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1863

Mødet den 9de Januar.
(Hermed 1 Kobbertavle).

Professor E. A. Scharling underrettede Selskabet om, at vor be
rømte Landsmand Professor, Dr. Lund i Brasilien, under sit man- 
geaarige Ophold der, blandt andet har henvendt sin Opmærk
somhed paa en Plante, af hvis Blade man efter Dr. Lunds Erfaring 
kan tilberede en Drik, som har forskjellige diætetiske Dyder og i 
visse Henseender kan stilles ved Siden af den chinesiske Thee. 
— Conferentsraad Forchhammer til hvem Dr. Lund havde sendt 
saavel nogle tørrede Exemplarer af denne Plante som en Daase 
med tørrede Blade, anmodede Professor A. Ørsted om at fore
tage en botanisk Undersøgelse af Planten og mig om at fore
tage en chemisk Undersøgelse af de tilsendte Blade.

Professor Ørsteds Beskrivelse af denne nye Theeplante (Neea 
theifera) *) ledsaget af en oplysende Tegning tilligemed Beskri
velsen af en anden, af Dr. Lund oversendt ny Plante (Mikania 
aromática), findes anført i Slutningen af denne Meddelelse.

Med Hensyn til den chemiske Undersøgelse maa jeg for
udskikke følgende Bemærkninger: Den hele Mængde af Blade 
var meget for lille, til at nogen fuldstændig Undersøgelse kunde 
foretages. Bladene selv vare ikke indsamlede med nogen sær
egen Omhu, thi flere af Bladene bare kjendelige Spor af at 
have været angrebne af Insekter. Undersøgelsen maatte derfor 
nærmest indskrænkes til Godtgjørelsen af, at Bladene indeholdt 
Kaffein, og i hvilken Mængde. — Da man endnu ikke kjender

’ ) Denne Plante kaldes i Brasilien Caparrosa do Campo og er almindelig 
udbredt i Camposegnene omkring Lagoa Santa, Dr. Lunds mangeaarige 
Opholdssted.
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nogen fuldkommen tilfredsstillende Maade til quantitativt at be
stemme Mængden af Kaffein i Thee og Kaffe, saa henvendtes 
Opmærksomheden forst paa at udfinde, hvilken af de foreslaaede 
Maader man helst burde anvende ved denne Ledighed.

Dr. Vogel har foreslaaet at anvende Benzin til at udtrække 
Kaffein af Kaffebønner; ligeledes er Amylalkohol, Svovelkulstof 
og Chloroform Tid til anden benyttede til at udtrække Plante- 
alkaloider af vandige Opløsninger. Da alle disse Opløsnings
midler ogsaa opløse Chlorophyl, saa kunne de ikke ligefrem 
anvendes til at udtrække Kaffeinet af Theeblade. Vil man der
imod anvende et af disse Opløsningsmidler, for at udtrække 
Kaffeinet af den paa sædvanlig Maade tilvirkede, sirupaglige 
Extract af Thee eller Kaffe, da er Chloroform efter min Mening 
det bedste Middel. 1 Deel Kaffein kan opløses i 7 Dele Chlo
roform. Man undgaaer ved Anvendelsen af Chloroform Benzi- 
nets og Amylalkoholens ubehagelige Lugt.

Min forrige Assistent Herr Tuede overtog efter disse Erfa
ringer at fremstille Kaffeinet af Neea Bladene. Han erholdt 
ogsaa et Stof, som i sin ydre Form, ved sin Opløselighed og 
ved sin Flygtighed lignede Kaffein. Endvidere fremkom ved 
Behandlingen af dette Legeme med Chlorvand og lidt Ammo
niak den røde Farve, som ansees som fælleds Reaction for 
Kaffein og Theobromin. Da Herr Tuede ved andre Arbeider 
blev hindret i Fortsættelsen af disse Forsøg, forsøgte jeg af 
den tilbageblevne Rest af Blade og en ny lille Portion af lig
nende Blade, som jeg erholdt af Dr. Lunds Broder, at be
stemme hvormeget Kaffein Neea Bladene indeholde.

I det første Forsøg med 60 Gram Blade erholdtes *4 pCt. 
Kaffein. 1 det næste, hvortil anvendtes 120 Gram. Blade, er
holdtes 0,33 pCt. sublimeret Kaffein. Sublimationen blev fore
taget paa følgende Maade : den ved Blyilte og Svovelbrint 
rensede Extract blev blandet med 4 Dele Sand og indtørret 
forsigtigt under stadig Omrøren, til Thermometret i Massen 
viste 140° C. Over Jernskaalen, som anvendtes til Ophedning,
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anbragtes en Ring af Porcellain, over hvilken et Stykke aabent 
Bomuldstøi var bundet. Paa Kanten af denne Ring anbragtes en, 
med et passende Hul for oven, forsynet Glasklokke. Pette Ap
parat anbragtes paa en Jernplade med Sand, og denne blev 
ved en Gaslampe i 6 Timer ophedet til 190 à 200° C.

Som en yderligere Prøve paa at det erholdte Sublimat 
var Kaffein og ikke Theobromin, opløstes noget af det i Vand 
og tilsattes lidt salpetersurt Sølvilte og fortyndet Ammoniak. 
Herved fremkom ikke noget Bundfald, som ved et Contraforsøg 
med Theobromin. Ved at destillere Bladene af Neea thcifera 
med Vand, erholdtes kun et lidt krydret Destillat. Da ogsaa 
Udtrækket af disse Blade med Vand er uden nogen egentlig be
hagelig Lugt, har Dr. Lund anbefalet at tilsætte som Kryderi 
Bladene af en anden Plante, hvoraf han ligeledes har sendt en 
Prøve. Disse sidste Blade ere samlede af en Slyngplante af 
Slægten Mikania, Professor Ørsted har kaldt den Mikania aromática.

Ved at fælde det vandige Udtræk af Neeabladene med neu
tralt eddikesyret Blyilte og senere tilsætte basisk eddikesyret Bly
ilte og lidt Ammoniak, erholdtes i begge Tilfælde Bundfald. 
Syrerne heraf frigjorte ved Svovelbrinte gave Bundfald af en 
grønsort Farve ved Tilsætning af Jernchlorid; mættet med Am
moniak eller Kali farvedes Opløsningen mørkere. Kalkvand frem
bragte ved Henstand Bundfald. Derimod frembragte Liimop- 
løsning intet tydeligt Bundfald. Den i Kaffebønner fundne Viri- 
dinsyre, som med Ammoniak frembringer grønne Forbindelser, 
er ikke bleven paavist. Ved at destillere den af Bladene er
holdte Extract med 3 Dele Manganoverilte, 1 Deel Svovelsyre 
og 1 Deel Vand erholdtes vel et Destillat, hvis Lugt lignede 
Lugten af Chinon, men der erholdtes ikke noget guultfarvet De
stillat. Ved at mætte den overdestillerede Vædske med Ammo
niak, bemærkedes kun Spor til en mørkere Farve, medens De
stillatet af lidt Chinasyre med Brunsteen, Svovelsyre og Vand 
strax frembragte en mørkegrøn Farve.

Bladene af Neea theifera efterlade omtrent 3,31 pCt. Aske 
r
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Forbrændingen foretoges ved den lavest mulige Varme og under 
gjentagen Afkjøling, for at Kullene kunde blive fyldte med at- 
mospliærisk Luft. Asken viste Spor afJern, reagerede alkalisk, 
og ved passende Behandling og Fældning med Chlorplatin er
holdtes et kjendeligt Bundfald af Chlorplatin-Kalium.

Efter ældre Angivelser efterlader chinesisk Thee 4,76 til 
5,56 pCt. Aske, som bestaaer af Svovelsyre, Phosphorsyre, Chlor, 
Kalk, Kali, Jernilte og Kieselsyre. Kaffebønner skal omtrent 
efterlade 3,2 pCt. Aske og heri fandtes efter Ileropath 16,51 
pCt. Kali og 6,79 pCt. Natron.

Naar der i nærværende Tilfælde opkastes det Spørgsmaal 
om den nye Theeplante kan stilles ved Siden af den chinesiske 
Thee, Paraguay eller Thee af Kaffeblade, da kan den chemiske 
Undersøgelse kun paavise, om den indeholder flere eller færre 
Procent Kaffein, liere eller færre pCt. quælstofholdige Legemer, 
samt paavise hvorvidt Planten indeholder iøvrigt lignende Be
standdele som de ovennævnte Droguer.

Til en saadan Bedømmelse udfordres imidlertid en kritisk 
Bedømmelse af de tidligere udførte Undersøgelser. En ligefrem 
Sammenligning med én eller anden Sort Thee kan ikke give 
noget afgjorende Svar. De i Handlen forekommende Arter af 
chinesisk Thee ere alle Kunstprodukter. Den nye Plante fore
ligger derimod i upræpareret Tilstand, og kan altsaa gjerne nu 
have en anden Sammensætning og dog ved en rigtig Behand
ling senere opnaae en lignende Sammensætning som den chi
nesiske Thee.

Den eneste mig bekjendte Analyse, som her kan tjene som 
Maalestok , er Peligots Undersøgelse over Quælstofmængden i 
Bladene af en Theebusk, som vovede lidt udenfor Paris. Peli- 
got fandt at i 100 Dele af disse upræparerede Blade indehold
tes 4,37 pCt. Quælstof.

Bladene af Neea theifera indeholdt omtrent 5 pCt. Quælstof.
Derimod angiver Stenhouse, at i en Prøve af sort Thee har 

han kun fundet 3,5 pCt. N.
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Et andet Sammenligningspunkt afgiver følgende Bestem
melse. 6 Gram Blade af Neea udkogt med Vand saalænge 
noget derved opløstes, gav 0,670 Gram Extract tørret ved 100° C, 
altsaa 11,2 pCt.

Ved lignende Forsøg har Stenhouse fundet at Kaffeblade 
give 38,8 pCt. Extract og brændte Kaffebønner 29,1 pCt. Af 
sort Thee erholdt Peligot 43,2 pCt. Extract og af tørret grøn 
Thee 47,4 pCt.

Ilvad Mængden af Kaffein, som findes i Thee, angaaer, da 
er Peligots Angivelse den største, thi han vil have fundet 5,84 
pCt. i saakaldt »gun powder«. Men heraf er en Deel bestemt 
ved Titrering af Moderluden fra det udkrystalliserede Kaffein 
ved Garvestof.

Stenhouse fandt 1,97 pCt., 2 pCt. og 2,13 pCt. Kaffein i 
forskjellige Prøver af Thee. Mulder fandt mindre, men hans 
Forsøg ere de ældste og anstillede paa en mindre god Methode. 
1 Kaffebønner har Stenhouse fundet fra 0,8 til 1 pCt. Kaffein og 
i Kaffetræets Blade 1,25 pCt.

1 Paraguaylhee fandt Stenhouse efter et Forsøg 1,1 pCt. og 
efter et andet Forsøg 1,23 pCt. Kaffein.

Paa en meget simpel Maade kan man overbevise sig om 
det relative Forhold af Kaffein, som findes i de forskjellige 
Arter af Thee, naar man ligefrem opheder et Gram af hver Sort 
i en flad Porcellainsskaal og anbringer et Ehrglas over samme. 
Alle disse smaa Sublimationsapparater anbringes i et passende 
Sandbad, som langsomt ophedes til 200° C. Denne Varme ved
ligeholdes omtrent i to Timer. De Arter af chinesisk Thee, jeg 
har prøvet paa denne Maade, gave tydelige Krystaller af Kaffein, 
naar Uhrglasset blev betragtet under Microscopet. Ernpyreuma- 
tisk Olie bemærkedes ikke.

Paraguaythee gav mindre tydelige Krystaller af Kaffein, men 
flere empyreumatiske Dele.

