
Det er allerede siden Will. Herschels og Joh. Willi. Ritters For- 
sög bekjendt, at der af Sollyset lader sig udvikle usynlige Straa
ler, af hvilke de, som have en ringere Svingningshuilighed end 
Lysstraalerne, vise sig som Varmestraaler, men de som have en 
större tilkjendegive sig ved stærke chemiske Virkninger, naar 
man lader dem falde paa dertil passende Sloffer ; saa at man endog 
ved disse usynlige Straaler kan frembringe Daguerriske Billeder. 
Del indsees da let, at dersom der gaves usynlige Legemer, som 
satte Ælheren i saa hurtige Svingninger, al disse ikke kunde 
frembringe Synsindtryk, vilde man dog kunne opdage dem. 1 denne 
Hensigt inaalte man indstille ganske srnaa, dertil forberedte Plader 
i Billedrumet af en Kikert eller et Speilleleskop, og stille Redska
bet mod det tilsigtede Sled, f. Ex. Sirius. Dersom nu det mörke 
Legeme i Samfund med hvilket Stjernen bevæger sig, udsender 
Straaler, der formaa at frembringe et Daguerrisk Billed saa vil 
man paa Pladen finde baade et Billed af Sirius og af den usyn
lige Klode.

Den fremsatte Tanke or her endnu kun omtalt fra den blotte 
Muligheds Side; men der er dog en Sandsynlighedsgrund, som har 
ledet Ö. til den. Under Verdenssystemets Dannelse, tænkt saaledes

delscsled mellem alle Astronomer, og derved bidraget saa saare m'cgel til det 
aandelige Kredslob, som befordrer det videnskabelige Liv, endnu vedbliver, 
uforstyrret af Verdensbegivenhedernes Gang, at udkomme ligesaa ordentligt 
og ligesaa rigt udstyret som i de gunstigste Tider. 
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som Kant og Laplace have fremstillet den, have alle Verdensklo
derne begyndt fra en meget stor Fortyndning, og have i et umaa- 
delig langt Tidlob sammentrukket sig til deres nærværende Tilstand. 
Med denne Sammentrækning har der været en stor Varmeudvik
ling forbunden, som vel paa Planeternes Overflader er nedsunket 
til en ringe Grad, men indvortes endnu vedligeholder en höi Varme, 
som ifølge Undersøgelserne over vor Jordklode sandsynligviis gaaer 
dybest inde til en höi Glødning. Under disse Forudsætninger 
maatte Solene, hvis Masser, efter vort Solsystem al domme, skulde 
være langt större end de egentlige Planeter, have naaet en saa- 
dan lysende Glødhede, at Aartusinder ikke kunne svække den; ja 
del kunde maaskee antages, at der i Verdensrummet gives en saa- 
dan Ligevægt i de ælherbevægende Kræfters Vexelvirkning, at Be
tingelserne for videre Afkjöling derved hæves.

Naar der i en saadan Tingenes Orden endvidere dannedes 
Kloder, som i Störreise mangfoldige Gange overgik Solene, vilde 
de ogsaa virke langt stærkere end disse paa Ætheren, og sætte 
denne i langt hurtigere Svingninger end de, der höre til Lys
fornemmelsen. Om de endog tillige frembragte nogle som pas
sede til Lysfornemmelsen, vilde disse fjerne Kloder blive os 
usynlige, naar Mængden af de egentlige Lyssvingninger ikke er 
meget stor.

Ö. har ikke villet tilbageholde disse Tanker, for ikkun at be- 
kjendtgjöre dem, for saavidt de fandtes bekræftede ved Iagtta
gelser; thi han forudseer let, at mangfoldige Omstændigheder kunde 
forhale Bekræftelsen, om ogsaa Grundtanken var rigtig; blandt 
andet kunde de Straaler, hvoraf man tilsigtede den billeddannendc 
Virkning, have en större Svingningshurtighed end den der var 
meesl passende for vore brugeligste billeddannendc Stoffer, saa at 
andre Midler maatte opspores. Dersom Hovedtanken er rigtig, er 
det nyttigere for Videnskaben, at den overlades til almindelig Prø
velse, end om den forbeholdes Een eller nogle Faa.
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Selskabet havde modtaget:

Mémoire sur la decouverte très ancienne en Asie et dans Pindó- 
Perse de la poudre à Canon et des armes à feu, par M'-. le 
chevalier de Paravay, ancien inspecteur de l’école polytechni
que. Paris 1850.

Bulletin de la société Impériale des naturalistes de Moscou 1849, 
IV. 1850, I.

Mödet den 15de November.

Professor Eschricht forelagde Selskabet en Afhandling over 
Gangesdelphinen (Platanista) som vil blive meddeelt i dets Skrifter. 
Stoffet for Afhandlingen havde et individ afgivet, som blev fanget 
udenfor den botaniske Have ved Calcutta, medens Corvetten Gala- 
thea paa sin Jordomsejling laae der for Anker i December 1845. 
Det var blevet foræret af Dr. Wallich til Galalhea-Expeditionen, 
og, medens det endnu var ganske friskt, aftegnet af Expedilionens 
naturhistoriske Tegner, og besorget skeletteret ved Cand. Bern
hardt. Denne havde tillige indhentet flere Oplysninger om Arten 
i Almindelighed, men ved sin Afreise til Brasilien i indeværende 
Aars April Maaned, overlod han Prof. E. at benytte saavel disse 
som Skelettet og Tegningen til en Bearbeidelse for Selskabets 
Skrifter. Prof. E. gjorde opmærksom paa, at Tegningen, ikke 
alene fordi den var gjort af en duelig og övel naturhistorisk Teg
ner efter det friske Dyr, men ogsaå fordi den i alle Henseender 
svarede til Skeletformerne, maatte ansees for meget tilforladelig. 
Den stemmer alligevel i flere Henseender ikke overeens med de 
bekjendle nyere Afbildninger, langt mere derimod med den ældste, 
af den danske Missionær Lebeck givne. Ogsaa i Skeletforholdene 
fandtes adskillige Afvigelser fra den af Cuvier givne Beskrivelse 
af el Par til Parisermuseet -bragte Exemplaren En saa meget 
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större Opmærksomhed synes derved en Angivelse at fortjene, der 
var g]orl Cand. Reinhardt af M?-Blyth, Curator for Asiatic society’s 
Museum i Calcutta, nemlig at han sondrede mellem to Arter af 
Platanista, hvoraf den ene, der er almindelig i Indus, kun sjelden 
forekommer i Ganges, hvorimod den almindelige Gangcsdelphin, 
saavidt Cand. Reinhardt forstod Hr. Blyth, ikke skulde findes i 
Indus.

Prof. E. anstillede en Sammenligning mellem det foreliggende 
meget fuldstændige Platanista-Skelet og det af de egentlige Del- 
phiner (Delphinus stricte sic dictus) paa den ene Side og Næb
hvalerne fRhynchocetus Eschr.) paa den anden, hvoraf del syntes 
at fremgaae, at Gangesdelphinen danner et Overgangsled mellem 
disse to Grupper af Tandhvaler. Han gjorde opmærksom paa, 
at en saadan Overgangsform forsaavidt havde en særlig Interesse, 
som Næbhvalerne hidtil have staaet meget isolerede i Tandhvaler
nes Række, idet Prof. E. kun antog to levende Arter af denne 
Gruppe: 1) den egentlige Næbhval eller Döglingen og 2) Microp- 
leron, hvorimod allerede tre fossile Arter, under Navnet Ziphius, 
ere efterviste af Cuvier. At virkelig navnligen Hyperoodon latifrons 
Gray hverken er moer eller mindre end en gammel sædvanlig 
Dögling, derom har Prof. E. ved et ifjor til Prof. Steenstrup sendt 
gammelt Döglingeskelet fuldkomment overbeviist sig; og at den 
saakaldtc Ziphius Sowerbyensis Gray er Hannen til den alminde
lige Micropteron, har Prof. E. end yderligere fundet sig foranle
diget til al antage, efter at have kunnet undersøge et Aftryk af 
Craniet, sendt fra Prof. Acland i Oxford.

Selskabet havde modtaget:

Observations made at the magnetical and meteorological observa
tory at Hobarlon in Van-Diemen Island and al the arctic 
naval expediton. Printed by order of her Majesty’s gover- 
nement under the superintendance of Lieut-Colonel Edward 
Sabine of the royal artillery. Vol. I, commencing with 1841, 
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with abstracts of the observations from 1841 — 1848 inclusive. 
London 1850. 4.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in 
Wien. — Mathern, naturw. Klasse Mai, Juni, Juli . . . Octbr., 
Novbr., Decbr. 1849. Januar—Mai 1850. Phil, histor. Klasse 
Mai, Juni, Juli . . . Octbr., Novbr., Decbr. 1849. Jan.—Mai 
1850. 8.

Archiv für Kunde Oesterreichischer Geschichtsqvellen, herausgegeben 
von der zur Pflege vaterländisher Geschichte aufgestellten Com
mission der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 2 Bd. 
1849. ister Bd. 1850. 8.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsqvellen her
ausgegeben von der historishen Commission der Kais. Akade
mie der Wissenschaften in Wien. 2te Abtheilung: Diploma
taria et acta. Ister Band: Diplomatarium miscillum seculi 13. 
Wien 1849. 8.

Jahrbuch der Kais. Königl. Geologischen Reichsanstalt. 1850. Ister 
Jahrgang. Nr. 1. Jan.. Febr., Marts. Wien. 4.

Phil. Transact of the Royal society of London 1849. P. 2. 1850. 
P. 1. Proceedings of the R. society of London.

Transactions of the geological society of London. 2 series. Vol. 
VI. part. I. London 1841. 4.

Memoirs of the American academie of arts and sciences, new se
ries. Vol. IV. part. I. Cambridge and Boston. 1849.

The report of the British association for the advancement of 
sciences. 1849.

The quarterly journal of the geological society. London 1850.
The journal of the Royal geographical society of London. Vol. 

XIX. part. 2. 1849.
Letter to John Clayton on the independant oriental nations etc 

by Aaron Haight Palmer councelor of the supreme court of 
the U. S. Washington. 1849. 8.

Le vray système du monde par Demonville. 2 Octavblade. 30 Ex. 
Precis d’étude astronomique par Demonville. 6 Ex.
Bulletin de la société géologique de France. 2me serie. Tome 6, 

feuilles 27—47 & Tome 7éme feuilles 4—8. 1848—50.



Schleyermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurtheilt 
von Franz Vorländer,, Prof, der Phil, in Marburg. Marburg 
1850. 8. 2 Ex.

Flora Batava. 161—164.

Mödet den 29de November.

Prof. Forchhammer meddeelte en kort Beretning over Robert 
Chambres ancient sea-margins og en Sammenligning af disse med vore 
Forhold. Dette meget udforlige, og saavidt man uden specielle Under
søgelser kan bedömme, nöiagtige Arbeide behandler en Gjenstand, 
som er i höieste Grad interessant og vigtig for os, en Undersö- 
gelse nemlig over de gamle Havstokke og Strandbredder paa de 
brittiske Öer. Da det ikke kunde være Opgaven, at forelægge for 
Selskabet el Udtog af Chambers interessante Undersøgelser fore
trak Forchh. al sammenligne de Forhold, som Chambers har iagt
taget med dem, som i en Række af Aar have været Gjenstand for 
hans egne Undersøgelser, og ofte været omtalte i Selskabets Moder.

Ligesom hos os findes ved de skotske Kyster og Fjorde Lag, 
snart bestaaende af Leer, snart af Sand, der deels ved deres Be
liggenhed, deels ved den Mængde Levninger af Söedyr, som de 
indeholde, hentyde paa en tidligere höiere Vandstand i Forhold til 
Kysterne. Hos os stige disse gamle, beviisligen af Havet afsatte 
Lag i Almindelighed ikke betydeligen over 20 Fod, i Skotland der
imod synes de at hæve sig til langt större Ilöider. Men medens 
Chambers efterviser og fremhæver som særdeles mærkværdigt og 
vigtigt, at Terrasserne af de samme Lag forekomme paa de brit
tiske Öers forskjellige Steder i samme Höide over Havets nuvæ
rende Niveau, er Forholdet hos os saaledes, at der er Dele af 
Landet, hvor denne Niveauforskjel er större end i andre, og i 
omtrent Halvdelen af hele Riget opdager man ikke det ringeste 
Spor af en Niveauforandring forsaavidt samme bliver antydet ved 
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Lag, der indeholde Levninger af nulevende Södyr. Chambers 
efterviser, især i Skotland en Mængde over hinanden liggende 
Terrasser, hvoraf de ovre ere uden Forsteninger af Havets Be
boere; ogsaa hos os kan man især i Jyllands store Sandegne 
eftervise, idetmindste nogle af disse terrasseformige Sletter. Paa 
de briltiske Öer forekommer som Undtagelse og pletviis enkelte 
Lag med Forsteninger af de brittiskc Kysters endnu levende Södyr, 
indtil ganske usædvanlige Höider, saasom i Wales indtil 1700 Fod; 
ogsaa hos os iagttager man noget Lignende, endskjöndt i et lavere 
Niveau, der svarer til Landets mindre Höide over Havet. Hertil 
horer det mærkværdige Lag ved Tarbek i Nærheden af Bornhöft 
i Holsleen, som langt overstiger Alt hvad vi ellers iagttager af 
hævede Östers- og Muslingebanker, og netop findes i en Deel af 
Riget, hvor man hidtil ikke har iagttaget Spor af en vedvarende 
Hævning. Men Tarbek ligger ikke ret langt fra Segeberg, om 
hvis Gipsbjerg Prof. Forchh. har beviist at dets Omdannelse falder 
i vor Rullesteenslid og maaskee er samtidig med Hævningen af 
hiin Östersbanke. Det samme Phenomen, som vi have iagttaget 
hos os, at de höiere liggende Sandlag, endskjöndt de ere hoist 
sandsynligviis afsatte af Havet, ikke fore Forsteninger, gjentager 
sig i Skotland, og der, ligesom her savner man en Antydning af de 
Omstændigheder, der kunne have foranlediget et saa paafaldende 
Phænomen. 1 Skotland finder man Torvemoser med Sumpplanter 
og Ferskvandsdyr, dækkede med Sand og Leer, der indeholde 
Levninger af Kysternes nuværende Saltvands Fauna, og Prof. Forchh. 
har viist at delte Phænomen er ganske almindeligt hos os, og at 
dertil hörende Kjendsgjerninger strække sig paa Europas Fast
landskyster fra Danmark til Spanien, vi kjende dem nu paa de 
britliske Öer, fra Canalen indtil höit oppe i Skotland. Hos os har 
man allerede i længere Tid iagttaget mange Phænomener, i For
bindelse med de hævede Havstokke, som antyde, at Landet under 
disse tidligere Niveauforhold var beboet af Mennesker; Chambers 
efterviser det samme med Hensyn til de brittiske Öer.

Endnu inaa det være tilladt at anföre et Par Iagttagelser, 
hvortil vore Kyster byde fortrinlig Ledighed, og som maaskee 
kunde benyttes til at oplyse enkelte af Chambers anförle Iagtla- 
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geiser. Sand og Leer afsættes af del samme Hav paa samme Tid 
ikke i samme Niveau. Leret bundfælder sig ikkun af et fuld
kommen roligt Hav, den Höide hvori det er afsat, udtrykker der
for Havspeilets sande Niveau, Sandet afsættes af Bölgetoppen, det 
udtrykker den störste Höide, hvortil det bevægede Hav naaer. 
Imellem disse to af Havet afsatte Lag, kan der hos os findes en 
Forskjel af henved 8 Fod, den maa være langt större, hvor et 
dybere og större Hav tillader Dannelsen af höie Bölgebjerge.

I vore Marskegne voxer den ny afsatte Marsk indtil den har 
naaet en Höide, hvor den kun sjeldent overskylles af Havet; den 
er da efter Marskbeboernes Udtryk moden, naar den da ikke ved 
Diger beskyttes imod Soen, skjæres den atter bort, og det Tilbage
blivende danner Terrasser imod det forstyrrede Lag. Disse Ter
rasser ere lodret afskaarne, men ikkun faa Fod höie, og ere dan
nede under Havets aldeles uforandrede Niveau. Det er rimeligt 
at lignende Terrasser maa blive langt större, hvor Forskjellen 
mellem Höi- og Lavvande er betydeligere end ved vore Kyster.

Chambers Arbeide er af stor Interesse og det vilde være at 
önske, at lignende Undersögelser maatle blive anstillede i ret 
mange Lande.

Professor Eschricht henstillede til Selskabets nærmere Bedöm- 
melse nogle Bemærkninger over Ribbenenes Forhold hos Fiskene 
i Sammenligning med deres Forhold hos de tre höiere Hvirvel
dyrklasser. Medens man nu er enig om, at Tvertapperne paa 
Fiskenes Hvirvelsöile ikke svare til dem paa Pattedyrenes i Al
mindelighed, men, forsaavidt de navnlig ganske almindeligen bag 
Gadboret danne Kanalen for Caudal-Arterien og Venen fhos Silden 
og andre ogsaa fortil for Aorta), ere at betragte som Hæmata- 
pophyser i Modsætning til de ovre Hvirvelbuer som Naurapophy- 
ser — har man hidtil dog endnu vedblevet at sætte Fiskeribbenene 
som analoge med Pattedyrenes. Imidlertid danne Fiskeribbencnes 
to Siderækker dog, ved at udgaae fra Blodbuerne og navnlig hos 
Silden at stöde til den uparrede tagsteenlagte Skjælrække langs 
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hele Bugfladens Midtlinie, tilsammen en viid Canal for Bugindvol
dene, der i Symmetrien mellem Bug- og Rygflade svarer til den 
over Blodbuerne undertiden forekommende Canal for et Knippe 
Trevlebaand langs Hvirvelsöilen. Symmetrien mellem Ryg- og 
Bugflade paa Sildeskelettet bliver fuldstændiggjort derved, at baade 
foroven og forneden ligge to fuldstændige Siderækker af de gaf
lede , i Musklerne indskudte fine Fiskebeen. De överste pege 
opefter, de nederste nedefter; men de överste ere i Hen
seende til deres gaflede Endes Befæstelse nærmest analoge med 
Pattedyrenes Ribbeen. Idetmindste den ene af deres Gaflelgrene 
er nemlig ved Senebaand fæstet til Nervebuerne (Arcus vertebra
rum). Denne Befæstelse vilde blive end mere analog med den af 
Pattedyrribbenenes Capitulum, hvis Prof. Retzius's Angivelse var 
fuldkommen rigtig, at netop dette altid er Tilfældet hos Patte
dyrene, men i Virkeligheden skeer Lcdeforbindclsen mellem disses 
Ribbeenshoved (Capitulum) og Hvirvlerne maaskee endog altid 
med Endepladerne af to til hinanden stödende Hvirvellegemer. 
Kun forsaavidt man vil ansee disse Endeplader som tilhorende 
baade Hvirvelbuerne og Hvirvellegemerne, kan Prof. Retzius's 
Angivelse holde Stik. I hvert Fald blive dog disse överste saa- 
kaldle Kjöd-Fiskebeen, naar man holder sig til Forbindelsen med 
Hvirvlerne, nærmest analoge med Pattedyrenes Ribbeen. (En lig
nende Sammenstilling er af I. F. Meckel og Cuvier tidligere gjort 
med Hensyn til enkelte Fiskearter, hos hvilke disse Kjöd-Fiskebeen 
— dog kun de nedre Rækker — ere endnu stærkere udviklede 
end Fiskeribbenene.) — Hvis den her yttrede Anskuelse er den 
rigtige, maatte man, for at reducere et Sildehvirvelbeen med alle 
dets mange Beenbuer til et Pattedyrhvirvelbeen og dettes Ribbeen, 
tænke sig alle Sildens nedre Buerækker borte og de övre Kjöd— 
fiskebeen dreiede ned mod Bugfladen.
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Prof. E. A. Scharling meddelle Bemærkninger over Runges 
Farbenchemie.

Efter Andragende fra Commissionen for Diplomatarium dani- 
cum og Regesla diplomática vedtoges at den maatte optage Etats- 
raad Wegner som Medlem istedetfor afgangne Conferenlsraad Kol- 
derup Rosenvinge.

Selskabet havde modtaget:

Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesell
schaft der Wissenschaften. 1846, 1847, 1848, 1849 & 1850. 
Hefte 1 & 2.

Abhandlungen der philol. historischen Classe der Königl. Sächsi
schen Ges. der Wiss. Bd. I. Leipzig 1850.

The Journal of the Royal geographical society of London. Vol. 
20. P. I. 1850.

Catalogo Metódico dei pesci Europei di Carlo L. principe Bona
parte. Napoli 1846. 4.

Uebcrsicht der Arbeiten und Verhandlungen der schlesischen Ge
sellschaft für vaterländische Cultur im Jahre 1850. Breslau 
1850. 4.

Messungen zur Bestimmung des Höhenunterschiedes zwischen dem 
Schwarzen und Capischen Meere von G. Fuss, Sawisch & 
Sabler. 1836 & 1837. Petersbourg 1849. 4.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger

Og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1850.

Af
Geheimeconferentsraad og Professor jW. <7. Órstedj 

Storkors af Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Ær. W.

Mödet den 13de December.

Professor Dr. Theol. Scharling forelæste folgende Indledning 
til en ny Fremstilling af Mystikeren Michael Molinos Liv og Lære.

Til de Partier af Kirkehistorien, der fortjene en nærmere Be
tragtning end den, der pleier at skjænkes dem, höre de saakaldte 
qvietistiske Bevægelser, som imod Slutningen af det 17de Aar- 
hundrede vakto ikke blot i den romersk-katholske, men ogsaa i 
den protestantiske Kirke en Deeltagelse, hvorom man nutildags i 
Almindelighed ikke har nogen Forestilling, da Erindringen om de 
didhörende Begivenheder for det Meste indskrænker sig til de 
korte Notizer, som i de sædvanlige Fremstillinger af den christe- 
lige Kirkes Historie knyttes til Navnene Molinos^ Mdm. Gujon og 
Fenelon.
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Allerede den Omstændighed, at der i de qvielistiske Stridig
heder forhandledes om Spörgsmaal, som langt mere umid
delbart angaae al Religions inderste Væsen end i saamangc 
andre theologiske og kirkelige Tvistigheder, maa vække Inter
essen for nöiere at kjende dem. Dertil kommer, at de qvie- 
tistiske Bevægelser, langtfra at staae isolerede, slutte sig til de 
mange andre reformatoriske Forsög, hvorpaa den sidste Halvdeel 
af det syttende Aarhundredc var saa rigt, og hvori der aaben- 
barer sig den samme Bestræbelse, som kjendes til enhver Tid, 
hvor de i Kirken overleverede Former for Lære og Cultus, istedet- 
for at være den religiöse Aands naturlige Udtryk og Understöt- 
telsesmidlcr, blive folie som trykkende og hæmmende Baand. 
Denne Fölelse fremkalder da en Opposition, som söger at oplöse 
det Faste og Stive ved de engang gjældende Bestemmelser, vender 
sig med större eller mindre Heftighed, men altid bittert og fjendt
ligt, imod disse, og söger ligesom at fode Christendommen paa ny 
af den friske og levende Aand. Disse Perioder höre unægteligen 
til de mærkeligste i Kirkens Historie. I Qvietismen rörer sig 
det samme Princip, som egentlig giver Jansenismen dens höiere 
interesse. Pietisterne lagde ingen Skjul paa, at de i Qvietistcrnes 
Tænkemaade og Skjebne saae Billedet af deres eget Forhold til 
den herskende Kirke; og i England betragtede man Qvietismen 
som en Green af Qvækerisme. Til disse bekjendte Partier knytter 
sig Erindringen om en Mængde andre Sector af ringere Betyd
ning, men som alle fortes i den samme Retning, hvor forskjellige 
og uenige de end forresten vare indbyrdes. Som Parti har Qvie- 
tisrnen kun en kort, men i flere Henseender særdeles mærkelig 
Historie; som Aandsretning peger den hen til den christelige Mystiks 
förste Tider, hvorfra den söger sit Udspring, ligesom den vil fort
sætte sin Tilværelse, saalængc Kirkens Udvikling foregaaer under 
menneskelig Indskrænkning. •— Til Kundskab om Qvietismen i den 
Tid, da den var Gjenstand for Begeislring og for Had, besidde vi 
for endeel saa rige og fortræffelige Kilder, at det ved flere Lei- 
iigheder bliver os muligt ikke blot at kjende de didhörendc ud
vortes Begivenheder i deres Forbindelse, men endog ligesom at 
skue ind i de handlende Personers Sjæl og blive Medvidere i 
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deres inderste Tanker. Medens delte navnlig gjælder om Mdm. 
Gujons og Fenelons Historie, er imidlertid det Modsatte Tilfældet 
med Alt hvad der angaaer Qvietismens egentlige Hoved, Molinos. 
Det dunkle og tvetydige Lys, der udbreder sig over delte Indi
viduums Virksomhed og Skjebnc, staaer i besynderlig Modsætning 
til den Opmærksomhed, som begge Dele vakte hos Samtiden. 
Om det cndogsaa ikke kan ventes, at dette Mörke vil fuldkommen 
opklares, förend hidtil skjulte Oplysninger engang blive bragte for 
Dagen, har det dog noget særegent Tiltrækkende at dvæle ved 
Betragtningen over et saa besynderligt Phænomen og i det Mindste 
at efterspore de Aarsager, som have foranlediget dets Hemmelig
hedsfuldhed.

Der var en Tid, da Molinos’s Navn ikke blev udtalt uden med 
Begeislring og Ærefrygt, da det i mange tusinde Menneskers 
Hjerte vakte Haabel om en Fornyelse af det religiöse Liv i den 
Deel af Christenheden, hvor en mechanisk Ceremonitjeneste havde 
gjort saamange Mennesker fremmede for Religionens sande Kraft 
og Tröst; — men inden et Decennium var det samme Navn en 
Gjenstand for Afsky og Bespottelse. Molinos, der i tyve Aar 
blev betragtet som en Helgen, hvis Venskab sögtes af de forstan
digste og ædleste Personer ikke mindre end af Verdens Store; 
hvem den katholske Kirkes Overhoved skjænkede sin særegne 
Yndest; hvis Skrifter udbredtes i den ene Oversættelse efter den 
anden til alle Lande, og som af höitstaaende Geistlige, endog af 
selve Inqvisitionens Medlemmer, vare bievne anbefalede de Troende 
til Lære og Veiledning i christelig Fuldkommenhed; — den samme 
Molinos blev anklaget for at udbrede de ugudeligste Vildfarelser, 
beskyldt for de skjændigste Forbrydelser, hans Böger brændte, 
hans Tilhængere forfulgte, og han selv dömt til et eensomt 
Fængsel, hvor han opgav sin Aand, uden at Verden med Sikkerhed 
erfarede, naar og hvorledes han döde. Hvad der bevirkede en 
saadan Forandring, er forblevet en Gaade, hvis Losning kun synes 
at frembyde Valget mellem to lige nedslaaende Formodninger, 
nemlig, at enten lier er alter et ædelt og uskyldigt Menneske blevet et 
Offer for et hierarchisk Parties egennyttige Planer, og et heldigt 
begyndt Forsög paa at lösrive Millioner Mennesker fra Aarhun- 
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(Ireders aandclige Trældom blevet undertrykt ved oprorende Vold 
og trædsk Ondskab; — eller, hvad der ikke er mindre sörgeligt, 
at Religion og Fromhed i den tilsyneladende reneste Skikkelse har 
kun været Masken for den skjændigste Ryggeslöshed, og en 
Mængde Mennesker, under Paaskud af at veiledes til Sandhed og 
Fuldkommenhed, er bleven indviet i moralske Afskyeligheder, der 
allerede af almindelige Politihensyn fordrede Hemmelighedens Slör 
draget over Forbrydelsens Omfang og Beskaffenhed. Under det 
ene eller det andet af disse Synspunkter er Molinos’s Person og 
Skjæbne blevcn fremstillet indtil denne Dag, og de faa, men mod
sigende Kjendsgjerninger og Beretninger, hvilke det her gjælder 
om at bringe i Sammenhæng, synes i lige Grad at understotte og 
bestride Sandheden af enhver af disse afvigende Fremstillinger. 
Foruden enkelte af Molinos’s Tilhængere blandt Catholikerne, hvis 
Röst dog snart forstummede, var det især det Parti blandt Prote
stanterne, hvis Aandsretning og Forfölgelser i flere Henseender 
maatte vække Sympathie for Molinos, nemlig Pietisterne, som 
antog sig hans Forsvar. De oversatte hans Skrifter, commenterede 
dem og oplyste den sande Mening af hvad der kunde findes over
drevent eller anstödeligt deri; de samlede alle Vidnesbyrd, som 
talede til Gunst for Molinos’s Uskyldighed og henviste til den 
romerske Kirkes og navnlig Jesuiterncs sædvanlige Forfölgelse og 
Grusomhed mod Alle, som gjorde Evangeliets Sandhed gjældende 
mod den Overtro, Hierarchiet udbredte i egennyttig Hensigt. 
Men naar vi indrömme, at Mænd som Spener, Francke, Arnold 
og andre Lignende forstode bedre, end den störste Deel af Datidens 
sædvanlige Theologer baade blandt Katholiker og Protestanter at 
fatte og vurdere Anskuelser og Lærdomme af den Aand og Ret
ning, hvortil Molinos, efter sin egen Paastand i hans Skrifter, 
bekjendte sig, kunne vi dog- ikke oversee, at disse hans Apologeter 
befandt sig langt fjernede fra den Skueplads, hvor de Begiven
heder forefaldt, som her kom i Betragtning, levede under Forhold, 
som ingenlunde vare gunstige for en aldeles upartisk*)  Opfattelse 