Bladene af Neea theifera gav ikke Spor af Kaffein men 
empyreumatiske Produkter. \red passende Behandling med Chlor- 
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vand og Ammoniak erholdtes smukke røde Farver af Sublima
terne, kun ikke ved Sublimatet af Neea theifera.

For endelig at prøve om Kaffeinet virkelig udtrækkes ved 
kun at infundere god Thee 5 à 10 Minutter med Vand, blev lige 
Vægt af de brugte Blade og af frisk Thee underkastet en samtidig 
Sublimation; men ved dette Forsøg erholdtes intet Kaffein op- 
sublimeret af den brugte Thee, men vel af den friske (ubrugte).

Resultatet af ovenstaaende Forsøg er altsaa, at vi have i 
Neea theifera lært at kjende en nye Kaffein frembringende 
Plante. De store Blade af denne Plante indeholde forholdsviis 
faa i Vand opløselige Dele, og vil vanskeligt kunne blive præ
parerede saaledes, at de ligefrem kunne tjene til at erstatte 
den chinesiske Thee.

Hvorvidt Udtrækket af Neea Bladene have nogen stærkere og 
behageligere Duft, naar de efter passende Behandling benyt
tes i Brasilen, kan jeg ikke have nogen Mening om. Ved at 
benytte de tilsendte Blade som Thee, erholdes kun et Udtræk 
af en temmelig flau Smag. Denne forbedres betydeligt, naar 
man for Benyttelsen af Bladene opvarmer dem i længere Tid 
under stadig Omrøring med flaanden, saa stærkt som man kan 
taale det, uden at brænde Fingrene. Smagen af det ved saa- 
danne Blade erholdte Udtræk, forekom mig paa engang at 
minde om simpel Thee og Chocolade.

Den anden Plante, som Dr. Lund har sendt, kaldes i Brasilien 
for Cipo Balsamo, og hører til en Planteslægt, hvis forskjel- 
lige Arter baade i Nordamerika og Brasilien tinde hyppige An
vendelser som kraftige Lægemidler. Mikania guaco angives saa
ledes at indeholde en Saft, som modvirker Slangegift. Det 
vandige Udtræk af Cipo Balsamo anvendes i Brasilien mod Gigt
smerter. — Vi have allerede flere Undersøgelser over forskjel- 
lige Arter af saakaldt Guaco. Fauré har deraf udskilt el har- 
pixagtigt Legeme, som han tillægger Navn af Guacin. Efter 
Fauré's Angivelser angaaende Guacinels Egenskaber have andre 
Chemikere meent, at det var identisk med det saakaldte Eupa- 
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torin, som er fremstillet af Eupatoria cannabina. Af andre Be
standdele, som synes eiendominelige for Mikania guaco, anføres 
kun en ætherisk Olie.

Den Omstændighed at det saakaldte Guaco i Brasilien skal 
anvendes i Sygdomstilfælde, hvor man ellers anvender China- 
bark eller Cascarilla, fremkaldte Formodning om at denne nye 
Mikania Art, muligen ved Siden af ætherisk Olie og Guacin, 
kunde indeholde et eller andet Alkaloid. Da imidlertid det hele 
Forraad af Blade af Mikania aromática, som stod til min Raa- 
dighed, kun var 7 à 8 Lod, saa var det nødvendigt ved nogle 
foreløbige smaa Forsøg at prøve, om man ikke kunde tinde An
ledning til at anvende andre Fremgangsmaader end de, der ere 
beskrevne ved Fremstillingen af Guacin og Eupatorio. Ved at 
ophede en Deel af de knuste Blade i et bøiet Reagensrør, som blev 
anbragt i et Metalblad, hvis Varme ikke oversteg 160° C. omtrent 
i 3 Timer, erholdtes foruden nogle stærkt lugtende Vanddraaber, 
et Sublimat af hvidgule Krystaller, som tildeels vare sammen
smeltede. Ved at ophede en anden Portion af de knuste Blade 
mellem to Uhrglas, erholdtes et krystallinsk Sublimat. — Da 
det saaledes viste sig, at her var et flygtigt Legeme, som nær
mere maatte prøves, bleve 2 Lod Blade underkastede en De
stillation med Vand. Det erholdte Destillat blev derefter gydt 
paa 3 andre Lod Blade og alter destilleret. Dette Destillat 
havde en stærk kryddret Lugt, som lignede Lugten af.Cumarin. 
Flygtig Olie bemærkedes ikke udskilt, men vel enkelte faste, 
hvide Legemer, som især bleve synlige, naar Destillatet efter 
nogen Tids Henstand pludselig blev rystet. For at udtrække 
det i Vandet opløste Legeme, rystedes Vandet med Chloroform. 
Da Chloroformet var fjernet fra Vandet, blev det underkastet 
en Destillation saaledes, at da 9/io var bortdestilleret, blev 
Resien udgydt i et Uhrglas. Iler fordampede Chloroformet og 
frembragte derved tillige en saa stærk Afkjøling, at det i Chlo
roformet opløste Stof blev tilbage. Efter 24 Timer viste sig 
en Samling af svagt farvede Krystaller. Disse Krystaller havde 
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en stærk kamferlignende Lugt, som dog efterhaanden blev 
svagere. Krystallernes Form lignede Cumarinets. De smeltede 
let, men krystalliserede ikke strax ved at afkjøles. De vare op
løselige i kogende Vand, og heraf erholdtes atter Krystaller ved 
Afkjøling, naar Opløsningen var tilstrækkelig concentreret ; men 
i saa Tilfælde vare Krystallerne ofte blandede med farvede 
Masser, som syntes at være Cumarin med ætherisk Olie. Op
løst i concentreret Svovelsyre farvedes Vædsken rødlig, over
gydt med concentreret Salpetersyre og forsigtigt ophedet, for
dampede Syren, og efterlod en krystallinsk Masse.

Ophedet med Kalk erholdtes intet Ammoniak. Behandlet 
med Chlorvand og Ammoniak erholdtes først ved Inddampning 
til Torhed en gnid Masse; ved stærkere Ophedning blev denne 
sort uden Spor af nogen rød Farve.

Til Sammenligning fremstilledes noget Cumarin af Tonka- 
bønner. Den væsentligste Forskjel mellem Cumarin og de af 
Mikania vundne Krystaller var den, at medens det rene Cu
marin, smeltet ved noget over 50° C., atter strax udkrystalliserer, 
naar Temperaturen synker til 50° C., saa var dette ikke Til
fældet med ovenomtalte Krystaller. Jeg antager imidlertid, at 
Tilstedeværelsen af lidt ætherisk Olie har været Grunden hertil.

Derefter udkogtes Bladene gjentagne Gange med Vand. 
De filtrerede Udtræk bleve fældede med basisk eddikesyret Blv- 
ilte. Filtratet herfra blev ved Svovelbrinte befriet fra alt Bly, 
og derpaa inddampet til en tyk Sirup. Ved gjentagne Gange 
at ryste denne Sirup med Chloroform og senere underkaste 
det saaledes erholdte Udtræk en Destillation, erholdtes en brun 
harpixlignende Masse. Ved at opløse den i Alkohol og lade 
denne Opløsning fordampe i Luften, erholdtes først en ukry
stallinsk Masse i Form af enkelte Draaber omkring i Skaalen ; 
men næste Morgen vare disse Draaber fyldte med eller rettere 
næsten fuldstændigt omdannede til et Næt af Krystaller.

Da disse Krystaller vare blandede med en farvet, som det 
syntes ukrystallinsk Masse, forsøgtes ved Sublimation at rense 
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Krystallerne. Ophedningen foregik i et Metalbad, hvis Varme 
holdtes mellem 140 og 160° C.

Det smukke hvide Sublimat var let opløseligt i varmt Vand 
og udkrystalliserede, da Vædsken blev kold. Disse Krystaller 
havde ingen Lugt, men forholdt sig ¡øvrigt saa ligt de ved 
Destillationen erholdte Krystaller, at jeg antager, at begge 
Slags Krystaller hidrøre fra et og samme Stof nemlig Cuma
rin. — Den brune ikke flygtige Rest bestod af en Masse, 
hvoraf Vand opløste en Deel, og Viinaand til 93° Tralle Resten. 
Ved at udtrække de med Vand udkogte og derpaa tørrede Blade 
med kogende Viinaand, erholdtes en Opløsning af Chlorophyl, 
Ilarpix og et flygtigt Stof, formodentligt endnu lidt Cumarin.

Ved at behandle en Portion af Bladene med en fortyndet 
Syre og senere fælde med Kalk etc. kunde intet Spor af noget 
Alkaloid paavises.

Professor Ørsteds Beskrivelse af Neea theifera og Mika- 
nia aromática lyde saaledes:

Neea theifera Ørd.
Frutex quadripcdalis *).  Ramuli teretes, glabri, obscure fusci, 

cortice longiludinaliter ruguloso. Folia alterna vel subopposita, 
sessilia, oblonga vel oblongo-ovalia, integerrima, basi subcor- 
data, ápice rotundata vel breviter et obtuse acuminata, coriá
cea, fusco-nigrescentia, opaca, pruinosa, pollices quatuor longa, 
pollices duo vel paulo minus lata; costæ laterales utrinsecus 
septein ad novena, interjectis aliis ininoribus, utrinque proininu- 
lae, patentes, leviter curvatae, versus marginem anastomosan
tes; costulae reticulatae. Panícula terminalis, erecta, longe pe- 
dunculata, pollices duo vel tres longa; rami sæpius oppositi 
patentes vel divaricati. Flores sessiles in apicibus ramulorum sex 
ad decern congesti. Bracteae ad basin ramulorum (vel paulo 
infra basin) fere lineain longae, aculiusculae ; bracteolae tres 

*) Teste cl. Reinhardt™.
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minutissimae, ovatae, obtusae, lateralibus duobus duplo minori- 
bus. Perigonium elongato-urceolatum, coriaceum, lineare vel 
sesquilineare fauce valde constricta; limbi brevissimi, quinque- 
fidi lobis reflexis. Stamina octo, quatuor longioribus ad medium 
perigonium attingentibus, quatuor fere duplo brevioribus; fila
menta basi inter se connata et disco hypogyno simul accreta; 
antherae basi affixae rima longitudinal dehiscentes, subobli- 
quae, loculo altero paulo altius connectivo inserto. Ovarium uni- 
loculare, uniovuiatum ; stylus filiforrnis stamina paulo superans, 
superne curvatus ; stigma punctiforme. Fructus (nucula) peri- 
gonii tubo demurn incrassato carnoso (limbo persistente co- 
rollam superam mentiente) inclusus, magnitudine et forma fere 
Corni masculi. Semen erectum, ovale, testa membranácea cum 
pericarpio tenuissimo connala. Embryonis recti cotyledones 
magni, foliacei, conduplicati, albumen parcum gelatinosum in- 
cludentes, radícula brevi infera.

A Neea oppositifolia R. et Pav., cui admis, foliis nunquam 
exacte oppositis, bractearum et perigonii forma, staminum numero, 
stylo multo breviore et multis aliis notis facile distinguitur. — 
Neeæ genus, quoad seminis indole adhuc male cognilum, a pie- 
risque Nyctaginearum generibus, quae embryone curvato albu
men amylaceum plus minus copiosum involvente instructa sunt, 
lit ex descriptione antecedente intelligitur, valde discrcpat.