*) Saaledes finder man folgende Yttringer af Spener fremhævede med Roes af 
Arnold i dennes Anleitung des Molinos’Buch Geistlicher Wegweiser zu leser: 
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af Molinos’s og hans Tilhængeres Sag, og endelig nærmest vare 
indskrænkede til de samme Kundskabskilder, hvortil vi endnu i 
vore Dage ere henviste, nemlig deels til Beretninger, der, om de 
end hidröre fra Samtidige og Folk, som til hiin Tid opholdt sig i 
Italien, dog ved flere af de vigtigste Omstændigheder selv erklære, 
kun at have deres Hjemmel i det almindelige Rygte; deels til et 
Par trykte Smaaskrifter af Molinos, hvoriblandt rigtignok hans 
Hovedskrift, men hvis Beskaffenhed maaskee snarere kunde fordre 
Kundskab om Forfatterens Liv og Sæder til exegelisk Nogle, end 
tillade, at man omvendt fra deres Indhold uddrog Slutninger om 
Forfatterens Levnet.

Imod de Grunde, der saaledes nærmest kun ad middelbar Yei 
gjöres gjældende for Molinos’s Uskyldighed, vilde alligevel den 
almindelige Afsky og Foragt, hvormed hans Navn findes ledsaget 
lige ned til vore Dage hos katholske Skribenter, neppe veie stort 
hos os Protestanter, da hiin Vanære jo kunde ansecs for en 
naturlig Virkning af den pavelige Banslraale, der eengang for alle 
havde brændemærket den Ulykkelige i det katholske Samfunds 
Öine. Men sierre Indtryk gjör ct fra katholsk Side aflagt Vid
nesbyrd, der hidrörer fra Mænd, som slotte deres Dom over 
Molinos ikke blot paa den pavelige Bulle, hvorved hans Lære blev 
fordömt, men paa Indsigt i de Actstykker, som ere blcvne frem- 
lagde i hans Proces og angaae hans Sæder og Opförsel. Man 
finder i den berömle franske Biskop Bossuets Brevvcxling en 
Skrivelse, dateret Paris 13de Oct. 1687 — altsaa noget over en 

„Wir dürften dem Molinos kaum ohne Ungerechtigkeit etwas anders zu
schreiben, als er aus seinen eignen Schriften könne überführt werden , dass 
es seine Meinung gewesen sey .... Auch sey unserer Kirche dran gelegen, 
dass in Babel Unruhe sey .... also dass wir wider die Qvietisten nichts thun 
sollen, noch sie mit unserm Vorurtheil graviren. Ja es sey viel rathsamer, 
dass, wo es seyn könne, man auf alle zulässige Weise ihrer Sache wider die 
Jesuiten, als ihre gemeine Feinde, beystehe, zum wenigsten doch verhüte, damit 
es nicht heisse, sie wäre auch durch unsere Beystimmung gefallen.” Derfor 
erklærer ogsaa Spener, „es gefalle ihm gar nicht, dass Molinos von einen und 
andern Lutheranern mit Mund und Feder angegriffen worden;” og han he
lfender, „dass sey bei ihm ein grosses prcejudicium, dass diejenige Sache der 
Wahrheit gemäss sey, ivelche die geschwornen Feinde (die Inquisitoresj ver
dammen, und dass der unschuldig sey, den diese verwerfen.”
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Maaned efter Molinos’s Domfældelse —, hvori Abbed Renaudot 
yttrer for Bossuet, i Anledning af Molinos, om hvem formodentlig 
Bossuet har anmodet Brevskriveren at meddele sig Efterretninger, 
at den pavelige Bulle, som fordömle 68 af Molinos’s Sætninger, 
var udkommen i Tryk, hvilken han derfor meente, at Bossuet vel 
allerede havde seet. „Men desforuden er der” — vedbliver Re
naudot — „den hele Proces, der dog er for vidtløftig til at jeg 
har turdet bede mine Venner i Italien om at forskaffe mig en 
Copie deraf. Men jeg har et Udtog af denne lange Proces, 
skrevet med Mesterhaand, tilligemed forskjellige Breve, — Alt til 
Deres Tjeneste. Man behöver nogle Dage for at afskrive det 
Hele, .leg har ogsaa i Udtog to af lians Disciples Proces; disses 
Vildfarelser vare endnu slörre. Jeg venter Deres Befaling an- 
gaaende alt dette. — Molinos var en af de slörste Skurke, man 
kan forestille sig. Der gives ikke nogen saa afskyelig Uteerlighed, 
som han jo har begaael i en Tid af 22 Aar, uden at aflægge 
Skriftemaal*"■). Af Processen synes det, at han har tilstaaet alle 
disse Ting. Man bemærker der imidlertid nogle, hvilke han 
har nægtet. Jeg skal have den Ære at meddele Dem liere Ny
heder desangaaende om nogle Dage.”

*) Molinos était un des plus grands scélérats, qu’on puisse s’imaginer. Il n’y a 
ordures execrables qu’il n’ait commises durant 22 ans, sans se confesser, (s. 
Oeuvres de Bossuet, Paris, chez Boudet 1778, 4 T.) Det er vel egentlig disse 
Renaudots Ord, som have foresvævet Nisard, naar det i dennes Artikel : Bossuet 
(çFenelon i Revue des deuxMondes 1845 Juill. p.306hedder: „Le fameux Molinos, 
si long temps vanté comme un prêtre consommé dans la direction, avait vécu 
vingt-deux ans dans toutes les ordures, ditBosswef, et sans se confesser.’’

Bossuet har ved flere end een Ledighed yttret sig om Mo
linos og den Fremgangsmaade, der var anvendt mod denne. Ilan 
erklærer, at Rom har i denne Sag gaaet frem med megen Vær
dighed og Klogskab, cl Vidnesbyrd, der vel ikke tör ansccs for 
aldeles upartisk, naar man betænker den fjendtlige Stilling, som 
Bossuet indtog til Qvietismen i et sildigere Stadium af dens Udvikling. 
Men det maa dog bemærkes, at han i sin Polemik mod denne reli
giöse Retning udtrykkeligen gjör opmærksom paa, hvorledes Qvie
tismen som Anskuelse og Tænkemaade maa skjelncs fra den An
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vendelse, der er bleven gjort deraf, og hvorledes han er langt 
fra at tillægge Qvietismens Venner og Forsvarere i Almindelighed 
saadanne Afskyeligheder, som dem, hvori Enkelte af dette Parli, 
og navnlig den ulykkelige Molinos have gjort sig skyldige*).  
Han omtaler oftere de Skjændigheder (infamies), de afskyelige 
Udsvævelser (abominables exces), de forskjellige Forbrydelser 
(plusieurs crimes), som have fremkaldt Molinos’s Fordømmelse. 
Man har ifölgc det ovenfor Anförte Grund til at betragte disse 
Yltringer støttede blandt Andet til de omtalte Procesacter, af 
hvilke Renaudot tilbod at skaffe Afskrifter. Saameget större Ilaab 
vækkes der derfor om at faae et Lys over denne dunkle Sag, 
naar man træffer paa det Lofte i et af Bossucts antiqvielistiske 
Skrifter, den berömte Instruction sur les états d’Oraison, at han 
vil til yderligere Oplysning om Qvietismens fordommelige Vild
farelser i et Anhang meddele de Acter, som angaae Molinos’s 
Proces, og som crc faldne ham i Hænderne**).  Man söger 
imidlertid delte Anhang nu tildags forgjeves i forskjellige Udgaver 
af Bossuets Samlede Værker, formodentlig af den samme Grund, 
som angives for dette Anhangs Udelukkelse i Qvartudgaven, Paris 

*) J’ai omis exprés un caractère affreux tics Begnards, que Molinos n’a 
pas voulu qui manquât au Quiétisme nouveau: on voit bien que j’entends 
par là les infamies qu’il a héritées de la secte des Béguards comme beau
coup d’autres excès. Je n’en ai point voulu parler, et je prie le prudent 
lecteur d’en bien comprendre la raison. Je pourrais dire d’abord, qu’on a 
horreur de telles matières; mais une raison plus essentielle m’en a détourné, 
et c’est qu’on peut séparer ces deux erreurs. On peut, dis-je, séparer les 
autres erreurs du Quiétisme de ces abominables pratiques, et plusieurs en 
effet les en séparent. Or, j’ai voulu attaquer le Quiétisme par son endroit le 
plus spécieux, je veux dire, par les spiritualités outrées plutôt que par les 
grossièretés: par les principes qu’il avoue et qu’il étale en plein jour, et non 
par les endroits qu’il cache, qu’il enveloppe et dont il a honte .... Voilà 
pourquoi je n’ai point voulu appuyer sur ces horreurs . . . Bossuet,[ Instruc
tion sur les états d’Oraison, Paris 1697 p. 381. Tous ne tombent pas dans ces 
abominables excès et ne tirent pas de ses principes les consequences, que le 
malheureux Molinos en a tirées; mais on en doit prevenir l’effet (p 384). — 
SIg. Bossuet, Ordonn. el Instruct. Pastorale sur les états d’Oraison, i Actes 
de la condemnation des Quiétistes p. LXVII: Il (Molinos) fut condamné pour 
plusieurs crimes et pour avoir enseigné des propositions contraires à la foi et 
aux bonnes moeurs.

**) Rome a procédé dans cette affaire avec beaucoup de gravité et de prudence; 
je rapporterai à la lin pour mémoire les actes, qui sont tombés entre mes 
mains. Bossuet, Instr, sur les états d’Oraison Liv. X. p. 386.
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1744 S. Vil: „fordi dets Indhold ikke horer til Bossuets Arbeider.” 
Det findes alligevel i den første Udgave af Instruction sur les états 
d’Oraison, Paris 1697 og förer til Titel: Actes de la condemnation des 
Quiétistes. Men man foler sig ligesaameget skuffet som forundret, 
naar man her, med Undtagelse af et Brev til Pave Innocentais XI 
fra Cardinal Caraccioli, Erkebiskop i Neapel (dat. 30 Jan. 16820, 
hvori Molinos end ikke nævnes, og et andet Brev (dat. 7de Oct. 
1687) fra Erkebiskop Palafox i Sevilla, der lykønsker Paven til at 
have opdaget og straffet „den trolöse Molinos’s afskvelige Vildfa
relser og skrækkelige Udskeielser, som han havde vidst ved 
djævelsk Kunst og Hykleri til en Tid at skjule for en uendelig 
Mængde Mennesker, til hvis Tal Brevskriveren lilstaaer om sig selv, 
at han ulykkeligviis eengang havde hört” — ikke finder andet, 
end de officielle Documenter, som ere blcvne udbredte af selve Inqvi- 
sitionen, og som derfor findes aftrykte i flere theologiske og histori
ske Skrifter, der handle om Qvietismen; nemlig et Circulaire, ud
stedet (15de Febr. 1687) af Inqvisitionens Formand, Cardinal Cibo, 
indeholdende i 19 Artikler de fornemste qvietistiske Vildfarelser; 
Inqvisitionens Decret (28 Aug. 1687) og den pavelige Bulle (20 
Novbr. 1687), hvorved 68 Sætninger, som Molinos skal have ved- 
kjendt sig at have troet og lært, men som han senere skal have 
afsvoret, fordommes; og endelig fire andre Inqvisitionsdecreter 
(5te Febr., 1ste April, 9de Sept. 1688, 30te Novbr. 1689), som 
fordomme endeel navngivne qvietistiske Skrifter*).  Man skulde 
efter den Maade, hvorpaa Bossuet har indledet sin Meddelelse af 
disse Actstykker, have ventet ganske andre Oplysninger. Thi for 
det Förste var det besynderligt at tale om Actstykker, som vare 
faldne Udgiveren i Hænderne (qui sont tombés entre mes mains), 
naar dermed væsentlig ikke meentes andre, end de Décréter og 
Buller, som allerede i et Decennium (1687—97) havde været be- 
kjendte over hele Verden. Dernæst behøvede Bossuet, for at 
oplyse, hvor farlige de qvietistiske Anskuelser kunde blive for 
Religion og Sædelighed, saa meget mindre at henvise til Pavens

'*)  Dc övrige Aktstykker i denne af Bossuet udgivne Samling have aldeles Intet 
med Molinos^s Sag at gjöre, men angaac de qvietistiske Bevægelseri Frankrig. 
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og Inqvisilionens Fordömmelsesdecreter, som banjo netop havde gjort 
Udviklingen af dette Æmne til Gjenstand for sin omhandlede Bogs 
(l’instruction sur les états d’oraison) Indhold. Hvad der yderli
gere skulde bevises, var derimod, al Molinos’s Lære virkelig havde 
fort sin Ophavsmand til saa fordærvelige praktiske Conseqvcnlscr. 
Dette fremlyser imidlertid ikke af de meddeelte Actstykker, uden 
forsaavidt der i disse gjenlagne Gange erklæres, at „Michael Mo
linos har mundtlig og skriftlig lært og udövet Lærdomme, som 
stred mod den chrisleligc Religions Sandhed og forte de Troende 
til de störste Vildfarelser og alle Skjændigheder”. Hermed var 
dog ikke engang sagt, at Molinos selv havde udövet „alle de 
Skjændigheder”, hvortil hans Lære gav Anledning. Anklagen 
kunde have sin Gyldighed, dersom Molinos havde i sit Levnet 
i. Ex. viist den Foragt for de kirkelige Ceremonier, for Skrifte— 
maal, Helgentilbedelse, Bodsövelscr á'c. ? som hans Lære synes at 
indeholde og hvilken den katholske Kirke betragter som Kjætteri 
og Ugudelighed, uden at han just derfor havde plettet sit Liv 
med saadanne Handlinger, hvilke Bossuets ovenanførte Yttringer 
antyde og som et Rygte, hvis Sandhed er bleven ligesaa fast troet 
af Qvielisternes Modstandere som ivrigt benægtet af Molinos’s 
Venner, tillagde ham, at han nemlig skulde have forfort fornemme 
romerske Damer, som havde fortroet sig til ham i aandelige An
liggender, til Utugt, og begaaet andre lignende Forbrydelser.

Man maa derfor vel antage, at Bossuet har ved disse sine 
Yttringer om Molinos’s Hykleri og hemmelige Misgjerninger *)  ikke 
blot havt hiin almindelige og derved tillige ubestemte Anklage, 
som indeholdes i de officielle Domme, for Oie, men ogsaa taget 
Hensyn til specicllere Oplysninger, hvilke vare bievne bragte til- 
veie ved den af Inqvisitionen anstillede Undersøgelse, navnlig fra 
de ved denne Lcilighed optagne Vidneforhor. Men hvorfor har 
Bossuet da ikke meddcelt disse enten fuldstændigen eller i Udtog? 
— Denne Taushed har ogsaa givet protestantiske Skribenter An

*) Voyez l’austérité apparente des discours de Molinos dans sa Guide Spirituelle, 
et si l’on en croit les bruits, sa fausse perseverance malgré ses retractations : 
cependant on sçait, qu’il étoit: Dieu a voulu mettre au jour son hypocrisie, 
Instruct, sur les états d’Oraison p. 385,
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ledning' til at erklære den hele Anklage mod Molinos, forsaavidt 
den gik ud paa, at han skulde have anvendt sin Lære til skjæn- 
dige Forforeiser og Misgjerninger, for en Opdigtelse, grundet i 
Had og Forfölgclsessyge hos det katholske Hierarchie. „Det havde 
været bedre” — siger Weismann (Memorabil. Eccles, i. p. 535) 
— „om Biskoppen af Meaux havde beviist speciem facti, end med 
rhetorisk Veltalenhed udbredt sig om Muligheden af de Vildfarelser 
og Synder, hvori selv aandeligsindede Mennesker kunne henfalde, 
hvad Ingen vil falde paa at tvivle om”. Ikke destomindre synes 
Bossuels Autoritet for stor til at man uden videre tor beskylde 
ham for en saadan Letsindighed eller en saa oprorende Falskhed 
og Grusomhed, at han blot efter löse Rygter skulde have skjændet 
en Ulykkeligs Eftermæle, der til den Tid, hvor Bossuet udarbeidede 
sit Skrift, allerede paa niende Aar var berøvet sin Frihed og i 
Egenskab af overbeviist Hæretiker var dömt til for sin Livstid at 
sone denne Brode med et eensomt Fængsels Straf og Vanære*).

*) Bossuet slutter sit ovennævnte Skrift (i A. 1697) med den Anmærkning, at 
medens man var i Begreb med at ende Trykningen deraf, var der indlöben 
Efterretning om, at Molinos var död d. 29 Decbr. 1696, „efterat have mod
taget alle Sacramentel’ med mange Kjcndetegn paa Fortrydelse.’’

Desuden gives der endnu andre Omstændigheder, som maae 
tages i Betragtning, inden man fra Bossuels Tilbageholdenhed med 
at levere specicllere Oplysninger om Molinos’s personlige Forhold, 
slutter til sammes Uskyldighed. For det Förste vide vi ikke, i 
hvilken Udstrækning det var Bossuet tilladt at meddele alle de 
Oplysninger, hvoraf han var i Besiddelse med Hensyn til dette 
Punkt. Fordi der mellem Geistlige, som maaskee nöd en större 
Tiltro hos de höiere kirkelige Autoriteter, circulerede Afskrifter 
af Molinos’s Procesacter, turde derfor just ikke en enkelt af disse 
Mænd ansee sig bemyndiget til at offentliggjöre dem i deres Fuld
stændighed. Dernæst kunde Indholdet af disse Acter, endog uden 
Hensyn til et udtrykkeligt Forbud mod deres offentlige Bekjendt- 
gjörelse, være af den Beskaffenhed, at man maalte have Betænke
lighed ved at lade dem komme til det store Publicums Kundskab. 
Vi have fra den nyeste Tid i selve den protestantiske Kirke el i 
flere Henseender mærkeligt Sidestykke til Molinos’s Historie. J 



147

Aarene 1835 til 1838 forhandledes de saakaldtc Muckeres Proces 
i Preussen. Et Samfund i Königsberg, hvortil hörte nogle af 
denne Stads fornemste og meest dannede Personer af begge Kjön, 
havde i længere Tid været udsat for den Mistanke, som dets 
Fiender udbredte om dets Medlemmer, at disse, under Paaskud af 
at opbygges og fremmes i den höist mulige religios-sædelige 
Fuldkommenhed, holdt Sammenkomster, hvor der blev övet Vellyst 
og Utugt af den meest raffineerte Art. Efter en for Consistoriet 
i Königsberg formelig reist Anklage bleve Samfundets Formænd, 
to Geistlige, Ebel og Diestel, af hvilke fornemmelig Ebel var en 
Mand af mange udmærkede personlige Egenskaber, der ogsaa som 
Taler og thcologisk Skribent havde vundet et anseet Navn, fore- 
löbigen suspenderede fra deres Embeder. Undersögelscn varede 
i nogle Aar; Acterne, der belob sig til 70 stærke Bind foruden 
40 trykte Skrifter, sendtes mod Enden af Marts 1838 til Kammer
retten i Berlin, som, efter al have indhentet ogsaa det Magde- 
burgske Consistoriums Betænkning, blev beordret til at fælde Dom. 
Jfölge det almindelige Rygte blev denne, paa Grund af at man 
ved de anstillede Undersögelser fandt saamange og saa fornemme 
Personer indviklede i Sagen, indskrænket til Ebel og Diestel, som 
casseredes og hensattes i en Correctionsanstalt. Ligesom i Mo- 
linos’s Sag er ogsaa ved Muckernes Proces Alt indhyllet i Hem
melighedens Slör : ligesom ved liiin er det kun fra Privatefterret
ninger af mere eller mindre paalidelig Art, og fra de offentlige 
Domsakter, at man indtil denne Dag har inaattet hente nogen 
Kundskab derom*)*  Og aldeles som den gamle Weismann i det 
ovenfor anförtc Citat med Hensyn til de af Bossuet bekjendtgjorte 
Actstykker i Molinos Sag, saaledes finder Referenten i Brockhaus’s 
Conversations-Lexicon der Gegenwart 1840, Art. Mucker, „at det 
havde været önskcligt, om man ved Dommen tilligemed Afgjörel- 

*) En udforlig og, som det baade ved indre og udvortes Vidnesbyrd bekræftes, 
grundig og upartisk Fremstilling af Mu citer s edens Lære og Historie — dog 
affattet inden Kammerrettens Dom var fældet — vil man finde i Illgens 
Zeitschr. für die historische Theol. Neue Folge 2 B. 2 H. 1838: Zuverlässige 

, Mitlheilungen über Johan Heinrich Schönherrs Leben und Theosophie, so teie 
über die durch die letztere veranlassten seclirerischen Umtriebe zu Königsberg 
in Preussen.
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sesgrundene havde gjort species facti offentligen bekjendle.” Om 
det Ønskelige i ubetinget OiTentliggjörelse af Forhandlingerne i 
alle Criminallilfælde vil der sagtens være forskjellige Meninger; 
men dersom man troer, at den preussiske Criminalret har handlet 
rigtigt i at unddrage Vidneforhorene i Muckernes Proces Publi— 
eums Kundskab, vil man ogsaa nodes til at indrömme, al den romerske 
Inqvisition, efter sin Idee som geistlig Ret, kan have havt nok 
saa begrundet Föie til en lignende Fremgangsmaade i Molinos’s 
Sag; og Bossuet kunde i et Skrift, der paa en vis Maade var at 
betragte som et Hyrdebrev i stor Stiil, endnu mindre finde det 
hensigtsmæssigt al give delaillerede Oplysninger, dersom disse 
virkelig indeholdt Kjendsgjerningcr af ovennævnte Art.

Men, naar man saaledes i den Hemmelighedsfuldhed, der 
hviler over Forhandlingerne i Molinos’s Sag, ikke ubetinget tor 
see noget Beviis for hans Uskyldighed, da denne Taushed maaskee 
netop hidrörte fra en saameget höiere Grad af Skyld hos den 
Anklagede: — vilde man paa den anden Side, dersom man endog 
kjendte de fjorten Vidners Udsagn, som skulle være forhörle, 
inden Inqvisitionen afsagde sin Dom, neppe derved bringes til 
nogen fastere Overbeviisning om at Molinos virkelig havde gjort 
sig skyldig i de ham tillagte Misgjerninger. Thi otte af disse 
Vidner skulle være optraadte af egen Drift som Anklagere imod 
ham, efterat han var blevcn fængslet, og sex andre har man 
aftvunget deres Udsagn ved piinlig Tortur. Men — som en 
af Qvietismens Forsvarere bemærker — de Folk, der af sig selv 
træde op for at anklage en Ulykkelig, pleie ikke at være af det 
bedste Slags, og hvad Inqvisilionens Marterinstrumenter aftvang 
dem, paa hvilke disse bleve anvendte, vil man ikke være til— 
böielig til at skjænke megen Tillid; — „ces quatuorze témoins n’en 
valent peut-être pas un bon”*).

*) Saaledes dommer Udg. af Recueil de diverses pièces concernant le Quié
tisme, p. 325,

Ikke mindre indskrænkede og dobbelttydige end de aulhcn- 
tiske Kilder, hvorfra vi skulle hente vor Kundskab om Molinos’s 
Sæder og Opförsel, ere de, til hvilke vi henvises for at kjende 
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hans Lære. Det er lykkedes hans Modstandere i den Grad at 
tilintetgjöre ethvert Spor af hans rige skriftlige Efterladenskab, at 
vi nu kun have to trykte Værker og Fragmenterne af to Breve 
fra Molinos Haand, for at kunne domme om hans Grundsætninger 
og Tænkemaade. Af disse Skrifter er det ene hans Hovedværk, 
den saakaldte Aandelige Veiviser, der indförtes i Verden med de 
meest glimrende Lovtaler af höitstaaende Geistlige og Theologer, 
som tildeels vare Medlemmer af den samme Ret, der tolv Aar 
senere fordömte det i de stærkeste Udtryk. Men denne Fordøm
melse stölter sig dog nærmest til en Mængde Sætninger, der 
skulle være uddragne af Molinos’s Böger og Haandskrifter i Al
mindelighed. Vi kunne saaledes ikke vide, hvorvidt disse Sæt
ninger, der, losrevne af deres Sammenhæng og berövede al For
klaring fra den Forbindelse, hvori de oprindeligen fandtes, danne 
et Slags System af de forfærdeligste Maximer, ere tagne fra 
Skrifter, til hvilke der ikke længer haves Adgang.

Imidlertid kan det ikke nægtes, at mange af disse Yttringer, 
der træffes af den pavelige Banslraale, deels gjenfindes, deels 
have deres Paralleler i Molinos’s „Aandelige Veiviser”. Derimod 
er det et Spörgsmaal, om ogsaa Molinos virkelig har forbundet 
den Mening dermed, som Paven og Inqvisitionen ved deres For- 
dömmelsesdecreter have fundet deri.

Medens nu Forsvarerne af Molinos’s Lære have paastaaet, at 
den af Jansenisterne paaberaabte Adskillelse mellem question du 
fait og question du droit med langt slörre Ret kunde gjöres gjæl- 
dende for Molinos end for Janscnius med Hensyn til de af Paven 
fordömte Sætninger, findes der paa den anden Side selv blandt 
den Kirkes Theologer, som ikke fölte sig bundne ved den pave
lige Autoritet, og hvilke derfor maatte antages for saameget mere 
upartiske Voldgiftsmænd, en saa stor Afvigelse i Betragtningen 
og Dommen over Molinos’s Bog, at naar Spener, Franche, Arnold 
o. A. troede ved dens Bekjendtgjörelse sikkrest at kunne bevise, 
hvor uretfærdigen der var handlet mod dens Forfatter, og at 
gjörc ‘Religionen en Tjeneste ved at oversætte og udgive den paa 
ny, meenle Jurieu o. A., trods deres bittre Had mod den romerske 
Antichristen og hans Tjenere, at finde den Mistanke, som var 
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udbredt om Molinos’s Usædelighed og Hykleri, altfor tydeligen 
bekræftet i hans eget Skrift*),  hvilket erklæres for „det meest 
bedragerske og urenesle Værk i Verden, med tilsyneladende Aand- 
righed og Aandelighed og dog kun fuldt af store Ord, som enten 
ikke betyde noget eller ikke noget godt”. Alligevel har den i 
delte Værk indeholdte Lære hos mange hundrede tusinde Men
nesker i forskjellige Lande vakt en Begejstring, hvis almindeligste 
Anklage var den, at den vilde realisere et Ideal af religiös og 
sædelig Fuldkommenhed, som det ikke er givet Menneskene at 
naae her paa Jorden**).