Micania aromática Ørd.
Fruticosa, glabra, Oavescens, scandons. Rami volubiles, 

teretes, striali. Folia opposita petiolata; petioli compressi, supra 
canaliculati, hamato-recurvi, sex ad octo lineas longi ; lamina 
elongato-ovata, integerrima, basi rotundata, ápice obtuse acumi
nata, coriácea, rígida, supra nitida subtus opaca, quatuor ad 
quinque pollices longa, duo pollices et ultra lata, quintupli — 
vel septuplicostata, reticulata. Panícula terminalis, sesquipeda- 
lis, ad ramificationes foliis sensim minoribus demum in brac- 
teas linearcs abeuntibus instructa; rami oppositi bractcati, su-
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perioribus uni-vel tricephalis, inferioribus trifido-ramosi ; capi
tula numerosa, sessilia , congesta; bracteae ovatæ oblusæ; in- 
volucri squamae lanceolatae obtusaee, duas lineas longue, levis- 
sime ciliatae, striatac. Achenia nigrescentia, quinquangulata, 
quinquecostata, glabra, costae et pappus albicans. — Proximo 
accedit ad Micaniam lævem DC. et M. divaricatam Poep. et End]., 
a quibus tarnen facile distinguitur.

Explicatio figurarum.

1. Damns florifer, magn. nat.; reliquae figurae varie auctae.
— 2. Inflorescentiae ramulus cum llore et bracteolis floribus 
demptis. — 3. Bracteolae intus conspectae. — 4. Flos longi- 
tudinaliter dissectus. — 5. Stamen a dorso. — 6. Stamen a 
fronde. — 7. Pistillum disco cum filamentorum basibus con
noto (a) insidens. — 8. Fructus perigonio persistente inclusos.
— 9. Idem longitudinaliter sectus, a. perigonium, b. pericar- 
pium, c—d. cotyledones, e. radícula, f. albumen. — 10. Fruc
tus. — 11. Semen. — 12. Embryo cotyledonibus explicatis.

Af disse Meddelelser fremgaaer saaledes at Dr. Lund bar 
forøget sine Fortjenester af Videnskaben ved at henlede Op
mærksomheden paa to interessante Planter, hvis fremtidige Be
nyttelse mutigen kan blive af stor Betydning. Det vilde derfor 
være meget ønskeligt, om Dr. Lund vilde lade indsamle en 
større Quantitet Blade af Neea theifera og lade dem behandle 
paa en lignende Maade , som den der anvendes ved Tilvirknin
gen af chinesisk Thee. Den saaledes behandlede Caparrosa 
Thee vilde afgive et brugtbart Materiale til en yderligere Under
søgelse. Ligeledes vilde det være ønskeligt ved Tilsending af en 
ikke altfor ringe Mængde af Micania aromática, at kunne komme 
til en endelig Afgjørelse om det virkelig er Cumarin, som tin
des i denne Plante.

Professor E. Æ Scharling gjorde derefter følgende Meddelelse :
1 Trainhøi ved Vandrup er funden en Liigkiste fra Broncealderen, 
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som nu findes i det oldnordiske Musæum her i Byen. ! denne 
Liigkiste fandtes Menneskehaar, soin i Udseende vare uforandrede, 
medens Legemets øvrige Dele næsten vare aldeles opløste. For 
at paavise Aarsagen til denne Opbevaring af tlaarene, ere føl
gende Forsøg foretagne. Ved meget forsigtigt at forbrænde 0,0574 
Gram af ovennævnte Haar i en aaben Platinskaal, saaledes at 
Glødningen foretoges med den svagest mulige Flamme, erhold
tes 0,0025 Gram Aske af en rustbrun Farve, yderst flint fordcelt 
eller rigtigere næsten i Form af line Traade. Betragtet under 
et Microscop sees meget let, at denne Aske hidrører fra et 
organiseret Legeme. Asken indeholdt som Hovedbestanddele 
Kieselsyre og Jernilte. De sorte, haarde eller skarpe Haar 
indeholde altsaa 4,3 pCt. Aske; denne Askemængde er større 
end den, man erholder af friske Menneskehaar. Efter Fau- 
quélin indeholde disse nemlig kun lz2 pCt. ildfaste Bestand
dele. Bibra angiver at have erholdt 0,41 pCt. Aske af 
brune Haar af en Mand paa 31 Aar, 1,78 pCt. af brune Haar 
af en Dreng paa 12 Aar, og 0,34 pCt. Aske af llaarene af en 
Mand 48 Aar gammel. Endvidere angiver Bibra, at af denne 
Aske var over 50 pCt. opløselige Salte.

Selv har S. ved Forbrænding af friske, sorte Damehaar 
erholdt 3,57 pCt. Aske. Der viste sig ved denne Forbrænding 
aldeles de af Vauquelin beskrevne Phænomener. Haarene smel
tede, og den let smeltelige Aske gjorde det meget vanskeligt at 
erholde alt Kulstoffet borlbrændt. Herefter synes det at frem- 
gaae, at i Aarenes Løb ere Haarene fra Trainhøi deels bievne 
fuldstændigt udvaskede for alle i Vand opløselige Dele, deels 
ere de bievne gjennemtrængte med Jernilte og Kieselsyre, som 
har virket paa Haarets organiske Dele, omtrent som man veed, 
at Jernsalte indvirke paa liimgivende Væv. llaarene ere alt
saa undergaaede en Art Garvning og ere derved bievne istand 
til at modstaae saavel Vandets og Luftens indvirkning, som de 
lavere PlAnters og Dyrs ødelæggende Kræfter.
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Under 13de October har Directionen for den grevelig Iljelm- 
stjerne-Bosencroneske Stiftelse tilskrevet Selskabet saaledes:

Ifølge den under 12te Januar 1822 underskrevne og deref
ter den 12te April s. A. allernaadigst, confirmerede Fundats for 
den grevelige Iljelmstjerne Bosencroneske Stiftelse skal der af de 
Stiftelsens 5te Klasse tilfaldende aarlige Indtægter tilstilles det 
Kongelige danske Videnskabernes Selskab i Kjøbenhavn en Tre- 
diedeel for at anvendes til saadanne videnskabelige Gjenstande 
som dette Selskab maatte finde passende. Derhos paalægges 
der Selskabet den Forpligtelselse, ved dets Secretair aarlig at 
meddele Bestyrerne af bemeldte Stiftelse en omstændelig Efter
retning om de Selskabet tillagte Indtægters Anvendelse. Skulde 
Selskabet ophøre eller Siftelsens Direction skjønne, at de samme 
tillagte Revenner ikke blive nyttede til videnskabelige Gjen
stande, er det paalagt Directionen i et saadant Tilfælde at an
vende de Selskabet tillagte Indtægter paa samme Maade, som 
er bestemt for de øvrige 2/s af den nævnte Klasses Indtægter.

1 Henhold til disse fundatsmæssige Bestemmelser og den 
under 1ste f. M. udfærdigede Bekjendtgjørelse om Stiftelsen skal 
Directionen ikke undlade herved tjenligst at meddele det Kon
gelige danske Videnskabernes Selskab, at der for Aaret 18G2 
vil i næstkommende December Termin blive udbetalt Selskabet 
et Beløb af 478 Bdlr. 93 Sk., idet man tilføier det Ønske inden 
Udgangen af hvert Aars October Maaned fra Selskabet at er
holde Meddelelse om Anvendelsen af de til Selskabets Raadig- 
hed stillede Beløb.

Directionen for den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneslce Stiftelse. Kjø
benhavn, den 13de October 1862.

Treschow, II- I). Kofoed.

Selskabet udnævnte derpaa de Herrer Conferentsraad Mad
vig, Prof. Westergaard og Secretairen til at indgive Forslag 
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over Anvendelsen af denne aarlige Indtægt. Comiteens Betænk
ning er følgende:

Videnskabernes Selskab bar opfordret Undertegnede som 
Udvalg at afgive Betænkning over Anvendelsesmaaden af det 
Beløb, som ifølge Fundats for den Hjelmstjerne-Rosencroneske 
Stiftelse aarlig derfra skal udbetales til Selskabet. Da Fundatsen 
kun bestemmer »at dette Beløb skal anvendes til saadanne 
videnskabelige Gjenstande, som Selskabet maatte finde passende«, 
troer Udvalget, at der ikke er Anledning til at foreslaae andet 
end at dette Beløb anvendes aarlig efter Selskabets Beslutning 
til saadanne helst større videnskabelige Foretagender og Skrif
ter, som Selskabet ellers selv vilde understøtte, hvis dets Kasses 
Tilstand tillod det. Da der vil være at afgive til Stiftelsens 
Direction en aarlig Beretning om Anvendelsen, er det nødven
dig at der føres en særskilt Conto for dette Legat, og at Kas- 
secomrnissionen paa Budget og Regnskab afgiver den fornødne 
Beretning om Legatets Status.

Kjøbenliavn, den 7de Januar 1863.

6'. Forchhammer. J N. Madvig. JV. L. IVestergaard.

Denne Betænkning blev tiltraadt af Selskabet.

lir. Overlærer Johnstrup i Sorøe indsendte en Afhandling 
»Om Faxøkalkens Dannelse, som han ønsker optagen i Sel
skabets Skrifter.

Comitee: Conferentsraad Forchhammer, Prof. Steenstrup, 
Prof. Reinhardt.

I Mødet var fremlagt:

Fra Academie der Wissenschaften i München.
Abhandlungen der histor. Classe IX. Band 1. Abth. München 

1862.
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Abhandlungen math, physikalischen Classe IX. Band 11. Abth. 
München 1862.

Verzeichniss der Mitglieder. München 1862.
C. F. P. von Martins. Zum Gedächtniss an Jean Baptiste Biot. 

München 1862.
Dr. C. Th. E. von Siebold. Ueber Parthenogenesis. München 

1862.
Fr a Academie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen 1861. Berlin 1862.
Preisfrage der philos.-histor. Klasse für das Jahr 1865.

Fra Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig.
P. A. Hansen. Darlegung der theoretischen Berechnung der in 

den Mondtafeln angewandten Storungen. 1. Abth. Leipzig 
1862.

Fra Dr. med. A. Milhry i Gottingen.
Klimatographische Uebersicht der Erde in einer Sammlung 

authentischer Berichte mit hinzugefügten Anmerkungen zu 
wissenschaftlichem und zu pracktischem Gebrauche. Leip
zig und Heidelberg 1862.

Fra Ilollandsche Maatschappy der Wetenschappen i Harlem. 
Natuurkundige Verhandelingen. Tweede Verzameling XVI. Deel.

Fra Royal Society i Dublin.
The Journal Nr. 24 & 25.

Fra Société Impériale des Sciences Naturelles i Cherbourg. 
Mémoires Tome V1IL Cherbourg 1861.

Fra Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde i
Giessen.

Neunter Bericht. Giesen 1862.
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Mødet den 23de Januar.
fjr. Prof. Dr. Hannover meddelte sine Undersøgelser angaaende 
Bruskens første Dannelse og Udvikling. Afhandlingen med til
hørende Tavler vil blive trykt i Selskabets Skrifter.

Under 12te Novbr. f. A. indsendte Prof. Stephens følgende 
Andragende til hvis Bedømmelse den historiske Klasse valgte en 
Comité af de Herr. Professor Worsaae, Westergaard og Gislason.

Til det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab!

Undertegnede, som mange år har syslet med de ældste 
eller Old-Nordiske Runer, og som tror at have fundet nøglen 
til dette alfabet, står i begreb med at udgive et større arbeide 
om »De Ældste Old-Nordiske Monumenter i Skandinavien og 
England«. Dette værk vil blive trykt hos Thiele i det største 
quart-format, med oversættelser, glossarium, indledning, ru. m., 
samt omtrent 200 illustrationer og over 50 alphabeter. Da 
texten er meget vidtløftig, stige udgifterne i forhold dertil.

Resultatet af dette arbeide bliver, efter min formening, at 
dette alfabet med de tilhørende monumenter, og tillige den 
kultur og det sprog som dermed stå i forbindelse, ere så at 
sige fælles for hele det Gamle Norden (Skandinavien og Eng
land), men at disse monumenter ikke tindes i noget andet land.

Monumenternes ælde synes at være fra omtrent Christi tid 
til omtrent år 800, da de efterfølges af de »Skandinaviske« 
runer i de Skandinaviske lande, og hovedsagelig af »Romerske« 
bogstaver i England.

Alle de ældste skrevne monumenter i hele Norden (Skan
dinavien-England) ville saaledes her for første gang blive sam
lede og udgivne med den yderste nøjagtighed, hvorved der, 
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afset fra mine muligvis fejlagtige udtydninger, i hvert tilfælde 
vil blive tilveiebragt et vigtigt, ja uundværligt, materiale for alle 
kommende forskere.

Så vidt jeg imedlertid ved, ville de forskellige graverede 
plader m. m. koste omtrent 1200 Rdlr., alfabeterne og de liere 
hundrede løse karakterer omtrent 200 Rdlr., samt tryk og pa
pir m. m. henimod 1600 Rdlr. Jeg har omtrent 120 subskri
benter à 1 guiñé (men netto kun omtrent 5 Rdlr.). Hvis denne 
subskription beholdes — formodentlig må jeg opgive den — 
måtte følgelig restbeløbet dækkes ved salget til et desværre 
meget indskrænket publikum à 2 guinéer exemplaret.

Som hjelp til udgivelsen af værket har jeg hidtil kun mod
taget 400 Rdlr., bevilgede fra det Kongelige Slesvigske Mini
sterium, på grund af at flere af disse monumenter ere fundne 
i Sønderjylland.

Idet jeg tillader mig at vedlægge et par prøver af de alle
rede graverede illustrationer, vover jeg derfor med detsamme 
at anmode det ærede selskab om at bevilge mig en understøt
telse til udgivelsen af det ovennævnte værk, der ellers vilde 
blive altfor trykkende for mig.

Kobenhavn, Novbr. 12, 1862.
George Stephens.

(louiiteebetænkuiug.

Efterat det tidligere har været almindelig antaget, at de i 
England forekommende særegne Runer, som ogsaa af og til 
vare fundne her i Norden, maatte hidrøre fra de tydske Angel- 
saxer, hvorfor de til Forskjel fra de sædvanlige nordiske Runer 
bleve kaldte angelsaxiske eller tydske Runer, har det nu, navnlig 
ved de bekjendtc Mosefund i Slesvig og Fyen, viisl sig, at disse 
særegne, hidtil ikke ret fortolkede Runeindskrifter maae have 
været benyttede her i Norden allerede i det tredie Aarhundrede 
e. C., altsaa næsten to hundrede Aar før det angelsaxiske Herre
dømmes Begyndelse i England. Det er tillige, af en Mængde,
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tildeels nye Fund af saadanne Indskrifter paa lose Gjen- 
stande (navnlig paa det ene Guldhorn, paa Guldsmykker og især 
Guldbracteater) i Danmark og saavel paa lignende løse Gjen- 
slande som ogsaa paa større Runestene heelt op i Sverige og 
Norge blevet klart, at denne Art Runer har havt en mærkelig 
udbredt Anvendelse i vort Norden, idetmindste fra det tredie 
Aarhundrede af til hen i det syvende eller ottende, ja tilsyne
ladende en endnu større Udbredelse, end selv i England. Eden
for England og Norden er den ogsaa i den nyeste Tid kommen 
for Dagen t. E. i Burgund og ved Rhinen paa ganske enkelte, 
alligevel kjendelig hverken fra England eller Norden stammende 
Oldsager.

Da der saaledes allerede nu foreligger et overordentlig be
tydeligt Materiale ti! Undersøgelse og Sammenligning, turde det 
tilvisse være paa Tide, at alle hidtil forefundne Indskrifter, af 
hvilke ikkun ganske enkelte, og det endog tvivlsomt nok, ere 
bievne tydede, kunde blive samlede i omhyggelige Afbildninger 
som Grundlag for en kommende sikker Fortolkning, ved hvilken 
der ufejlbarlig i flere Henseender vil blive kastet et nyt Lys 
over en Deel af Nordeuropas og ikke mindst Nordens Oldtid. 
For Nordens Vedkommende have nemlig disse Indskrifter endnu 
den særlige Interesse og Betydning, at de ikke alene ere de 
ældste, ikkeromerske Skrifttegn, som hidtil ere opdagede her, 
men at de ogsaa formeentlig ville give os de første Sprog
prøver fra vort Norden, som vi, efter Erfaringernes nærværende 
Standpunkt, kunne haabe at komme i Besiddelse af. Ovenikjøbet, 
skjøndt de endnu ikke ere fuldstændig tydede, have de dog 
allerede været paaberaabte som Beviser for, at der i den syd
lige Deel af Skandinavien i Modsætning til det egentlige Sverige 
og Norge dengang skulde have været en tydsk-gotisk Befolkning, 
medens det netop er vitterligt, at Runestene, altsaa faste Mindes
mærker, med disse Indskrifter hidtil ingensinde ere fundne i 
Danmark, men tværtimod i Sverige og Norge, saa de Resul
tater, som maatte fremgaae af Runernes Udtydning, aabenbart 
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ville komme til at angaae ikke alene Danmark og tiere Lande 
udenfor Norden, men ogsaa Sverige og Norge.

Det er derfor hævet over al Tvivl, at det af Professor 
Stephens forberedede Værk, ledsaget af fuldstændige og paa- 
lidelige Afbildninger af samtlige, hidtil ukjendte indskrifter af 
denne Art vil, afseet fra Texten, alene ved Afbildningerne faae 
høi Betydning for Videnskaben, saameget mere, som de fore
liggende Prøver paa Afbildningerne noksom godtgjøre , med 
hvilken levende Interesse og utrættelig Omliu disse ere sammen
bragte fra de forskjelligste Egne.

Vi kunne efter Dette ikke Andet, end indtrængende an
befale Prof. Stephens Andragende om en Understøttelse af det 
Kgl. Danske Videnskabernes Selskab til Fortsættelsen og Fuld
endelsen af de nysnævnte Afbildninger. Men da Udgifterne til 
en fortsat, ligesaa smuk, nøiagtig og værdig Udstyrelse ere 
meget betydelige, tillade vi os at foreslaae, at der maatte blive 
bevilget Professor Stephens 1,000 Rdlr. til hans omfattende og 
vigtige Arbeides Fremme, imod at der, paa sædvanlig Maade, 
afgives nogle Exemplarer, livis, dog vel altid indskrænkede, 
Antal Selskabet nærmere maatte bestemme.

Den 23de December 18G2.

J. J. A. Worsaae. Æ. Ä. Wéstergaard. K. Gislason.
A Halter.

Efterat Kassecommissionen ligeledes var hørt, besluttede 
Selskabet at understøtte Værket med 1,000 Rdlr., at udrede af 
det Rosencrone-lljelmstjerneske Legat saa langt det kan strække 
for 2 Aar, og at tilskyde Resten af sine egne Midler.

2*
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I Mødet var fremlagt:
Fra Universitetet i Lund.

Index Scholarum. Lund 1861.
Lunds Universitets Bibliotheks Accessions Katalog 1861.
Lunds Kong]. Universitets Katalog for Host - Terminen 1861 og 

Vår Terminen 1862.
A. N. Sundberg. Om inforandet af uniformitet med Svenska 

Kyrken i Skåne ocli Blekinge efter freden i Roeskilde 1658.
— Program vid Rektoratets nedläggande.
I. G. Agardh. Om principerna für bestämmandet af delarnes 

betydelse hos vexterne. Inbjudiiingsskrift til Magister- 
Promotionen.

21 Disputatser.
Fra Geological Survey of India.

Memoirs of the Geological Survey of India (Palæontologia Indica 
Part. I. 1).

Fra Naturkundige Vereeniging i Batavia.
Natuurkiindig Tijdschrift voor Nederlandsch’s indie. Deel XXIII, 

Vyfde Serie, Deel 111, Afl. IV—VI.
Fra American philosophical Society i Philadelphia. 

Transactions of the American philosophical Society. Vol. XII. 
New Series Part. 1. Philadelphia 1862.

Proceedings. Vol. VII Nr. 64. Vol. VIII Nr. 65 & 66.
Fra Academy of natural Sciences i Philadelphia.

Journal. New Series, Vol. V Part. 1. Philadelphia 1862. 
A. F. Wards. Universal System of semaphore color. Signals.

G. W. Tryson. On the Mollusca of Harpers Ferry, Virginia.
— List of American writers on recent Conchology.
— A sketch of the history of Conchology in the United States.

Fra Smithsonian Institution i Washington.
Report upon the Colorado river of the west, explored in 1857 

and 1858 by Lieutenant Ioseph C. Ives. Washington 1861.
Fra American Academy of Arts and Sciences i Boston.

Memoirs. New Series, Vol. VIII Part. 1. Cambridge and Bo
ston 1861.

Proceedings. A7ol. V, Ark 31—39.
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Fra Lyceum of natural History i New York.
Annals. Vol. VII Nr. 10—12. New York 1861.
Tliomas Bland. On the Geographical Distribution of the genera 

and species of land shells of the West-India Islands. New 
York 1861.

Fra San Francisco Academy of Natural Sciences.
Annual Meeting.

Fra Prof. I. W. Dawson i Montreal.
Notice of the discovery of additional remains of land animals 

in the coal-measures of the South Joggins, Nova Scotia.

Modet den 6te Februar.

Hr. Conferentsr. Madvig forelæste »Bemærkninger om den drama

tiske Poesies Frugtbarhed hos Athenæerne og dennes Betingelser«. 
Afhandlingen (der vil blive trykt i Tidsskrift for Philologie og 
Pædagogik) gik ud paa ved Sammenstilling og Betragtning af 
de enkeltviis bekjendte og ofte benyttede Data deels at be
stemme et Par enkelte, for den digteriske Productivity vigtige 
Punkter i de attiske Theaterforhold nærmere, deels at kaste et 
noget klarere Lys over de ydre Betingelser for den dramatiske 
Digters Virksomhed i Athen og over hans Forhold til Publikum 
i det Hele og derved tillige at lade visse Phænoinener og Be
retninger fremtræde i deres Sammenhæng og Betydning.

Literat have gjenkaldet i Erindringen, at den græske dra
matiske Digtekunst, med Undtagelse af en lidet fremtrædende, 
til et enkelt Digternavn (Epicharmos) indskrænket Sidegren af 
Komoedien, udelukkende tilhorte Athen, hvor ogsaa de enkelte 
udenfor Attika fødte Digtere af denne Art udøvede deres Kunst, 
et Forhold, der strax tyder hen paa den hele Digtearls Af
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hængighed lios Grækerne af særegne ydre Tilknytninger og Be
tingelser, der kun forefandtes i Athen, henviste Forfatteren til 
de fra de alexandrinske Bibliothekslærdes Samlinger og Op
tegnelser til os forplantede Tal-Angivelser om hvad der, efterat 
den dramatiske Production (nogle sære Skole-Efterligninger fra
regnede) aldeles var ophørt og afsluttet, forefandles af Stykker 
af Komoedicns tre forskjellige Udviklingstrin (den første, mel
lemste og nyere), medens man for Tragoediens Vedkommende 
ikke har nogen Totalangivelse, men kun Angivelser om Antallet 
af de Stykker, som de tre største og siden for klassiske er- 
kjendte Tragikere havde leveret. Ved Siden af den Forundring, 
som disse Tal, især de første, kunne vække, fremtræder, paa 
den ene Side som nedstemmende Forundringen, men paa den 
anden Side selv æggende til Eftertanke over den poetiske Aands 
og Stemnings særlige Udvikling og Bevægelse hos Grækerne, 
den Bemærkning, at ikke blot i Athen igjennem hele del femte 
og tjerde Aarhundrede før Christus næsten den hele poetiske 
Productivité! alene viste sig i denne dramatiske Form (— kun 
Elegien og den halv formløse Dithyrambe yttrer en svag Frugt
barhed ved Siden deraf —), men at ogsaa i det øvrige Græken
land, efterat Pindars, Simonides’s og Bacchylides’ Lyrik var for
stummet endeel før Midten af det femte Aarhundrede, anden 
poetisk Produktion saagodtsom hvilede i denne Tid; (Antimachos 
fra Kolophon som Epiker og Elegiker gjør en Undtagelse). Tra
goediens Udvikling og sande Blomstren falder ¡øvrigt deels før 
den attiske Prosa, deels sammen med dennes første Fremtræden, 
hvilket sidste ogsaa gjelder om den gamle Komoedie, medens 
den mellemste og nye ledsage Prosaens Udvikling og Culmination 
i det fjerde Aarhundrede. Vi kjende de attiske Theaterforhold 
langt bedre igjennem de til Æschylos’, Sophokles’, Euripides’, 
Aristophanes’ Personer og opbevarede Stykker knyttede Notitser 
for det femte Aarhundrede, især dels sidste Ilalvdeel, det er, 
for den fuldt udviklede og blomstrende Tragoedies og den 
gamle Komoedies Tid, end for det fjerde Aarhundrede, det er 
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den hensygnende og forsvindende Tragoedies og den mellemste 
og nye Komoedies Periode.