*) „Quand nous lisions la Guide Spirituelle” — siger Jurieu (Traité historique, 
contenant le jugement d’un Protestant sur la Theologie mystique sur le Quié
tisme &c. 1699, p. 94 sqq. 138 sqq.) avec le peu d’attention qu’on a d’ordi
naire pour les choses, auxquelles on prend peu de part, nous n’y voyons rien, 
qui nous scandalizât, ou qui parut favoriser les maximes d’un infame liberti
nage, qu’on lit dans la Bulle d’Innocent XI Mais après avoir examiné 
cette affaire avec l’exactitude necessaire pour en voir le fonds et surtout 
après avoir lû la Guide Spirituelle avec une très grande attention et à plu
sieurs fois, nous avons été obligés de changer de sentiment. — Nous avons 
donc trouvé dans la Guide de Molinos, sous un grand air de spiritualité, 
l’amas confus de toutes les impuretés, qu’on lui impute. Et y joignant les 
écrits de ses disciples, qui en sont les commentaires, nous n’avons pû dé
couvrir qu’on ait trop chargé les couleurs dont on nous dépeint le Quiétisme. 
— I Acta Eruditorum for 1687 findes Franches latinske Oversættelse af den 
Aandelige Veiviser anmeldt, med kort Angivelse af de Sætninger, hvilke ere 
fordömte af Inqvisitionen ved Decret af 28 Aug. 1687. Denne Angivelse af
brydes ved folgende Slutningsreplique: Sed ohe jam satis est! Definimus 
igitur, et hæc hujusque furfuris alia dogmata toto pectore exsecramur. Non 
diffitemur autem, aliqua iisdem propositionibus inesse, quæ melioris commatis 
sunt; V. gr. crucem voluntariam morlificationum esse onerosam et absque 
fructu; nullam creaturam nec Beatam virginem nec alios Sonetos in corde 
nostro sedere debere, quia id solus Deus occupare Velit &c. Ahsit vero, ut de 
illius in hujusmodi dogmatibus consensu nobis gratulemur!

**) On vit des hommes vertueux de toutes les classes, et qui portaient dans un 
coeur pur le désir de la plus haute perfection, se laisser surprendre par une 
sorte de beau ideal, sans en appercevoir les conséquentes effrayantes. Hist, 
de Fenelon, par Bausset, T. II. p. 11, ed. 1850,

Jo færre og dunklere saaledes de offentlige Actstykker ere, 
hvorfra man skulde hente Kundskab om Molinos’s Liv og Lære, 
desto begjerligere söger man til de Efterretninger, som Privat
personer have meddeelt over denne Gjenstand, især fra en Tid, 
hvor de didhörende Begivenheder tildrog sig den almindelige Op
mærksomhed.
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Om Qvietismen som theologisk Lære og Retning, om dens 
Forbindelse med den ældre Mystik, om dens Værd og dens Uværd 
handler en meget rig Literatur*).  Ikke sjelden love Titlerne paa 
de didhörende Böger ogsaa Oplysning om Molinos's Historie, men 
forsaavidt de virkelig indeholde noget Mere, end et ganske al
mindeligt Omrids deraf, synes alle Meddelelser at kunne lade sig 
henföre til nogle faa Kilder, hvis Benyttelse man overalt gjen- 
kjender, selv hvor de ikke udtrykkelig paaberaabes.

*) Man vil finde den angiven hos Watch, Bibliotheca Theol. T. II. p. 1006 sqq., 
T. III. p. 817 sqq.; Weismann, Memorab. eccl. T. II. p. 574.

**) Voyage de Suisse, d’Italie et de quelques endroits d’Allemagne et de France. 
(Först udgivet paa Italiensk, derefter paa Fransk, endelig paa Tydsk, 
Leipzig 1687 hos Gleditsch; s. Act. eruditorum A. 1687 p. 551 sqq.)

***) Dersom Burnet af sit Had mod Katholicismen har ladet sig forlede til uret
færdige og urigtige Bedömmelser, da er det blevet ham rigeligen gjengjældt 
af katholske Skribenter. Som et Exempel og tillige som Oplysning om den 
Tone, hvori det 17de Aarhundredes theologiske Modstandere af forskjellige 
Confessioner pleie at omtale hinanden , vil jeg anföre den Dom, der findes 
over Burnet i Mémoires de Trévoux f. Aarct 1715, p. 1096: Mr. Burnet, 
evêque de Salisbury est mort; les Wigs, les Toleraos, ses maitresses le re
grettent. Les bons Anglais le regardent comme un des principaux auteurs de 
troubles, qui ont tant cause de maux à l’Angleterre. Il a poussé la débauché 
jusqu'à la vieillesse. Scandaleux dans ses moeurs, furieux dans ses écrits, 
Historien sans sincérité, Theologien sans principes, sujet sans respect, De- 
clamateur et rien déplus; Républicain d’inclination, fauteur de la Tyrannie, 
par interet Evêque Anglican et Protecteur declaré des Presbytériens; og hvor
ledes i Anledning af dette Vidnesbyrd en af Burnets samtidige Landsmænd, der 
af en Ven var bleven spurgt om, hvorvidt hiint Skudsmaal var sandt, afgav 
folgende Erklæring: Quod maculas attinet, quibus Dr. Burnetus in Diario 
Trivult. collutulatur, certe foedum ejusmodi characterem Virum istum nequa- 

Den Förste, der i den protestantiske Verden vakte Opmærk
somhed for Molinos, var den bekjendte engelske Theolog, Dr. 
Burnet, död 1715 som Biskop i Salisbury, Forfattereu til Hist, of 
the reform of the church of Engl. I Aarene 1685 og 86 foretog 
Burnet, der havde paadraget sig den katholske Kong Jacob den 
Andens Unaade, en Reise til Frankrig, Schweiz, Tydskland og 
Italien. Sine Iagttagelser paa denne Reise meddeelte han i en 
Bog, der vandt meget Bifald og forplantedes i liere Udgaver og 
Oversættelser**),  men ogsaa blev underkastet skarp Daddel, 
navnlig fra katholsk Side, da Forfatterens Iver imod Katholicismen 
ogsaa i dette Skrift lagde sig uden Forbehold for Dagen***).
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Burnet opholdt sig- i Neapel nogle Maaneder efter at Molinos var 
blcven fængslet af den romerske Inqvisition. Folgende er den 
korte Notize, som han i denne Anledning har meddeell i et Brev, 
dateret 8de Decbr. 1685:

„I Neapel har Molinos’s nye Methode gjort saamegen Lykke, 
at man i denne Stad alene regner, at han har meer end 20000 
Disciple. Da denne Mand har vakt endeel Larm i Verden, og 
hans Historie er urigtigt berettet, vil jeg fortælle noget derom. 
Det er en spansk Præst, som just ikke seer ud til at være nogen 
stor Theolog, og som vistnok ikke raisonnerer altfor godt, naar 
der er Spörgsmaal om at forsvare sine Meninger. Han er For
fatter til en Bog, kaldet Aandelig Veiviser, som er et Udtog af 
den mystiske Theologie. Dens væsentlige Indhold gaaer ud paa, 
at i vore Bonner og vor övrige Andagt er det bedst, ikke at 
hæfte sin Tanke paa noget sandseligt Billede, men ved en Troesact 
at oplöfte sig til Gud, for i Stilhed at vente, hvorledes han vil 
virke paa os og hvad han vil indgive os for at lede os.- Denne 
Vei foretrækker han for den, som lader os mangfoldiggjörc vore 
fromme Ovelser eller som anbefaler legemlige Selvpiinsler. Han 
vil saaledes bringe alle Religionsövelser til en vis Simpelhed, som 
ikke skal være eiendommelig blot for Klosterfolk, men for alle 
Mennesker, og stræber derved til en almindeligere Reform. Der 
ere mange Præster i Italien og fornemmelig i Neapel, som anbe
fale denne Levemaade til deres Skriftebørn. Jesuiterne have op
loftet et Skrig mod denne Methode, som om den gik ud paa at 
odelægge det Herredomme, Overtroen har vundet over Folkene, 
at aabne Dörren for Sværmeri og at vække Uroligheder, som 

quam meruisse, ut vix capiat, quisnam Jesuitis mendaces adeo relationes sup- 
peditare ausus fuerit. At hoc boni ominis et testimonii loco habendum, ferre 
eum non potuisse Satanam, quoniam post ipsius mortern tam turpibus men- 
daeiis eum obruit . . . Pleraque odia Burnetum passum esse a rigidis quibus- 
dam Episcopalibus, quia sæva eorum judicia de Presbyterianis ecclesiis haud 
probaverit, atquc edito de cura Pastor ali libro plane egregio cordate et 
libere revelaverit nuditates Ecclesiæ Britannicæ, unde tarnen religiositas et 
eruditio solida Burneti sole clarius pateat ... Horrendam calumnian? de scan- 
daloso cum foeminis commercio omni plane versimilitudine destituí, nisi forte 
ad nuptias Burneti ter itéralas alludere velint &c. S. Weismann, Monum. 
eccles. If. p. 878.
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kunde bevirke et Schisma i Kirken. De have ogsaa paastaaet, at 
han ikke tænkte rigtigt om Jesu Menneskehed, fordi han etsteds i 
sin Bog siger, at ogsaa uden Hjælp af Jesu Christi Mennesked 
kan Sjælen hæve sig umiddelbart til Gud i sin Andagt. Jesuiterne 
have desuden paastaaet, at nogle af Molinos’s Disciple overtalede 
deres Skriftebørn til at troe, at de kunne communicere , uden at 
gaae til Skrifte. Dette, mene de vil svække meget det Aag, 
hvorved de katholske Præsier underkaste sig Folkets Samvittighed. 
Men ikke destomindre har Molinos fundet Understöllelse i Konge
riget Neapel og paa Sicilien ligesaavel som Venner og Discipl.e i Rom. 
Dette bar nödt Jesuiterne (som en Provincial af deres Orden har 
forsikkret mig), da de.saae, at de ikke formaaede at styrte ham, 
til at tage deres Tilflugt til en mægtig Konge, som for Öieblikket 
er dem hengiven, og at bede ham lægge sig imellem og forestille 
Paven, hvor farlige slige Nyheder ere. Det er vist, at Paven 
(Innocentius XI) kun forslaaer sig meget lidt paa denne Materie, 
og at han desuden er overbeviist om Molinos’s Hellighed. Imid
lertid er dog Molinos paa nogle Cardinalers Anklage, der have 
understottet ovennævnte Fyrstes Iver, bleven tilligemed nogle af 
sine Disciple overgivet til Inqvisitionen, i hvis Varetægt de befinde 
sig siden et Par Maanedcr, skjöndt de behandles vel, hvilket man 
troer at hidröre fra den gode Mening, som Paven har om Molinos, 
om hvem han altid taler fordeelagtigen og siger, al han maaskee 
kan fare vild, men vistnok er en brav Mand. Forresten har Pas- 
qvino i Anledning af Molinos’s Fængsling givet en Vittighed til 
Bedste. .Da nemlig en Mand var hieven dömt til Galeierné for et 
Ord, han havde sagt; en anden var bleven hængt for Noget, han 
havde skrevet; og paa samme Tid Molinos fængslet, hvis Lære 
fornemmelig bcslaaer i, at man skal arbeide paa at sætte sin Sjel 
i en fuldkommen Rolighed — hvoraf det kommer, at hans Di
sciple ere bievne kaldte Qvietister — blev der gjort folgende 
Pasqvinade: Se parliamo, in Galere; se scriviamo, impiccati; se 
stiamo in quiete, all’ sanl’ Ufficio: e che bisogna fare? (Dersom 
vi tale, Galeierne; dersom vi skrive, Galgen; dersom vi holde os 
i Rolighed, Inqvisitionen : hvad skal man da gjöre?) Iövrigt ere 
Molinos’s Disciple ikke forskrækkede ved den Behandling, som 
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lian har lidt; og de haabe, at han vil slippe ud af Fængslet med 
Ære”.

Disse Meddelelser maatte snarere foröge, end tilfredsstille den 
protestantiske Verdens Lyst til at kjende noget nöiere til Molinos 
Virksomhed og Skjebne. I Foleisen deraf foretog en anden Eng
lænder, der havde opholdt sig længere Tid i Italien paa den Tid, 
da de Bevægelser udbredte sig, hvorom her er Tale, at give deels 
nærmere Oplysninger, deels meddele Udfaldet af disse Begiven
heder i et Skrift, som formodentlig först er forfattet paa Engelsk, 
men i sin franske Skikkelse Torer Titlen : Lettres écrites de 
Rome, touchant l’affaire de Molinos et des Quietisles; de l’inqui
sition, et l'état de la religion; de la politique et les intérieurs de 
quelques états d’Italie. Amsterdam 1696 Forfatteren, der ikke 
har angivet sig, rober sig i det Hele som en dannet og forstandig 
Mand, der med Beskedenhed omtaler sine Beretninger og oplyser 
de Hindringer, som lagde sig i Veien for at komme til nogen 
sand og fuldstændig Kundskab om en Sag af den Natur som Mo- 
linos’s Historie. Endeel af hans Bemærkninger i denne Anledning 
ere ikke uvigtige, saavel ved Bedömmclsen af de Efterretninger, 
hvilke han selv, som af dem, hvilke Andre have meddeelt om 
Qvietisterne og deres Modstandere. I Italien — siger han — taler 
man med större Forsigtighed om Alt, hvad der vedrörer Inqvi- 
sitionen, end andensteds om Statshemmeligheder. Hvad Mistanke 
for crimen læsæ majestatis er andensteds, det er Beskyldningen 
forKjætteri i Rom. Med Fremmede indlade Italienerne sig snarere 
om enhversomhelst anden Gjenstand end om Religionsanliggender. 
De lægge imidlertid ingen Skjul paa, at de italienske Staters jam
merlige og undertrykte Tilstand hidrörer fra den Indflydelse, som 
Geistligheden overalt udover paa Regjeringen. De omtale Præsterne 
i Almindelighed som Folk, hvis Egennytte gjör dem haardhjertede 
og mistænksomme, og som benytte den Tid, hvori de have Ind
flydelse, til al berige sig selv og deres Familie. Men atter at

*) I en tidligere Udgave, Cölln 1688, findes udtrykkelig tilföiet paa Titelbladet, 
at Skriftet var at betragte som Fortsættelse og Supplement til Burnets Rejse
beskrivelse. S. Acta eruditorum A. 1688, hvor Bogen anmeldes tilligemed 
den tydske Oversættelse deraf (Leipz. 1688). 
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söge Grunden hertil höiere oppe i den katholske Religions even
tyrlige Dogmer om Pavens Ufeilbarhed, Præsternes Ret til at 
aabne og lukke Himmelens og Helvedes Porte &c., det falder 
Italienerne ikke ind. Vel gives der iblandt dem Flere, der lige— 
saalidt som vi andre troe disse Ting, men det er da som oftest 
mere Virkningen af Libertinisme og Ryggeslöshed end af Under- 
sögelse om og Kundskab til Sandheden. Dette lader sig begribe 
i et Land, hvor ikke alene kjætterske Böger vilde udsætte et 
Menneske for Fare, men selv den blotte Læsning af det nye 
Testamente paa Latin vilde gjöre En mistænkt, og hvor det er 
farligere at g.jælde for en Kjætter end for en Atheist*). ” De 
overdrevne Forestillinger, der næredes i dette Land om Pavens, 
de Geislliges og Munkenes Hellighed og Ufeilbarhed, havde ved 
Siden af disse Personers Uvidenhed, Svaghed, Trædskhed, Hævn- 
gjerrighed og andre Laster, hvilke et noget længere Ophold i 
Italien gav Forfatteren tilstrækkelig Leiligbed til at kjende, gjort 
et saadant Indtryk paa ham, at han erklærer snarere at ville op
give al Tro paa en guddommelig Aabenbaring, end at skjænke de 
Anskuelser og Lærdomme, hvilke her udgjorde den fornemste 
Gjensland for Lærernes Underviisning, sit Bifald. „Det er overho
vedet den store Afsky,” siger han, „som alle Mennesker af nogen 
Aand og Kundskab fole for Munkenes og navnlig Jesuiternes 
Opförsel, hvilken det maa tilskrives, at en saa stor Mængde Men
nesker har viist sig gunstig stemt for Molinos, i det Mindste saa- 
længe dette Sindelag endnu ikke lod befrygte nogen Fare for 
deres Person.”