Det attiske, d. e. det græske, Drama var i sin Fremtræden 
paa Scenen — og af en Udgivelse af Stykker, der slet ikke 
vare opførte eller ikke opførte først paa Athens Stadtheater, er 
der aldeles intet Spor, — bunden til de aarlig tilbagevendende 
Dionysosfester, af hvis Festpragt og Festglæde denne poetiske 
Form var fremgaaet og vedblev at udgjøre en væsentlig, efler- 
haanden den væsentligste og alt overveiende Bestanddeel, og 
da alter særlig til de to af disse Fester, den store Dionysosfest 
eller Stad-Dionysosfesten (to ¿hovíoia, tå dtov. zà sv
ctarci) og Lenæerfesten. Medens man almindeligviis lader begge 
dramatiske Arter, Tragoedien og Komoedien, have Plads ved 
begge Fester, søger Afhandlingens Forfatter at bevise, at nye 
Tragoedier udelukkende opførtes ved den store Dionysosfest, 
Komoedier derimod ved begge Fester. (Iblandt Andet fremhæves, 
at i de opbevarede Opførelsesnotitser ved Komoedierne altid 
den ene eller den anden Fest nævnes, ved Tragoedierne aldrig 
angives Festen, fordi der kun var Tale om een.) Den store 
Dionysosfest krævede fra den Tid af, da Sagen havde faaet 
fuld Udvikling og fast officiel Ordning (i ethvert Tilfælde fra for 
Midten af 5te Aarhundrede) og indtil Slutningen af Sophokles’ 
og Euripides’ Virkomhedstid, lige mod Enden af det femte Aar
hundrede, som den regelmæssige Tribut til Guden, Festen og 
Folket, og som Bestanddele af den dramatiske Væddekamp, Te
tralogier (Forbindelser af 3 Tragoedier og eet Satyrdrama eller 
et dermed analogt Stykke) af 3 Tragikere, altsaa 9 Tragoedier 
og 3 Satyrdramaer (eller analoge Stykker) og tre Komoedier af 
forskjellige Forfattere; Lenæerfesten krævede desuden 3 andre 
nye Komoedier; men mere gaves heller ikke og kunde efter 
Forholdene, Festens Omfang og den Maade, hvorpaa Omkost
ningerne ved Opførelsen tilvejebragtes, ikke gives. Det be
roer paa Misforstaaelse, naar Nogle troe og tale, som om tre 
tragiske og tre (ved begge Fester sex) komiske Digtere hvert 
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Aar vandt Prisen , medens desuden Andres Stykker bleve uden 
Friis, og ligeledes, naar Andre, imedens de rigtignok kun an
tage tre Digtere af liver Art som Deeltagere i Kampen, mene, 
at den Digters Stykker, der ved Kampdommen fik anden eller 
især tredie Plads, maae betragtes som efter vor Sprogbrug faldne 
igjennem. Ilvad der ved den foreløbige Prøvelse, medens andre 
tilbudte Stykker kunde afvises, blev antaget som værdigt til at 
opføres til Gudens Ære og Folkets Lyst, faldt ikke igjennem, 
omend af tre kun een kunde vinde den første Plads, det er, 
Prisen. Denne hvert Aars nye og friske dramatiske Nydelse concen- 
trerede sig paa en for vore Forestillinger og Vaner paafaldende 
Maade for det ligesom ved lang Fasten til Nydelse skærpede Folk i 
faa (ved den største Fest sandsynligviis 4) Dage; i det uhyre 
Theater under aaben Himmel bragtes Digterens Stykke paa eengang 
frem for det hele Folk og Borgerskab (Komoedien vel alene for 
Mænd). Stykkets Held laa saalidet i hyppig Opførelse, at i den 
ovenfor betegnede blomstrende Tid vist aldrig en Tragoedie op
førtes anden Gang ved den store Dionysosfest eller en Kornoedie 
ved denne eller Lenæerfesten (hverken i det samme eller et 
andet Aar) uden stundom som nyt Stykke efter Omarbeidelse. 
Festen krævede hvert Aar ny Festglands. Men det paa een
gang af hele Folket seete og hørte Stykke indprægede sig 
stærkt og til Opførelsen sluttede sig efterhaanden ivrig Læsning 
af hvad der havde slaaet an. Hertil kunde komme Opførelse 
udenfor Athen.

Naar saaledes den store Dionysosfest i den større Halvdeel 
af det femte Aarhundrede (Æschylos angives at have seiret 
første Gang 485 f. Chr., Sophokles og Euripides døde 405 og 
406 f. Chr.) aarlig af Tragikerne krævede 12 Stykker, sees det, 
at de tre store Tragikere med de dem tillagte ikke fuldt 300 
Stykker ingenlunde kunne have udfyldt Kravet eller aldeles 
overvejende have behersket Skuepladsen; der virkede ved Siden 
af dem (nogle udover og efter deres Tid) et ikke ganske ringe 
Antal tragiske Digtere af ikke ringe Productivity, nogle betyde



25

ligere og tildeels endnu erkjendte og læste i det Ringeste af de 
Lærde i Alexandrinernes Tid, siden sparsomt, andre ubetydeligere 
og snart glemte; een saadan Tragikers Navn er t. E. alene op
bevaret i den Beretning, at et Stykke af ham dog blev antaget 
til Opførelse med Forkastelse af et af Sophokles. Men denne 
stærke Production synes, trods Efterretningernes Sparsomhed 
(tildeels just deraf), at være taget af ved Slutningen af det 5te 
Aarhundrede. Hvorledes nu Festen har været udfyldt i den 
følgende Tid med Hensyn til Tragoedien, lader sig ikke nøj
agtigt bestemme; men der lader sig tænke og er tildeels An
tydning af tre Forandringer; deels kunde Festkravet i den po
litisk og oekonomisk meget ugunstige Tid indskrænkes, deels 
bleve ældre Tragoedier nu gjenopførte, deels fik udentvivl den 
i den mellemste og nye Form saa overordentlig productive 
(stundom aabenbart meget let og i en temmelig eensformig 
Skikkelse arbeidende) Komoedie en større Plads i Forhold til 
Tragoedien, idet der istedenfor 3 Komoedicr ved een Fest op
førtes 5. Dette Sidste fremgaaer ikke blot af en ved Ari
stophanes’ Plutos (der staaer paa Overgangen til eller snarere 
horer til den mellemste Komoedie) opbevaret Notits, men be
kræftes ved et Par ¡øvrigt utydelige græske Indskrifter. Paa 
denne Maade bliver der i det fjerde Aarhundrede før Christus 
(— og den nye Komoedie fortsattes noget ned i det tredie, 
indtil den hører aldeles op og Theatret aldrig mere i Græ
kenland seer et nyt Stykke, naar vi ikke ville regne nogle 
os i deres hele Skikkelse høist uklare Melodramer fra en Deel 
af den første romerske Keisertid, —) der bliver, siger For
fatteren, vel Plads for Opførelsen paa Athens Stadtheater af de 
617 Stykker af 57 Forfattere af den mellemste Komoedie, som 
nævnes i een Kilde, medens en græsk Forfatter fra Grændsen 
af det andet og tredie Aarhundrede efter Christus endog taler 
om »meer end 800« og af del ikke ringe Tal, der tilhørte den 
nye; (der tillægges Philemon 97, Menander over 100); men at 
i denne Tid intet Stykke af disse ¡øvrigt i Athen levende og i 
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dets Theaters Væddekamp virkende Digtere er udgivet uden at 
være iforveien opført i Athen ved en Fest, tør noppe med 
Sikkerhed siges.

I Mødet var fremlagt:

Fra Smithsonian Institution i Washington.
Annual Report of the Smithsonian Institution for 1860. Washing

ton 1861.
Results of meteorological observations under the Direction of 

the Smithsonian Institution from 1854—59. Vol. 1. Was- 
shington 1861.

Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol. I, II, 111, IV. 
Washington 1862.

Report upon the Physics and Hydraulics of the Missisippi 
River. Philadelphia 1861.

Catalogue of Publications of the Smithsonian Institution corrected 
to lune 1862, Washington 1862.

Fra Dr. Mackall.
L. Mackall, M. D. The Action of the Voluntary Muscles.

Fra Prof. L. Aggasiz i (jambridge.
Report of the trustees of the Museum of Comparative Zoology 

1861. Boston 1861.

Mødet den 20,lc Februar.

Hr. Prof. Holten meddelte følgende Iagttagelser over Nordlysets 
Krone.

Det er bekjendt nok, at naar Nordlyset strækker sig saa 
langt op paa Himlen, at det naaer Omegnen af det Punkt, hvor 
denne trælles af Inclinationsnaalens Forlængelse, saa danner
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sig den saakaldte Krone, et Sammenløbspunkt for Nordlysets 
Straaler. Ilos os er det kun sjeldent at Kronen danner sig, og 
jeg kan vist betragte det som et Held, at jeg har havt Lei- 
lighed til at see tre saadanne. Dette skulde imidlertid ikke 
have bevæget mig til at gjøre nogen Meddelelse om den Ting, 
hvis ikke Nordlyset i alle disse tre Tilfælde havde havt Former, 
der afvege meget fra det Almindelige, og Kronerne ikke alle 
tre havde været aldeles forskjellige.

Det første af disse Nordlys saa jeg den 22de October 1839 
om Aftenen Kl. omtrent 8. Forholdene vare ugunstige da det 
var Fuldmaane ; men Nordlyset var endda fremtrædende og 
iøinefaldende nok. Buen, der pleier at vise sig i magnetisk 
Nord stod imod Syd og neppe 30° over Horisonten ; under den 
var der ct mørkt Segment, medens Nordlyset indtog hele den 
øvrige Himmel, der straalede i et rosenrødt Skjær. Paa denne 
Grund bemærkedes Straalerne som mere intensivt lysende og 
løbende sammen i Kronen. Maanen saa ud som om Luften var 
disig, hvad enten det nu hidrørte fra Nordlysets Skjær eller fra 
en virkelig Disighed; dog er jeg tilbøjelig til at antage det 
Sidste, thi efter et Par Timers Forløb begyndte Nordlyset at 
blive svagere, medens der paa denne Tid dannede sig lette 
hvide Skyer som Bomuldstotter. Disse havde fuldstændigt Ud
seendet af almindelige Skyer; men mærkeligt var det, at naar 
de af Vinden bleve drevne hen over et Sted hvor en Nordlys- 
straale nylig var forsvunden eller næsten forsvunden, begyndte 
de at gløde med et rosenrødt Skjær. Kl. omtrent 11, var der 
intet andet at see af Nordlyset end Kronen, dog kun naar de 
omtalte Skyer drev hen over det Sted hvor den havde været, 
da den saa traadte frem paany med den samme rosenrøde Farve. 
Lysmassen blev da staaende paa samme Sted , medens Skyerne 
rolig trak forbi.