*) „En ces pays ici — skriver den katholske Convertit Landgrev Ernst af Hessen 
Rheinfels i et Brev til Liebiz fra Venedig, dat. 20 Nov. Í680 — l’amertume 
et la haine contre l’heresie est si grande, qu’elle degenere en manie, et que 
si on se pouvait passer de l’air seulement, on le feroit volontiers, pareeque 
les heretiques s’en servent aussi.’’

„Ved min Fortælling” — vedbliver han — „gjör jeg ikke For
dring paa at berette den hele Sag, ligesaalidt som jeg vil svare 
for Sandheden af Alt, hvad jeg her meddeler. Thi i dette Slags 
Anliggender, hvor Interesse og Lidenskab sædvanligfen have saa 
væsentlig Andeel, Iöber der altid en Mængde falske Rygter med, 
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og Tingene blive fra een Side ligesaameget overdrevne, som fra 
en anden forringede, saa at Adskilligt af hvad jeg vil fortælle, 
maaskee ikke vil holde Prove ved en stræng Undersögelse; men 
jeg kan bestemt forsikkre, at jeg selv hverken har opfundet eller 
tilföiet Noget, men vil ganske simpelt fortælle Tingene, saaledes 
som jeg har hört dem. Heller ikke har jeg letsindigen skjænket 
Tro til Alt, hvad jeg har hört; men jeg har anvendt min Domme
kraft, saameget det var mig muligt, paa at veie baade de Per
soners Troværdighed, som fortalte mig Noget, og Sandsynligheden 
af det, der fortaltes. De Folk, hvilke jeg skylder Beretningen om 
det Hele, vare retskafne og veltænkende. Det er sandt, at man 
ikke let fik dem til at tale om denne Gjenstand, og de gjorde det 
med megen Tilbageholdenhed. Derfor kan der gjerne være ad
skillige Ufuldstændigheder og Urigtigheder i den Fortælling, jeg 
vil give; men man maa være tilfreds dermed, thi det er Alt, hvad 
jeg har kunnet samle derom, og jeg har Intet lagt til af mit eget 
Hoved.”

Endnu inden disse Breve saae Lyset, udkom 1688 el fransk 
Skrift, ligeledes trykt i Amsterdam, under folgende Titel: Recueuil 
de diverses pièces concernant le Quielisme et les Quietistes, ou 
Molinos, scs sentimens et ses disciples. Medens Forfatteren til de 
ommeldte Breve mere slutter sig til Burnets Stiil og Fremstilling, 
og i det Hele har noget af en Verdensmands Tone, viser sig den 
ligeledes unavngivne Forfatter af Recueuil &c. som en ivrig og 
hengiven Tilhænger af Molinos og af den mystiske Theologie 
overhovedet, men tillige som en meget forstandig, alvorlig og 
religiös Mand. Indholdet af denne Samling bestaaer i I) en fransk 
Oversættelse af Molinos’s Aandelige Veiviser. 2) en Afhandling, 
hvis Forfatter ligeledes er Molinos, om den daglige Communion. 
Endelig 3) Udtog af nogle Breve, som angaae Molinos’s og hans 
Disciple. De to förste Breve ere af Molinos selv, det tredie af 
Erkebispen i Palermo som Anbefaling for en italiensk Udgave, 
denne Prælat lod besorge i Aaret 1681 af Molinos’s Aandelige 
Veiviser. „Hvad der i det sidste og fjerde Brev indeholdes af 
historisk Beretning” — siger Udgiverne i Fortalen p. 43 — „er 
uddraget af el engelsk Brev, som snart vil see Lyset tilligemed 
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fire andre, og som man uden Tvivl vil læse med megen Fornöielse.” 
Dette Brev er netop det förste i det ovennævnte--Skrift: Lettres 
écrites de Rome, hvori der desuden findes to andre Breve (IL 
lettre contenant quelques Particularitez, qui regardent l’inquisition, 
III. lettre touchant quelques états d’Italie, et leurs interets et Po
litique d’apresent). Man niaa slutte deraf, at Udg. til Recueuil &c. 
har kjendt Forfatteren til hine Breve, hvilke maaskee vare be
stemte til at udgives med to andre, som dog ikke ere bievne of
fentliggjorte. Ved at give et Udtog af hiint „engelske Brev”, som 
Udg. af Recueuil pleier at kalde det, har han imidlertid indflættet 
adskillige egne Betragtninger, tildeels for at gjendrive Beskyld
ninger, der ere fremförte mod Molinos i Modstanderes Skrifter. 
Ligeledes har Udgiveren i den udforlige Fortale, der ind
leder Samlingen, med ikke mindre Varme end Indsigt fort et 
Forsvar for den mystiske Theologie og navnlig for Molinos’s 
Aandelige Veiviser, som fortjener al Opmærksomhed. Han har 
ogsaa i Fortalen udkastet Planen til en fuldstændig Apologie for 
Qvietismen, som det var hans Agt at offentliggjöre, uden at vi 
vide, om en saadan nogensinde er kommen for Lyset. I denne 
Apologie var det ogsaa hans Hensigt at svare til de Indvendinger 
af Molinos’s Modstandere, hvilke han endnu ikke havde gjendrevet. 
„Kun en eneste Ting” — siger han — „standser mig, og det er, 
at jeg har ikke tilstrækkelig positive Beviser til at godtgjöre, at 
nogle af de Sætninger, som jeg anseer for ikke at kunne forsvares 
falskeligen ere blevne tillagte Qvielisterne. Man maatte i denne 
Henseende være i Besiddelse af Breve fra Molinos eller af noget 
Skrift fra hans Disciple, hvori man udtrykkeligen forkastede disse 
Vildfarelser og lærte det Modsatte. Dersom der af en Million 
Venner, som den ulykkelige Molinos har havi, medens han var i 
Gunst, er bleven nogen tilbage for ham i hans Ulykke; dersom 
der af de tyve tusinde Breve, som han har skrevet, er undsluppet 
noget, som kan oplyse mit Æmne, da beder jeg indstændigen dem, 
som tage Deel i hans Skjebne, at sende det til mine Forlæggere.”

Nogen egentlig ny Kilde har altsaa ikke staaet denne Qvie- 
tismens og Molinos’s Forsvarer til Tjeneste foruden hiint engelske 
Brev. Alligevel finder man dog en og anden Notize, som ikke 
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hidrører fra delte, og som i Forbindelse med de skarpsindige 
Raisonnements, hvilke vor Forfatter overhovedet veed at anstille 
over det givne historiske Stof, kaster et mecr eller mindre op
klarende Lys over Datidens Forhold.

Disse to Skrifter, som forresten begge bleve fordomte ved 
Inqvisitionsdecret af 19de Marts 1692 (s. Actes de la Condemnation 
des Quietistes p. XLIX), ere bievne benyttede af Alle, som senere 
have skrevet over Molinos’s Historie, og hvad der ikke lader sig 
öre tilbage til deres Beretninger, er for det Meste temmelig ube

tydelige Oplysninger, af hvilke man maaskee endda finder de 
bedste i Weismann’s Introductio in Memorabilia ecclesiastica Pars II. 
p. 530—543. Imidlertid er den Fremstilling, som disse Kilder 
give af Molinos’s Sag, ikke ganske tilfredsstillende. Foruden den 
Dunkelhed, som hviler over mange Partier af de didhörende For
handlinger, meddeles der ogsaa Adskilligt, om hvis historiske 
Sandhed man af indre Grunde maa nære Tvivl. Hadet og 
Mistanken til det katholske Hierarchie har i samme Grad stillet 
deltes Forhold til Molinos i et ugunstigt Lys som ladet oversee, 
hvorvidt Molinos og hans Tilhængere ved egen Skyld have draget 
den Forfølgelse over sig, for hvilken de blcye Offre. Naar der fra 
katholk Side paastaaes, at den romerske Stol ved denne Leilighed har 
fulgt en höist værdig og klog Freingangsmaade, ligger der for de 
fleste protestantiske Beretninger den Forudsætning til Grund, at 
„Sagen mod Molinos fra Begyndelsen til Enden er bleven dreven 
af bittert Had, Misundelse og andre skjændige Lidenskaber” *).

*) See Arnold, UmständlichereNachricht von der ganzen Sache und Verfolgung 
des Mich, de Molinos S. 77. Denne Beretning, som findes mcddeelt foran den 
af Arnold besörgede tydske Oversættelse af den Aandelige Veiviser, er cl 
Udtog af samme Forfatters Kirchen- und Ketzerhistorie III. Th. Cap. XVII.

Ved Udarbeidelsen af en ny Fremstilling af Molinos’s og Qvietismens 
Historie har jeg forgjeves sögt efter endeel ældre Skrifter og Afhand
linger om dette Ærnne, hvilke enten ere forsvundne, eller i det Mindste 
ikke findes blandt os; ligesom jeg uden videre Udbytte har raadspurgt 
de almindelige Værker over den christelige Kirkes og over Kjælternes 
Historie samt de bekjendte större historiske Lexica og Realency
clopædier. Derimod har jeg paa forskjellige andre Steder, f. Ex.
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i samtidige Lærdes Breve, i Datidens offentlige Tidender &c. fundet 
een eller anden Oplysning, som ikke ganske var uden Værd. 
Ilvad jeg ved en ny Efterforskning og Behandling af delte Æmnc 
troede at kunne opnaae, var, næst efter at bringe en, skjöndt 
dunkel, dog meget mærkelig Begivenhed i Erindring|, at give en 
saadan Fremstilling af Molinos’s Virksomhed og Skjebne, som med 
större Upartiskhed, end der hidtil er bleven denne Sag tildeel, 
forbandt et Hensyn til Molinos’s Hovedskrift, som deels har været 
tilsidesat i de tidligere Behandlinger af Qvietismens Historie, deels 
netop i Anledning af vore Dages theologiske Spörgsmaal turde 
have en egen Interesse. Thi det vil ogsaa her vise sig, „at det 
som bevægede sig i hiin Tid, ikke er at henregne til de dode og 
forbigangne Ting, men til de evige og nærværende Anliggender, 
der stedse paany ville sysselsætte baade det religiöse Comyt og 
den grankende Aand*).

*) Martensen, Mester Eckardt. S. 2.

Professor Westergaard valgtes til Medlem af Ordbogscommis- 
sionen i den fratraadte Prof. C. E. Scharlings Sted.

Folgende Skrifter vare modtagne:

Corpus inscriptionum Græcarum auctoritate et impcnsis academiæ 
lilterarum regiæ Borussicæ ex materia collecta ab Augusto 
Boeckio, academiæ socio, cdidit Johannes Franzius Vol. HL 
fase. HI. Berlin 1850. Folio.

Astronomical observations made at the Radcliffe observatory. Ox
ford, in the year 1846 by Manuel J. Johnson M. A. Radcliffe 
observer. Vol. VII. Published by order of the Radcliffe 
Trustees. Oxford 1848. 8.
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Astronomical observations made al the Raddle observatory, Ox
ford, in the year 1847 by Manuel J. Johnson M. A. Radcliffe 
observer. Vol. VIII. Ac.

Grammatik i Lulu-Sproget ved C. Ilolmboc.

Syrnbolæ ad historian! anliquiorem rerum Norvegicarum. Edidit 
P. A. Munch 1850.

Pronomen relativum i det Oldnorske af C. Ilolmboc.

Strengleikar ved Keyser & Unger.

Leclionscatalog for 1850.

Grammatik i det Norske Folkesprog, af J. Aasen.

Ordbog i det Norske Folkesprog, af J. Aasen.

Archives du Museum d’histoire naturelle publiées par les profes
seurs administrateurs de cet établissement, Tome 4. Livr. 4. 
Paris. 4.

Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid. Odense 1850. 8. 
The quarterly Journal of the goelogical society. London Novbr. 

1850.

Verhandelingen der eerste Klasse van het konklik Nederlandschen 
Institut von Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten. 
Amsterdam. 3 Reeks. Bd. 1. St. 3 & 4. Bd. 2 & 3.

Jarbock van het konikligk Nederlandschen Institut von Wetten- 
schappcn, Letterkunde en schoone Kunsten 1847, 1848, 1849, 
1850.

Tijdschrift voor de wis. en naturkundige Wetenschappen uitgegeven 
door de eerste Klasse van het konikl. Nederlandschen Insti
tut Ae. 3 D. II. 1—4.

Transactions of the Royal society of Edinburgh. Vol. XVI. P. 4 
for the session 1847—1848. Vol. XX. Part. I. for the ses
sion 1849—1850. Vol. XIX. P. II.

Proceedings of the Royal society of Edinburgh. Nr. 31—39.
Report to the General Sir Thomas Macdougall Brisbane Bart, on 

the completion of the publication in the Trans, of the Roy. 
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soc. of Edinburgh of the observations made in his observa
tory at Makersloun, by John Allan Broun, Edinburgh 1850.