Endnu mere afvigende i Formen var det Nordlys, jeg saae den 
19de Dec. 1847. Her var der hverken Spor af Bue eller af Straaler. 
Det var klart dog syntes Horizonten at være mørk. Nordlyset bestod
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kim af Glimt, der fra alle Kanter af Horizonten fore opad paa Himlen 
med en overordentlig Hastighed. Det mærkelige ved disse Glimt 
var, at det var mig aldeles umuligt al angive nogensomhelst 
Form for dem, eller med andre Ord at see deres Omrids. Disse 
Glimt løb nu oppe paa Himlen sammen i Kronen, som her be
stod af en stjerneformig Figur, der var i en sittrende Bevægelse 
og ligesom rækkcde sig ud, hvergang den optog et Glimt i sig 
for strax igjen at trække sig sammen. Ved denne Krone var 
der trods Stjernefiguren ikke Tale om nogen Sammenløben af 
Straaler. Enkelte mørke Linier trak sig heelt ind til Midt
punktet; men forøvrigt saae Kronen ud som om den bestod af 
el osteagligt Bundfald af en smuk lila Farve, men de enkelte 
Flokker vare af en overordentlig Fiinhed, ordnede i Rækker som 
Flokkerne i en Makrelsky og i en uophørlig Sittren.

Endelig havde jeg Ledighed til at see et Nordlys med 
Krone den 14de December ifjor. Kl. 7 om Aftenen skal Nord
lyset have været synligt, men lidt senere blev Himlen over- 
trukken og var endnu saaledes KL 83/4. Omtrent Kl. 9x/2 kom 
jeg ud i det Frie og lagde da Mærke til Nordlyset, som imid
lertid da ikke var stærkt udpræget. Der var ikke andet at see 
end en ganske hvid Stribe, som gik fra Øst til Vest over Himlen 
og lignede noget en Høisky, men med den Forskjel, at der ikke 
var noget Spor at opdage af en traadagtig Bygning. Det saae 
snarere ud, som om den var dannet af et overordentligt flint 
Støv. Himlens Farve var usædvanlig stærk blaa og den var til
syneladende klar. Nogle Øieblikke efter begyndte der at skyde 
Straaler op fra alle Kanter af Horisonten undtagen den sydlige, 
medens den før omtalte hvide Stribe blev slaaende temmelig 
uforandret, gaaende igjennem Kronen, der ligeledes var hvid og 
skyagtig og undertiden havde Form som af en Blomst med lire 
eller fem afrundede Kronblade, men rigtignok med forskjellig 
Størrelse. Nogen egentlig Bue var ikke at see. Kun af og til 
ordnede Lysmasserne sig under Kronen som om de vilde danne 
en Bue i en Høide af omtrent 20° over den sydlige Horizont, 
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men den blev altid forstyrret igjen. Straalerne tiltoge i Hyppig
hed og i Løbet af nogle Minutter havde Kronens Omgivelser 
et Udseende, som jeg Dagen efter stræbte at gjengive ved 
en Tegning. Denne angiver dog kun Straalemassernes For
deling i det Dele taget. I Enkelthederne, som jeg ikke har 
kunnet gjengive, mindede Udseendet mig strax om den Afbild
ning af et Nordlys i Bosekop den Gte Januar 1839 Kl. G1 27 m 
om Aftenen, som findes i Gaimards Værk. Men desuden var 
dette Nordlys udmærket smukt ved sit Farvespil, idet der ideligt 
drog ligesom Skyer af en glimrende og dyb Carminfarve hen 
over det, medens der bestandigt lob ligesom Bølger af Lys hen 
over det fra Nord til Syd paa lignende Maade, som Bølgerne 
paa en Kornmark. Kl. 93/4 begyndte Nordlyset at tage af; imod 
Vest begyndte Himlen at blive disig og i en overordentlig kort 
Tid drog et smudsigt Slør sig hen over Himlen, saa at man 
før Klokken var 10 ikke kunde skimte en Stjerne. Samtidigt 
dermed begyndte en vestlig Vind.

Derefter meddeelte Hr. Professor d'Arrest følgende Notits.

Simplification af et Bcsselsk Theorem vedrorende Aberrations- 

phænoinenet.

Medens Clairaut allerede, nogle faa Aar efter Aberrations- 
phænomenets Opdagelse, har givet Formlerne til Beregningen 
af Aberrationen i Rectascension og Declination, har først Bessel, 
foranlediget dertil ved den mere udstrakte Anvendelse, han gav 
Heliometcrmaalingerne, udviklet de tilsvarende Udtryk, hvorved 
mikrometisk maalede Distantser og Positionsvinkler befries for 
den fra Aberrationen hidrørende Indflydelse. — Af den Række 
Afhandlinger, der omfatte en udtømmende Undersøgelse af alle 
til Reduktionen af Heliometerobservationcr nødvendige Corree-
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tioner, udvikles i den fjerde*)  blandt Andet Aberrationens Ind
virkning paa Resultater af mikrometiske Maalinger. Bessels 
Formel for Distantsaberration er lier følgende:

*) Astronomische Untersuchungen von F. W. Bessel, Ister Band, Königs
berg 1841.

”) Lehrbuch der Sphärischen Astronomie, zweite Ausgabe, Berlin 1862, S. 600.

ds — 2x sin I « cos O ' cos w cos d0 sin a0 4- sin w sin d0 |
— 2x sin | s sin Q cos cos a0

hvori x betegner Aberrationsconstanten , s den sande Afstand i 
Bue, O Sollængden, w Ekliptikens Skraahed, og a0, d0 Rect- 
ascension og Declination af det Punkt, der ligger midt imellem 
begge Stjernerne.

Af denne Formel ledes Bessel umiddelbart (1. c. p. 207) 
til to meget elegante Sætninger, af hvilke den simplere kun er 
den Modifikation, der indtræder ved det mere almindelige Theo
rem naar Dislantsen ikke er større, end at dens Qvadrat kan 
bortkastes. Denne Sætning anføres her i den mere tiltalende 
Form, som Brünnow nylig har givet den**);  den lyder omtrent 
saaledes :

»Tænkes Peripherien af en lille Cirkel omkring Hoved
stjernen besat med andre Stjerner, bliver en saadan Cirkel for
medelst Aberration blot forstørret eller formindsket, foruden al 
den undergaaer en Dreining; men i hvert Tilfælde bliver den 
ved at være en Cirkel, og Vinklerne imellem de til Stjernerne 
trukne Radier forblive uforandrede.«

Videre er Sagen hidtil ikke drøftet, og der slaaer saaledes 
endnu tilbage at undersøge, hvilken Lov der ligger til Grund 
for Afstandenes ved Aberrationen fremkaldte Voxen og Aftagen. 
I den Henseende findes der ikke nogensomhelst Antydning 
hverken hos Bessel eller hos Brünnow.

Der gives et Punkt i Ekliptika, fra hvilket hele Aberralions- 
phænomenet saa at sige udstraaler. Dets Længde er O + ¿ n, 
og det er altsaa det Punkt, mod hvilket Solens Bevægelse i et 
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givet Øieblik er rettet, naar vi, som det er sædvanligt ved 
det omtalte Phænomens Behandling, see bort fra Solbanens Ex
centricitet. Dette Punkt kalde vi, i Analogi med Lagranges 
Parallaxepol, Aberrationspolen, og det skal i det Følgende be
tegnes med A. En nøiere Undersøgelse har nu vist, at Bessels 
ovenstaaende Formel ikke er Andet end Udtrykket for Cosinus 
til den Bue , der forbinder Aberrationspolen med det midt 
imellem begge Stjerner beliggende Punkt (2f), altsaa

As , .
—;  = X COS Ay .2 sin i s

Indføres den ovenfor omtalte Modification, hvorved 2 kommer 
til at falde sammen med Ilovedstjernen S, bliver Formlen for 
Distantsaberrationen følgeligen

— =xcos(ÆS).......................................... I.s

d. v. s. Radiernes logarithmiske Variation skeer proportional med 
Cosinus til Ilovedstjernens Afstand fra Aberrationspolen.

Det saaledes simplificerede Udtryk faaer en særegen Inter
esse derved, at det, paa Constanten nær, falder aldeles sammen 
med en af Lagrange, allerede for benved hundrede Aar siden, 
udviklet Formel for Distantsparallaxen. 1 sin berømte Af
handling : Mémoire sur le passage de Vénus*) har nemlig 
Lagrange ved Indførelsen af et vist Punkt, som han kalder 
Parallaxepolen, reduceret de ellers meget indviklede Formler til 
del simple Udtryk (1. c. p. 273):

cos = cos (Z—i'u cos £) eller
Z‘^Z iu cos £.

Betegne vi her det ene af Parallaxe afficerede Legeme (f. Ex. 
Solen) med S, og Parallaxepolen med P; indsætte vi de oven
for brugte Betegnelser, udtrykke den lineare Afstand imellem 

’) Histoire de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres, Année 1766. 
Berlin 1768.
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begge Legemer ved /, og betegne endvidere med n og p de 
lo Legemers Dorizontalparallaxer, kan Formlen skrives:

zi S
-f- = — Q7Tp cos (LP)................................... II.

g er Observationsstedets Afstand fra Jordens Midtpunkt. — Saa- 
ledes coincidere begge Formlerne aldeles.

At man saa langt tidligere er kommen til Udtrykket for 
Parallaxen (II), hidrører fra, at der netop i Tredsindstyverne 
af forrige Aarhundrede, ved de to dengang indtræffende Venus
passager over Solskiven, var given en speciel Anledning til 
Bearbeidelsen af Læren om Parallaxen i den her omhandlede 
Retning. — Forøvrigt er den nu fremkomne Overeensstemmelse 
imellem Udtrykkene for Distantsaberrationen og Distantsparallaxen 
i Grunden meget naturlig, skjondt den vanskeligt vilde sees 
a priori. Dertil behøves kun at erindre det Slægtskabsforhold, 
der i sphærisk Henseende aabenbart existerer mellem disse to 
Phænomener, skjondt de i physisk Henseende ere saa aldeles 
fremmede for hinanden. Denne Analogi røber sig allerede i de 
simple, almindelig bekjendte Udtryk, der gjælde for den aarlige 
Fixstjerneaberration og den aarlige Fixstjerneparallaxe i Længde 
og Brede.

Aberrationspolen giver endnu Anledning til korteligen at 
omtale en meget elementær Sag, som det har undret mig ikke 
at finde fremsat i nogen Lærebog. — Ved Construklionen af 
det Punkt, som en Stjerne i et givet Tidsmoment tilsyneladende 
indtager i sin Aberrationsellipse, anvendes nemlig udelukkende 
den Fremgangsmaade, som Lambert, saa vidt mig bekjendt, først 
har lært*), og som kommer ud paa, at Solens Plads, ifølge en 
vis Regel, afsættes paa den lille Cirkel, som omskrives Aber
rationsellipsen. En Perpendikel nedfældt fra delte Punkt paa

’) Berliner astronomisches Jahrbuch für 1776. Berlin 1774, S. 116. Maa- 
skee har Lalande allerede tidligere fundet paa den samme Fremgangs
maade, da den alt læres i første Udgave af hans Astronomie, tredie Bind, 
§ 2826.
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Ellipsens Storaxe, skjærer derpaa Ellipsen i Stjernens apparente 
Sted.

Det Samme opnaaes imidlertid lettere ved blot at lægge on 
Storcirkel igjennem Aberrationspolen og Stjernens sande Plads. 
Forlænget nd over Stjernen skjærer den nendig Ellipsen i det 
apparente Sted. Afstanden imellem det sande og det apparente 
Sted er forøvrigt = x sin (AS). Denne Construction, om hvis 
Rigtighed man meget let kan overbevise sig, er altfor simpel 
for at den kan være ny.

I Modet var fremlagt:

Z'ca Ohio State Agricultural Society i Columbus, Ohio. 
Fünfzehnter Jahresbericht der Ohio Staats - Ackerbaubehörde.

Columbus, Ohio 1861.

Fra Udgiveren af American Journal of Science.
American Journal of Science and Arts, Vol. XXXII Nr. 94, 95, 96.

— — — - — XXXIII — 97, 98 *99.
New Haven 1861 & 62,

Fra Prof. Dana.
A review of the classification of Crustacea with reference to 

certain principles of classification.

Fra Col. I. D. Graham i Chicago.
Report of the improvements of the harbours of the Lakes for 

1855.
Annual Report of Brevet-Lieul. Col. I. D. Graham tor the Year 

1858. Washington 1859.
10 Lake Harbour Maps.

Zdra Astronomical Observatory of Harvard College. 
Annals, Vol. 11!. Cambridge 1862.
Occultations and Eclipses observed at Dorchester and Cam

bridge, Massachusetts.
The Astronomical Journal, Vol, I Nr. 13.
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Prof. G. P. Bond. On the companion of Sirius.
Account of the Comet II, 1861, as seen at 

the Observatory of Harvard College.
Continuation of Account of the Comet II, 1861.
On the outline of the head of the comet of 

Donati. 1858.
Moon Culminations. 1859.

Fra Académie Impériale des Sciences i St. Petersbourg.
Mémoires, Tome IV, Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 & 9. St. Peters

bourg 1861—(¡2.
Bulletin, Tome IV, Nr. 3, 4, 5 & 6.

Fr a Société Impériale des Naturalistes i Moscou.
Bulletin. Année 1861 Nr. 2, 3 & 4. Moscou 1861.



1863. Januar

Vindforhold.

Barometer,
reduceret til 0° Reaumur. Thermometer i Skygge mod Nord.

Vindens Retnin nr Vindens Styrke.
Luftens

Udseende

Regn,
Sne Åc.,

maalt
Kl. 9

Vedtegninger
med Hensyn til Regntiden.

D
atum

.

9 Form. Middag. 4 Efterm.

24 Fod
overJord

i Fod
over Jorden. I Jorden.

Middel Corr.
— O°O1

Reaumur. 1 Fod
Middel.

2 Fod
Kl. 2. MN. 6 MD. 6 MN. 6 ¡11D. G MN. 6 MD. 6

Form.
Lavest. H (liest.

1 336,'"95 536,'"46 555,"'74 3°12r. 2°6 4°2 2°9 3°0 V. SV. SV. SV. 3. 3. 3. 4. ® 9 9 9 1
2 33, 71 35, 22 32, 32 3,72 4,9 4,7 5,5 3,0 SV. SV. SV. SSV. 5. 5. 3. 3,5. a 9 9 9 2
3 54, 01 54, 26 34, 60 5,09 5,0 4,0 3,5 3,2 SV. SV. SV. SSV. 3,5. 3,5 5. 5. • 8 0 3 3
4 55, 18 54, 94 34, 58 2,06 2,1 3,6 5,2 5,5 SV. SV. ssv. ssv. 5. 1. 1. 4. 0 ® © 4
5 54, 70 54, 55 34, 59 1,52 2,0 2,1 3,0 5,3 SSV. ssv. s. s. 3. 5. 5. 5. © 8 ® O 5
6 35, 57 33, 46 35, 34 1,66 1,4 2.5 2.6 3,1 ssv. SV. SO. so. 1. 1. 3. 3. o 9 8 9 0,13 6

7 35, 92 53, 48 55, 35 2,19 1,9 2,7 2,6 3,1 oso. oso. oso. 0. 5. 4. 4. 5. • 9 8 7

8 51, 05 55, 99 33, 72 2,56 2,9 5,0 2,9 3,0 0. 0. sso. so. 5. 5. 3,5. 3,5. ® 8 8 8 8

9 57. 53 58, 38 58, 86 1.86 1,6 2,7 2,7 5,0 sso. sso. oso. OSO. 3. 1. 1. 1. o O 9 9 9
10 59, 17 38, 91 58, 58 1,59 2,0 2,3 2,8 3,0 oso. 0. oso. O. 3. 5. 4. 4. © 9 Ö 8 0,92 Regn fra 22 10

11 57, 85 57, 31 37, 16 1,79 2,1 2,1 2,8 3,0 so. so. so. oso. 3. 5. 3. 3. 8 9 O 1,87 og Sne. til 15. 11
12 38, 00 58, 59 58, 84 1,62 1,7 1,9 2,7 5,0 so. so. NNO. NO. 2. 5. 1. 1. 9 9 9 9 0,05 12
13 39, 95 59, 49 39, 09 1,56 1,8 2,4 2,7 5,0 Stille Stille SV. s. 0. 0. 1. 1. • 9 8 9 15
14 57, 64 38, 28 59, 19 0,99 0.9 1.7 2,6 5,0 sso. SO. so. so. 1. 5. 3. 2. 9 ® & 9 1,56 Regn fra 3 14

15 43, 06 43, 26 45, 15 1,92 1,8 2,6 2,6 3,0 N. N. VNV. VSV. 1. 1. 1. 5. 9 9 9 9 0,10 til 6|. 15

16 42, 18 41, 73 40, 99 2,52 2,9 3,7 2,S 5,0 SV. VSV. V. V. 2. 2. 1. 1. 9 9 8 € 16

17 58, 19 59, 10 58, 08 0,56 0,6 2,9 2,7 3,0 VNV. NV. Stille s. 1. 1. 0. 1. © O 8 9 0,08 Sne, Taage fra 154 17

18 50, 92 29, 65 27, 68 - 0,11 -1,6 0,9 2,5 5,0 SSV. SSV. ssv. SV. 2. 3,5. 5. 3. 9 9 9 9 og Regn til 16; fra 17 18

19 22, 58 22, 11 22, 85 1,42 — 0,2 3,0 2,1 2,8 ssv. ssv. SV. V. 3. 3. 3. 3. O 9 9 ® 0,80 til 8j , og fra 211 —25. 19

20 19, 74 18, 27 18, 62 1,92 -0,1 3,9 2,2 2,8 SV. SV. VNV. V. 4. 5. 4. 8. • 8 8 8 2,66 Regn og Sne fra 6-14, 15|-21|. 20

21 24, 15 25, 05 25, 89 0,36 -1,1 4,0 2,0 2,7 V. V. SV. VSV. 4. 3. 3. 2. O O 9 8 5,42 Sne fra 6—14 og fra 15—19. 21

22 53, 55 53, 58 35, 68 1,62 -1,2 3,4 1,9 2,6 V. VSV. SV. SV. 2. 2. 3. 5. o O 8 9 0,97 Regn fra 14| 22

25 56, 27 34, 55 34, 10 4,52 2,7 6,2 2,5 2,6 SV. SV. SV. SV. 1. 5. 3. 1. 9 9 9 9 0,52 til 6|. 23

24 55, 64 55, 56 34, 07 2,29 0,8 5,5 5,0 2,8 SV. SV. ssv. SSV. 1. 1. 2. 2. © O 0 8 24

25 52, 94 53, 40 32, 79 2,62 0,2 4,5 2,8 2,9 SSV. ssv. SV. VNV. 3,5. 2. 3. 4. © 9 9 9 0,76 Regn fra I4| —18|. 25

26 57, 49 37, 48 37, 25 3,99 0,2 5.5 2,8 2,9 VNV. SV. VSV. SV. 3. 3. 5. 5,5. O 9 9 8 0,40 Regn fra 115 —12|. 26

27 52, 45 52, 62 32, 99 4.02 5.1 6,2 3,2 3,0 ssv. SV. SV. V. 4. 3,5. 6. 6. 9 9 9 0 0,30 Regn fra 6—10. 27

28 56, 50 56, 95 37, 27 1,72 0,5 5,5 2,8 5,0 NV. NV NV. NV. 6. 5. 5. 8. 0 8 0 8 28

29 56, 06 35, 43 52, 55 2,79 0,0 4,4 2,4 2,9 VNV. V. SV. SV. 5. 2, 2. 5,5. 0 9 9 9 Regn fra 11| 29
50 51, 80 51. 91 31. 68 4,86 5,8 6,0 5,0 2,9 SV. VSV. SV. SV. 3,5. 5. 2. 2. • 8 9 9 2,20 til 4|, fra7—104, og fra 222 50
31 29, 58 29, 80 30, 20 4,79 4,0 6,1 3,7 5,2 SV. SV. VSV. VSV. 3,5. 3 2. 2. 9 9 9 © 0,48 til9i fra 14-141 &203-23|. 31

Middel 334,"'48 334j,l#35 554,"'11 ’) De to Thermometere ere allæsle til forskjellige Tider, Min. )m Morgenen, Max om Aftenen. Resultaterne kunne derfor blive urimelige.

Middeltemperatur.
1863. 72 A ar.

1-10 2,52 - 1,09
11—21 1,52 - 1,10
22-31 3,32 - 0,81
1-51 2,29 -1,00

Maanedlig Vandmængde.
1863 39 Aar.

17,22 Par. Lin. 20,10 Par. Lin.

Stille . . 0,02

1863. 76 Aar. 1863.

N. . . . . 0,02 0,08 S. . . . . 0,12
NO. . . . 0,01 0,10 SV. . . . 0,41
O. . . . . 0.07 0,15 V. . . . . 0,14
SO. . . . 0,14 0,15 NV. . . . 0,07

76 Aar. •) O betyder klar.
0,12 8 — blandet.
0,17
0,18
0,09

9 — mörk.



1S63. Februar

Thermometer ¡ Skygge mod
Luftens

Vindens Styrke.Vindens Retning.
UdseendeI .lorden.

Middag.9 Form. Reaum ur. 1 Fod 2 Fod

»
=

Regn,
Sne &c., 

maalt
Kl. 9

2k Fod 
over Jord.

i Fod 
over Jorden.

Barometer,
reduceret til 0° Beau mur.

Vedtegninger
med Hensyn til Regntiden.