Observations in magnetism and meteorology made at Makersloun 
in Scotland in 1844 forming Vol. XVIII. of the Trans, of the 
Roy. soc. of Edinburgh, discuted and edited by John Allan 
Broun. Edinb. 1848.

Elogio del dottore Marc Antonio Fabroni, scritto da Gregorio 
Palmi e letto all. Acad. Aretina di scicnze, lettere ed årti (20 
Juli 1850) Arezzo 1850. 8.
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Til hele Aaret henhörende.

I Aaret 1851 har Selskabet tabt trendc ved deres videnskabe
lige Arbeider udmærkede Medlemmer; nemlig:
vor lærde Lovkyndige, Conferenlsraad Janus Lauritz Andreas 
Kolderup Rosenvinge, Doctor og Professor, Ridder af Danne
brog og Dannebrogsmand;
den lærde Lovkyndige Etatsraad Niels Nicolay Falck, Professor i 
Kiel, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand; og 
den berömte Astronom Conferentsraad Heinrich Christian Schu
macher, Doctor i Lovkyndigheden, Director af det astronomiske 
Observatorium i Altona, Storkors af Dannebrog og Dannebrogs
mand, og prydet med mange fremmede Ordener.

Til udenlandske Medlemmer af den physiske Classe ere valgte: 
Elie de Beaumont, Medlem af det franske Institut.
Sir Roderick Impey Murchison, Medlem af det kgl. Vid. Selskab i

London, Commandeur af Dannebr. o. fl. Ord.
Baron Justus v. Liebig, Professor i Giessen.
Professor S wen Nielsen i Lund, Commandeur af Dannebr., Ridder 

af Nordstjernen.
Brisseau-Mirbel, Medlem af det franske Institut.

I Anledning af Conferentsraad Rosenvinges og Gcheiinearclii- 
varius Magnussens Dodsfald er Etatsraad Geheimearchivarius ^Fe
gener udnævnt til Medlem af Commissionen for Diplomatarium 
Danicum og Regestum diplomaticum; ligeledes er Prof. P. Pedersen 
valgt til Medlem af Cassecommissionen istedetfor Rosenvinge.
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Ordbogscommissionen
har i Aaret 1850 holdt 29 Moder. Revisionen af Manuskriptet til 
Bogstavet T er naaet til Ordet Tönde. Trykningen af Bogstavet 
er fremmet til Ordet tilgode. Da Professor Scharling i Aarels 
Löb, paa Grund af andre videnskabelige og literaire Arbeider, 
havde ytlret sit Önske at fralræde Commissionen, og dette var 
tilmeldt Selskabet, valgtes i dels Möde den 13de Decbr. Professor 
N. L. Westergaard til Medlem af Ordbogscommissionen.

Den meteorologiske Comitee.
1 det under Comiteens Tilsyn slaaende meteorologisk-magne- 

liske 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 Psychromelret, indtil Udgangen af Juni; men efter den 
Tid er det daglige Antal af Iagttagelser indskrænket til det halve, 
saaledes at der nu kun iagttages hver 4de Time. Middeltallet af 
samtlige i December med Unifilaret anstillede Iagttagelser giver 
Declinationen

16° 3'8.
Af den horizontale Intensitet ere iaar gjorte folgende absolute 

Bestemmelser med begge Stave, alle reducerede til den for den 
hele Periode gjældende Middelstand af Bifilarmagnetometret.

Stav. I. Stav. II.

Middel . . 1,6631

Sept. 20 . . 1,6688
— 21 . . 1,6568
— 22 . . 1,6636

Sept. 24 . . 1,6466
— 25 . . 1,6562
— 26 . . 1,6677
Middel . . 1,6568

Iagttagelserne i den botaniske ere fortsatte som tidligere, 
og Resultaterne deraf ineddeelte i den maanedlige Oversigt over 
Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af de Iagtta
gelser, der anstilles over Vindens Retning og Regnens Hyppighed 
paa Nyholms Hovedvagt, og over Havets Temperatur paa Tre
kroners Batterie. Ligeledes ere de timevise Thermometeriagtta- 
gclser fortsatte paa Nyholm.
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Fra folgende Steder har Comiteen iaar modtaget Iagttagelser: 
Reikiavig, Justitsraad Thorstensen, 1849 Sept. 1 — 1850 

Aug. 31. Barometret, Thermometret, Vinden, Regnmængden, Luf
tens Udseende een Gang daglig. Desuden Thermometrets höieste 
og laveste Stand.

Sammesteds fra Samme 1) Barometeriagltagelser for samme 
Tidsrum Kl. 6, 10, 4, 8, 12; 2) Psychrometeriagltagelser til samme 
Klokkeslet for 1849 Sept, og 1850 Juni-Aug.

Öfjord, Dr. Johnsen, 1849 Oct. 4. — 1850 Sept. 19. Baro
metret, Thermometret, Vinden og Luftens Udseende Kl. 6, 1, 10; 
Psychrometret Apr. 24. — Sept. 19, den övrige Tid kun af og 
til ved Töveir.

Jacobshavn, Bataillonschirurg Rudolph, 1848 Juli 1 — 1850 
Juni 30; Thermometer Kl. 7, 12, 2, 7, 11, Barometer Kl. 9, 12, 
9, Vinden, Luftens Udseende.

Sönderhaa ved Thisted, Pastor Sidenius, 1849 Nov. 11 — 
1850 Apr. 17; Barometer, Psychrometer, Kl. 7, 12J, 4, 10.

Vedersö, Pastor Jeger, 1847 Jan. 1. — 1849 Dec. 31; Ther
mometer KI. 6, 12, 6, Barometer til samme Timer, 1847 Decb. 1 
— 1849 Juni 4; Regnmængden og Vinden for Aarene 1847—49.

Stadil, Skolelærer Aagaard, 1847 Juni 16 — 1850 Juli 21; 
Thermometret Morgen (ikke beskyttet mod Solen) Kl. 2, 10, Psy
chrometer til samme Timer, Regnmængden og Vinden.

Da Pastor Sidenius i Foraaret blev forflyttet, overdroges hans 
Instrumenter til Pastor Hansen i Snedsted, der havde erklæret sig 
villig til at fortsætte Iagttagelserne. Senere har han faaet en 
Regnmaaler.

Censur
over en i Aaret 1850 til Videnskabernes Selskab 

indkommen Priisafhandling.
I Slutningen af 1848 udsalte Selskabet folgende Priisspörgs- 

maal for det Classenske Legat:
„Man vise hvilke af Landets raa Productor, enten nu disse 

„hidrøre umiddelbart fra Landets Jordbund eller fra dets Dyrkning 
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„eller fra det omgivende Hav ere bedst skikkede til derpaa al 
„grunde en Fabrikation.”

Selskabet har som Besvarelse modtaget et Priisskrift med 
Motto „Flid overvinder alle Vanskeligheder”, og til dets Bedøm
melse udnævnt en Comitee bestaaende af Prof. Forchhammer, 
Elatsraad David, Prof. Scharling og Prof. Liebmann. Ifölge Sel
skabets Bemyndigelse har Comiteen desuden udbedet sig de 
Herrer Prof. Wilkens og Docent Jorgensens Mening over Af
handlingen.

Dette Arbeide over Hörrens Production, Fabrikation og Om
sætning, der ifölge den eenstemmige Dom saavel af Comiteens 
Medlemmer, som af de tilkaldte Videnskabsmænd udmærker sig 
ved Sagkundskab, Flid under Udarbejdelsen og Forkjærlighed for 
Gjenstanden, erkjendes for værdig til Prisen, hvorved vi dog ikke 
kunne undlade at bemærke, at Forkjærlighed for Horavlens og 
den derpaa byggede Fabrikations Fremme undertiden har forledet 
Forfatteren til at fremsætte Anskuelser, der neppe ville kunne 
udholde en streng Critik. Vi maa derfor opfordre Forfatteren til 
at underkaste sit Arbeide endnu en Revision förend det overgives 
til Trykningen.”

Ved Seddelens Aabning fandtes Forfatteren at være: Carl 
Frederik Grove, Bestyrer af det Kongelige Seildugsvæveri paa 
Gammelholm, Secondlieutcnant og Polytechnisk Candidat.

•

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 mathematiske Side, saa önsker Selskabet ved sin Præmie at 
fremkalde en fuldstændigere Undersøgelse i denne Retning. Med 
Hensyn til Gjenstandens Vanskeligheder vilde Selskabet ansee den 
Opgave, det for Öieblikket troer at burde stille, for löst, naar der 
leveredes en mathematisk Betragtning over enten den progressive 
eller den roterende Bevægelse af et fast Legeme af en simpel 
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Form, — som t. Ex. et Cylinder eller el 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 ubegrændsel 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 udöve 
paa dette.

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

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

Da imidlertid største Delen af de nævnte Former findes i den 
tropiske Zones Have, hvor Undersøgelser 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, 
al 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 planlelige 
Natur kunne loses.

Den philosophiske Classe.
Da der til Selskabet ikke er indkommen nogen Besvarelse af 

del i Aaret 1849 udsatte philosophiske Priisspörgsmaal, har Sel
skabet besluttet, vel ikke at gjenlage det samme, men at frem
sætte folgende dermed sammenhængende Opgave:

At give en nöiagtig og saavidt mueligt efter Kilderne 
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udarbeidet historisk Fremstilling af Alt, hvad der er skeet, deels 
theoreliskt for at anbefale, deels prakliskt for at iværksætte et 
Eiendomsfælledsskab, enten i Staterne eller i andre Samfund, 
eller har havt en hermed beslægtet Tendents.

Den historiske Classe.
Det er noksom bekjendt, at ikke blot i den ældre Tid og 

under det romerske og senere det græsk-byzantinske Herredomme 
Alexandrien i Ægypten var en af Verdenshandelens vigtigste 
Slapelstædcr, men ogsaa at, efterat Ægypten i det syvende Aar- 
hundrede var kommen i Arabernes Hænder og efterat under Fa- 
timilerne Cahira havde hævet sig til at blive Landets Hovedstad 
og Middelpunktet for den africansk-asiatiske Caravanhandel, Alex
andrien, begunstiget ved sin fordeelagtige Beliggenhed saa at sige 
i Spidsen af tre Verdensdele, ved sit specielle geographiske For
hold til Middelhavets talrige Öer og vidtspredte Kyster, ved selve 
Landets Frugtbarhed paa de herligste Naturproducter og fortrin
ligste Handelsartikler (Abulfeda Descript. ÆgyptiJ og ved de 
respect, ægyptisk-arabiske Dynastiers Iver for Handelens Interesse 
og Flor — til hvis fuldstændigere Kundskab den arabiske Literatur 
uden Tvivl besidder mange endnu ubenyttede Materialier — ved
blev at spille en Hovedrolle som Handelsstad, og paa en Tid, da 
Söveien til Ostindien endnu ikke var opdaget, dannede det vig
tigste Forbindelsesled mellem Occidenten og Orienten og var 
Begges störsle Handelstorv og Oplagsplads.

Det er ligeledes bekjendt, al ei alene en levende Samqvem 
fandt Sted mellem denne Handelsplads og alle de sydeuropæiske 
Lande indtil det atlantiske Hav og forbi Strædet ved Gibraltar, 
men at ogsaa Skibsfart og Handel paa Alexandrien fandt Sled fra 
langt fjernere Egne i Europa, og at denne Handelsstad jevnlig 
besögtes af Handelsskibe fra Normandiet, England, Flandern og 
det nordvestlige Tydskland indtil Danmark og Öslersöen, saaledes 
som delte udtrykkelig bemærkes og i det Enkelte angives i Ben
jamins af Tudela Reisebeskrivelse fra sidste Halvdeel af det 12te 
Aarhundrede (cfr. Ashers Udg. med tilhorende Anmærkninger); 
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og efter den overordentlige Virksomhed, som Handelsstæderne i 
del nordvestlige og nordlige Europa — af hvilke nogle, saasoin 
Dieppe i Normandiet, Brügge i Flandern, Lybek , Visby paa Gul
land, dannede ligesom Centralpunkter og Ilovedcontorcr for andre 
— i Middelalderen udviklede, tör delte ikke forundre Nogen, som 
er lidt nöiere bekjendt med disse Forholde. Men da den om
handlede Deel af den europæiske Handelshistorie i Middelalderen 
uagtet de Bidrag dertil, som ere forhaanden, endnu er langt fra 
at være tilstrækkelig oplyst; da en nærmere Undersøgelse deraf 
maa antages at ville afgive et interessant Bidrag til Handelens og 
Culturens Historie i Middelalderen, og da baade occidentalske og 
orientalske Kilder tilbyde meget endnu ikke noksom benyttet Slof 
i denne Henseende, finder Selskabel sig foranlediget til, for Aaret 
1851 at udsætte folgende Priisspörgsmaal:

Ved Benyttelse af .occidenlalske og orientalske Kilder at 
undersøge, hvilke Handelsforbindelser der i Middelalderen, navn
lig i det 12te—14de Aarhundrede fandt Sted mellem Alexandrien 
i Ægypten og de ved og norden for Kanalen beliggende Lande 
og Sôestæder, med mueligst fuldstændig Oplysning saavel med 
Hensyn til de Havne og Slæder, hvorfra Skibsfart og Handel 
paa Alexandrien fandt Sted, som til de Varer eller Handelsar
tikler, hvad enten Natur- eller Kunstproducter, der fornemmelig 
derhen udfortes eller derfra hentedes tilbage, m. v., som kunde 
tjene til Belysning af de hermed i nærmere Forbindelse staaende 
geographiske, politiske og locale Forholde.

. For det Thottske Legat.
iblandt vore vildtvoxende Planter fortjener sikkert Porsen, 

My rica Gale, særlig Opmærksomhed, deels ved det stærke Aroma 
den indeholder, deels ved den Anvendelse til Ölbrygningen, man 
tidligere har gjort, og maaskee endnu gjör deraf deels ved det 
voxagtige Slof som findes deri.

Selskabet udsætter derfor en Præmie af 200 Rbdlr. for en 
omfattende Undersögelse af Porsens nærmere Bestanddele, hvorved 
man især önsker folgende Spörgsmaale afgjort.
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a) Hvilket Stof eller hvilke Stoffer er det især, der have 
foranlediget Benyttelsen af Porsen til Ølbrygningen, og ¡hvorvidt 
inaa dens Anvendelse betragtes som farlig.

b) I hvilket Forhold staaer denne Plantes Vox til de andre 
bekjendte Voxarter.

For det Classenske Legat.
1. Man vise hvilke af Landets raa Productor, enten nu disse 

hidrøre umiddelbart fra Landets Jordbund, eller fra dels Dyrkning, 
eller fra det omgiveitde Hav, ere bedst skikkede til derpaa at 
grunde en Fabrication. Man maa herved lage Hensyn paa alle 
begunstigende Omstændigheder, som Letheden i at erholde Brændsel, 
Vandkraft, billigt Arbeide o. s. v. Det forstaaer sig, at 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.

Da Selskabet neppe tör vente, at een Mand fyldestgjörende 
skal kunne behandle Spörgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil 
det ikke nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun 
de valgte 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. Ved de hidtil foretagne Undersøgelser over Modningen af 
Frugter har man nærmest beskjæftiget sig med saadanne Frugter, 
som i moden Tilstand indeholde en större eller mindre Mængde 
Sukker; derimod haves endnu ikke tilfredsstillende Undersøgelser 
over Modningen af saadanne Frugter og Frøsorter, som anvendes 
til at vinde Olie af. Selskabet udsætter derfor en Præmie af 
200 Rbd. for en paa Forsög begrundet Besvarelse af folgende 
Spörgsmaal :
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a) I hvilken Grad deeitager hele Planten i den Modnings
proces, hvorved Olien især fremkommer hos Hör og Raps, og i 
hvilken Grad kunne i de umodne Fröe, uden Medvirkning af 
Plantens övrige Dele, bevirkes en foröget Oliedannelse ?

b) Findes der Olie i Hörrens Taver efter Rödningen?
c) Hvorvidt er der Grund til at antage, at Fröenes Modning 

kan have den Indflydelse paa Hörrens Godhed, at Taverne derved 
skulde komme til at indeholde mindre Fedtstof end Taver af 
Planter, som ere oprykkede medens Fröel endnu var umodent?

Besvarelserne af Spörgsmaalene kunne i Almindelighed være 
affattedc i det latinske, franske, engelske, tvdske, svenske eller 
danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, 
men med et 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 Priisæskningen. Belönningen for den fyldestgø
rende Besvarelse af el af de fremsatte Spörgsmaal, for hvilket 
ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske 
Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 
1852 til Selskabets Secretair, Geheime-Conferentsraad H. C. Örsted, 
Professor, Storkors af Dannebrogen samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.
Aandedræt, Menneskets, dets Indvirkning paa Næringsmidlers og andre Stoffers 

Omdannelse. S. 11. Aandedræt, svagere hos Dyr med koldt Blod, end 
hos dem med varmt Blod. S. 14.

Anders Sunesen, Erkebiskop i Lund, Levning af hans Bolig paa Ivö, med Aars- 
tallet 1222, beskrives. S. 85.

Barral, hans Undersögelser over Forholdet af Stofferne i Næringsmidler og i Ud
tømmelser. S. 15.

Bossuet, hans Meninger og Yttringer om Molinos. S. 142—46.
Brunius, C. G. (Professor i Lund) om hans til Selskabet indsendte Værk over 

Skaanes Konsthistorie (1850.) S. 79. Hans Indförelse af den rundbuede 
Bygningsstiil i Sverrige, og hans Charakteer som Architekt og architek- 
tonisk Forfatter og Kritiker. S. 80—83.

Böger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 3. 11. 16. 29. 30. 56.78.92—94. 127. 
128-30. 134. 159.

Börn, uddunste mere Kulsyre, end Voxne. S. 13.
Calderon, denne Digters Drama „Zenobia”, oversat af Rosenvinge. S. 112.
Chambers, Rob., Undersögelser og Beskrivelse over de gamle Havstokke (Strand

bredder, Sea- margins) paa de britiske Oer. S. 130.
Colding, Vandinspecteur, hans til Selskabet indsendte Afh. om hans Forsög over 

Legemernes Varme, frembragt ved Bevægelse. S. 91. 92.
Dyrarter, mærkelige og tildeels nye, i Universitetets Museum. S. 75—77. 
Döbefonter, Samling af gamle skaanske, ved Brunius. S. 90.
Dövfüdle, have den aandelige Evne til at fatte et Fornuftsprog, saavelsom de 

hörende. S. 48. maa nödvendigviis tillige blive stumme. S. 48.
Dövstumme, Bestræbelser for at lære dem et Skriftsprog. S. 50 51. deres Lethed 

i at lære Fingersproget. S. 51. saakaldte Dövstumme, som kun eretung- 
hörende fra Barndommen. S. 54.

Engelsloft, Ch. T., om Gejstligheden som Rigsstand i Danmark efter Reformationen. 
S. 71-75.

Eschricht, D.F., Undersögelser over Hvaldyrene, oversat paa Tydsk (1849), 
skienkes af Forfatteren. S. 3. Om Menneskets naturlige Trang til et 
Sprog, og om dets Sprog-Evne, oplyst ved Iagttagelser, foretagne hos 
Dövstumme. S. 47—56. Afhandling om Ganges-Delphinen (Platanista). 
S. 127. Bemærkninger om Fiskenes Ribbcen. S. 133.

Fiske, to sieldne indiske, beskrevne af Prof. Steenstrup. S. 77.
Flagermusen, om Grunden til Forestillingen om delte Dyrs Hæslighed. S. 24.
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Forchhammer, J. G., om Mængden af de organiske Bestanddele i Vandet. S. 1 — 3. 
Beretning over Rob. Chambers Undersøgelser af de gamle Havstokke og 
Strandbredder paa de brittiske Ôer. S. 130.

Fornuftsprog, Menneskets, dets Forhold til Instinctsproget. S. 47. Lydsymboler, 
den sædvanlige Form af Fornuftsprogets Symbolik. S. 48.

Geistligheden i Danmark som Rigsstand, efter Kirkereformationen. S. 71. dens 
politiske Indflydelse ved Statsforandriugen 1660. S.,74. blev igien Em
bedsstand efter Souverainitcten. S. 74.

Havets Temperatur, nær ved Kiobenhavn. S. 3 — 11.
Havstokke, (Sca-margins) paa de brittiske Öer. S. 130.
Instinctsprog, (Natursprog) i Modsætning til Fornuft sprog et. S. 47. 49.
Hollen, C. V., Lector, hans Beregning af Regnaults Forsög over Qvægsôlvets Ud

videlse ved Varmen, prøvet af en Comittee. S. 37.
Jürgensen, Ch., Professor, meddeler Udsigt over G. F. Ursins Levnet og Virk

somhed. S. 67—71.
Kirkeforfatning og Kirkestyrelse. S. 30. 35.
Kirkernes Eiendomsret til Kirkegodset, erkiendt af den danske Regiering. S. 36. 
Kulsyre, om Forhold i dens Uddunstning ved Aandedraget. S. 13.
Magnussen, Finn, kort Udsigt over hans Levnet og literaire Virken. S. 60—67.
Marsken, (Marskjord) om Maaden, hvorpaa den afsætter sig ved vore Kyster ved 

Vesterhavet. S. 132.
Meteorologisk Comittee, dens Virken i A. 1850. S. 167—68. 
Meteorologiske Iagttagelser i Kiöbenhavn. S. 31. 32. 33. 57. 95. 96. 135. 136.

162—65. paa andre Steder i den danske Stat. S. 168.
Molbech, C., Beretning om et af Forfatteren til Selskabet indsendt Værk. „Skanes 

Konsthistoria fór Medeltiden af C. G. Brunius”. S. 79—90.
Molinos, Ophavsmand til Qvietisterne, et catholsk Religionsparti i det 17de Aarh. 

S. 139, flg. Acterne i hans Proces tilbageholdte. S. 146. De preussiske 
„Mucker”, et Sidestykke til hans Historie. S. 147. Burnets Beretning om 
Molinos. S. 152. Andre Skrifter om Molinos og om Quietismen. S. 154. 
156. 158.

Mythologie, Nordens, F. Magnussens betydelige Fortjenester af dens Studium. S. 66. 
Naturgienstandes rette Stilling, Betingelse for deres Skiönhedsudtryk. S. 21—23. 
Natur- eller Instinct-Sprog, almindeligt i Dyrverdenen, hvorledes det yttrer sig, 

og dets Forhold til Fornu ft sproget. S. 47.
Ordbogs-Commissionen, dens Virken i A. 1850. S. 167.
Ordsymboler, (Ordbetegnelser) paa Veie til atter at blande sig i Skriftsproget 

(Stenographie). S. 52.
Pedersen, P., Iagttagelser over Havets Temperatur i Nærheden af Kiobenhavn. 

S. 3—11. Bliver Medlem af Selskabets Casse-Commission. S. 166.
Petersen, N. M., Udsigt over Finn Magnussens literaire Virksomhed. S. 60—67 
Quietistiske Bevægelser mod Slutn. af det 17de Aarh. S. 137.
Qvcegsölv, om dets absolute Udvidelse, efter Regnaults Forsög. S. 37—46. 
Retshistorie, den danske, Rosenvinges Fortieneste af denne. S. 100—107. 
Rigsdage i Danmark, under Christian IV. og Frederik III. S. 73. 74.
Rosenvinge, Kolderup- J. L. A., forelægger Udkast til Selskabets Budget. S. 27. 

Hans Afhandling om Kirkeforfatning og Kirkestyrelse. S. 30. Om Kirke
gods og Kirkens Eiendomsret. S. 35. (Nr. 4.) Afgaaet ved Döden (1850) 
og et Mindeskrift over ham af ¿4. S. Örsted oplæst. S. 97—124. Hans 
juridiske Læreboger. S. 103. 107. 108. Om hans Embedsstilling som 
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Medlem af Universitetsdirectionen (1834—1838). S. 109. Han oversatte 
to Dramer af Calderon. S. 112. Hans Dceltagelse i de nyeste Tidsbe- 
vægclser, og det danske Statsvæsens Omskabelse. S. 116. Hans offentlige 
Skrivelse til Prof. F. C. Schlosser i Heidelberg. S. 121.

Runamo: om Magnussens Fortolkning af dette Steds foinieente Indskrift. S. 65. 
Runekundskab og Runelitciatur, Finn Magnussens Studium af samme. S. 64. 65. 
Rulhicells Rune-Monument, feilagtigt forklaret af F. Magnussen. S. 64.
Scharling, E. A., om nyere cbemiske Undersøgelser,angaacnde Omdannelser ved 

Menneskers og Dyrs Aandedræt. S. 11 —15. Forsög til at oplyse Virk
ningen af overhedede Vanddampe paa organiske Legemer. S. 78. Be
mærkninger over Runges Farvechemie. S. 134.

Scharling, C. F,Indledning til Mystikeren, Mich. Molinos' Liv og Lære. S. 138—59. 
Schlosser, F. C., hans Forhaanelser af Danmark. S. 121. Hans Domme over O. 

Guldberg og Símense. S. 121. 122.
Skaane, dette Landskabs Kirker, og andre architectoniske Monumenter fra Middel

alderen. S. 84-90.
Skiønhed, 11. C. Örsteds Mening og Lære om hvorledes dens Billede og Indtryk 

opstaaer. S. 18. Indbildningskraften, den Evne, som opfatter detSkiønne. 
S. 20. Om det Uskiönne, eller det som hæsligt opfattede, i Naturen. 
S. 27.

Slangen, hvorfor den er bleven anseet for hæslig. S. 25.
Sprog: Instinctsprog, Fornuftsprog. S. 47. „Gebærdesprog”. S. 45. De Døv- 

stummes Fingersprog. S. 51.
Sprog-Evnen, allene begrundet i Menneskets aandelige Væsen. S. 48.
Steenslrup, J. J. S., Beskrivelse over nogle mærkelige, tildeels nye Dyrarter. 

S. 75-77.
Símense, bedömt af Schlosser. S. 122.
Stromme i Havet, deres Indflydelse paa Vandets Temperatur. S. 9. 10.
Stumheden hos Dövfödtc, hos Döve fra den tidlige Barnealder, og hos de fra 

Fodselen tunghörende Born. S. 55.
Taarne, ved vore ældste Landsbykirker af Steen, undertiden adskilte fra Kirkerne, 

og anvendte til Forsvarssteder. S. 89. 90.
Tegnsprog, det legemlige, („Gebærdesproget”) dets Symboler bestaae i Legems

stillinger. S. 48.
Ursin, G. F., Udsigt over hans Levnet og Virksomhed. S. 67. Fortegnelse over 

hans Skrifter. S, 69—71.
Vand i ferske Soer, Kilder og Brönde, organiske Dele i samme. S. 1. i Kiöben- 

havns Vandbeholdninger, dets Forhold i Reenhed. S. 2. 3.
Vintersovende Dyr, om deres Aandedræt under Søvnen. S. 13. 14.
Videnskabernes Selskab: dets Budget for 1850 bestemmes. S. 28. Regnskab for 

1849. S . 29. Selskabets Tab af 3 indenlandske Medlemmer, og Valg af 
nye udenlandske. S. 166. Dets Commissioner, sammes Medlemmer og 
Arbeider. S. 166—68. Bedømmelse af en indsendt Afhandling. S. 37. 
Ligeledes over en indsendt Afh. om Legemernes Varme. S. 91. Over et 
for den Classenske Præmie indsendt Priisskrift over Landets raae Pro- 
ducter. S. 168—69. Priisopgaver, udsatte for 1851. S. 169—74.

Wessels Comedie „Kiærlighed uden Strømper”, oversat paa Tydsk af Rosenringe. 
S. 113.

Weslergaard, N. L., bliver Medlem af Ordbogs-Commissionen. S. 159. 167.
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Wegener, C. F., bliver Medlem af Commissionen for Diplomatariet og Regesterne. 
S. 166.

Örsted, A. S., Selskabets Præsident, hans Mindeskrift over J. L. A. Kolderup- 
Rosenvinge. S. 97 —

Örsted, H. C., om det, som kaldes uskiönt i Naturen, og dets Forhold til det Heles 
Skiönhedsharmonie. S. 17—27. En Bemærkning af ham over digtede 
Skikkelser; (om Vinger, anbragte paa menneskelige Skabninger, m.m.) 
S. 25. 26. Betragtninger over de af Bessel o. fl. forudsatte, for os usyn
lige, meget store Verdenskloders Virkning paa Ætheren. S. 124.