4 E fterm.

— O°O1 Lavest. II öi est. Middel. Kl. 2. NN. 6 Jin. 6 NN. 6 MD. 6 NN. 6 ND. G

1 534,'"19 335,"'71 536,"'29 2°46r. 2°4 5°7 3°8 5°4 S SV. NV. V. NV. 2. 3. 1. 1. • • ® 2,98 1

2 35, 86 56, 65 57. 23 2,72 0,1 4,5 5,5 3,4 s. SV. VNV. ssv. 1. 1. 2. 2. • 9 ® ® 2,25 2

5 56, 94 36, 67 56. 52 5,76 2,6 4,8 5,6 5.4 sso. SSV. SV. SV. 5. 2. 3. 3. • 9 0 9 1,61 3

4 36, 39 57, 25 57, 78 5,26 5,2 5,8 5,5 SV. SV. V. vsv. 5. 5. 1. 1. • ® ® O 1,72 4

5 31, 60 52, 02 35, 04 2,99 1,7 4,2 5,5 vsv. SV. V. VNV. 5. 5. 4. 5. 0 9 ® ® 2,46 Regn fra 2-8J <fe 9|-11|. 5

6 34, 57 54, 64 55, 69 6,32 1,9 8,1 3,5 3,5 NV. SV. NV. NV. 3,5. 5. 5. 5. ® 9 o O 0,10 Regn af og til fra 11^—18|. 6

7 55, 91 53, 50 53, 53 5,09 2,8 7,8 4,1 3,7 vsv. VNV. V. VNV. 3,5. 5. 5. 4. ® ® & Regn fra 12^—12|. 7

8 33, 04 32, 71 52, 07 2,59 0,6 4,5 3,7 3,7 VNV. VNV. V. V. 4. 3, 4. 5. o O o « 0,39 Regn fra 15| —17|. 8

9 33, 24 54, 91 56, 67 0,56 - 1,9 2,5 3,0 3,4 V. V. NNO. NNV. 4. 3. 3. 2. ® ® ® o 0,22 Sne fra 9?— 11J. 9

10 37, 76 37, 16 56, 34 1,62 - 2,3 5.4 2,5 5,2 Stille SSV. SV. SV. 0. 2. - 3. 5. 0 © ® 9 0,46 Sne fra 11—16|. 10

11 36, 85 37, 83 58. 22 4,12 2.2 5,5 2,1 3,0 SSO. SV. V. vsv. 5. 2. 5. 4. • ® o ® 0,48 Regn fra 21 — 11

12 36, 49 36, 85 56. 47 5,69 1.5 6,0 3,2 5,0 VSV. vsv. vsv. SV. 4. 4. 4. 3,5. ® ® ® O 0,04 -10 & 19|—20|. 12

15 38, 58 40. 71 41, 81 2,56 0,2 5,0 3,1 3,1 SV. V. NNV. N. 5. 5. 5. 4. ® O o O 0,59 15

14 45, 28 45, 25 45. 24 0,62 1,5 5,5 2,5 5,0 N. N. NNO. NNO. 3. 2. 3. 1. o o o O 14

15 45, 65 45, 59 45, 52 0,62 - 2,3 1,8 2,0 2,8 NNO. NV. NV. NNV. 1. 1. 1. 5. 0 0 9 ® Taage fra 11—16. 15

16 44, 62 44, 47 44, 25 0,86 0,0 2 2 1,9 2,6 NNV. NNV. NNV. NV. 3. 1. 3. 2. ® ® 9 e 16

17 45, 11 42, 91 42, 20 1,56 1,0 4,8 2.0 2,4 NV. NV. NV. NV. 5. 2. 5. 3. • o O o 17
18 59, 81 39, 48 38, 82 2.09 — 0,5 4,6 2,0 2,4 NV. V. V. V. 3. 5. 1. 3. o o 9 9 Taage 7^-11, Regn lli-22|. 18

19 45, 32 44, 00 44, 49 1,19 - 5,0 5,0 2,2 2,5 N. NO. ONO. Stille 3,5. 3,5. 2. 0. o o O O 19

20 45, 35 45, 20 44, 82 - 0,58 — 5,5 2,0 1,8 2,5 Stille Stille SV. SV. 0. 0. 1. 1. o 0 O O 20

21 43, 12 42, 55 41, 45 0,56 - 1.6 3,8 1,7 2,2 SV. SV. SV. SV. 1. 1. 1. 1. o o o o 21

22 57, 69 56. 60 55, 78 1,72 - 1,0 5,2 1,4 2,1 SV. SV. SV. V. 1. 1. 1. 3. o 9 o Regn fra 13^—15. 22

23 57. 39 57, 51 57, 70 0,99 - 0,4 3,7 1,4 2,1 V. NV. VNV. NV. 3. 1. 2. 1. o o ® o 0,22 25

24 4L 59 4L 74 41, 64 0,12 - 5.2 5,8 1,4 2.2 OSO. Stille SV. VSV. 2. 0. 2. 2. o o • » Regn fra 19— 24

25 41, 07 4L 08 40, 71 2,92 1,3 3,7 1,6 1.9 SV. SV. SV. SV. 2. 2. 1. 1. o • ® 9 0,53 —9j & 20-213. 25

26 40. 98 40, 37 59, 55 4,42 5,0 6,0 2,4 2,1 SSV. VNV. vsv. SV. 1. 1. 2. 3. • o ® 0,05 26

27 38, 23 i 58, 42 58, 55 5,12 4,1 6,5 3,1 2,5 VSV. VSV. SV. SV. 5. 3. 2. 2. © 9 9 • Regn fra 7|—8|. 27

28 38, 58 59, 54 40, 00 4,16 1,0 7,0 5,6 2,9 SV. SV. VNV. VNV. 2. 2. 3. 3. • 9 O O 28

Middeltemperatur.
1863. 72 Aar.

1-9 3,26 - 0,86
10-19 1,89 — 0,62
20-28 2,16 — 0,37

1—28 2,42 — 0,68

Maanedlig Vandmængde.
1863. 39 Aar.

15,88 Par. Lin. Hi,95 Par. Lin.

Vindforhold.
1863. 76 Aar. 1863. 76 Aar. *) O betyder klar.

N. . . . 0,08 0,08 s.. . . . . 0,04 0,14 ® — blandet.
NO. . . . 0,03 0,10 SV. . . . . 0,35 0,19

9 — mörk.
O. . . . 0,01 0,12 V. . . . . 0,23 0,18
SO. . 0,01 0,10 NV. . . . . 0,20 0,09

Stille . . . 0,05
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Mødet den 6te Marts.

Hr. Professor HVrsuae meddeelte nogle Iagttagelser over Jern- 

alderen i Danmark, som ville senere blive meddeelte.

En Ubenævnt i Pan i Frankrige tilbyder en Belønning af 
250 fr. for at faae nogle Blade af Leibnitz bekjendtgjorte, som 
angives at være Extrader af Newtons Differentialregning og an
tages at findes i det Leibnitziske Skab i Bibliotbeket i Hannover.

Hr. Dr. med. R. Bergh indsender en Afhandling om Aeoli- 
diaderne, som han ønsker optagen i Selskabets Skrifter. Komi
teen bestaaer af de Herrer Etatsraad Bendz, Prof. Hannover og 
Prof. Reinhardt.

Den meteorologiske Komitee som forbereder et nyt Hefte 
af Collectanea meteorológica, udbeder sig en Sum af 160 Rdlr. 
59 /3 tilbagebetalt, hvormed den i Anledning af Forarbeiderne 
til Udgivelsen har overskreden sin aarlige Indtægt for ifjor, og 
desuden i samme Anledning et Tilskud af 150 Rdlr. for iaar, 
hvilket blev bevilget.

I Mødet var fremlagt :
Fra Société des Sciences Naturelles de Strasbourg.

Mémoires T. V. 2. et 3. Livraisons. 1862.
Fra M. V. Régnault i Paris.

Relation des expériences pour déterminer les lois et les données 
physiques nécessaires au calcul des Machines à Feu. Tome 
II. Paris 1862.

3
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Fra Videnskabernes Selskab i Upsala.
Nova Acta. Series HI. Vol. IV. Fase. i. Upsala 1862.
Upsala Universitets Årsskrift 1861. Philosophi, Språkvetenskap och 

I listoriska Vetenskaper.
— Rats- ocli Stats Vetenskaper.

— — — — Mathematik og Naturvetenskap.
— — Theologi.

— — — — Medicin.
Fra Vetenskap s-Akademien i Stockholm.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Føljd 
III Band, 2 Hefte. Stockholm 1860.

Ôfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 18de 
Årgangen i861. Stockholm 1862.

Meteorologiska lakttagelser i Sverige, II Band I860. Stockholm 
1862.

Mødet den 20de Marts.

Hr. Professor Steenstrup fremlagde paa egne og Medarbeiders 
Hr. Dr. phil. Lütkens A egne Beskrivelse og Afbildning af en 
ved de danske Kyster i Begyndelsen af Novbr. 1862 opdreven 
kæmpestor Klumpfisk [Mola nasus Bf.), samt af nogle i Atlanter
havet af Dhrr. Skibscapitainer Hygom og Andrea fiskede mær
kelige Smaaformer af den samme Slægt. — Fremlægningen led
sagedes med folgende Bemærkninger:

Den Kæmpe-Klumpfisk, som den 4de November 1862 op
drev paa Sevedoe i Storebelt og hvilken Universitetets zoologiske 
Museum ved Dhrr. Birkedommer H. V. Fiedlers og Styrmand 
Fr. Fiedlers Omhu og Interesse for Sagen var saa hel
digt allerede den 7de November at have i sin Besiddelse, ud
mærkede sig for det første ved sin betydelige Størrelse; dens 
Totallængde beløb sig nemlig til næsten 3 Alen fra Snude
spidsen til llalefinnens frie Rand, og dens Vægt, efter Jern
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baneselskabets Fragtbrev, til ikke mindre end 710 S. Dernæst 
ved den noget langstrakte Form, idet nemlig den største lloide 
her forholdt sig til Totallængden som 3:5, medens et Forhold 
som 2:3 er det almindelige hos de mindre Kiumpfiskeformer 
(Mola Retzii Ranzani). Fremdeles derved, at der langs benåd 
Forkroppens Sider løb to ophøiede Kjole, den ene over Oiet, 
den anden under samme, hvilket gav denne Deel af Legemet et 
sexkantet Gjennemsnit, som ikke findes hos Mola Retzii, der 
navnligen mangler den underste af disse Sidekjøle aldeles. 
Et endnu mere eiendommeligt Physiognomi fik denne Kæmpe- 
Klumpfisk derved, at Hovedet sprang frem foran og over den 
lille Mund i Form af en but kegledannet Snude eller Tryne. — 
Gat- og Rygfinne vare forholdsviis lave og brede (deres Høide 
omtrent, % af Totallængden eller 2a af den største Høide), ad
skilte fra Kroppen ved en dyb Hudfold og tillige ved Indsnit ret 
vel adskilte fra den tykke Halefinne, der gik i Eet med Kroppen 
og hvis Rand var deelt i c. 10 afrundede Lapper. Bagved de 
skarpe Kjæberande fandtes ingen Spor af de hos Mola Retzii 
forekommende Tandknuder; Haleranden var ligesom beslaaet 
med en Række af Beenstykker, anbragte i Indsnittene mellem 
dens Lapper; en stor Hudknogle udfyldte Spidsen af Trynen, 
og lidt nedenunder Munden støttedes Bugkjølcn af 3 lludknogler, 
af hvilke den øverste og største havde en Længde af 4 Tommer 
og en Tykkelse af 1 Vs Tomme. Deels paa Grund af Hudens 
Beklædning med Beenkorn overalt saavel paa Kroppen som paa 
Finnerne, deeds paa Grund af det paa sine Steder indtil 3 
Tommer tykke, hvide, bruskhaarde indre Hudlag, kunde dog 
hverken disse Hudknogler eller Finnestraalernes Antal erkjendes 
uden Dissection. Efter denne viste det sig, at der var 12 
Straaler i Brystfinnerne, 17 i Rygfinnen, 14 i Gatfinnen og 12 
i Halefinnen. — Hvirvlernes Antal fandtes at være 16. Hvad 
Indvoldene angaaer skulle vi her kun udhæve den uparrede 
Æggestok, som svarede til den af Home'} givne Frem-

) Lectures on comparative Anatomy (1828) t. VI tab. LI. 
3*
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stilling deraf. I Fordøielseskanalen fandtes kun Tang (især 
Bændeltang) og talrige Bothriocephaler, i Leveren en uhyre 
Mængde Anthocephaler og paa Gjællerne c. 60 Cecrops La- 
trellii Leach.

Skjøndt der, efter vor Mening, neppe er nogen Form af 
Klumpfiskeslægten, om hvilken det hyppigere er bleven antegnet, 
at den er dreven op eller er bleven fanget ved de europæiske 
Kyster, end netop denne, er den dog i Reglen forsaavidt bleven 
miskjendt, som man i Almindelighed har slaaet den sammen 
med den meget mindre og i mange Henseender temmelig for- 
skjellige Af. Retzii (Kanz.) under det fælleds Navn » Orthragoriscus 
Mola (Linn.)«, en Benævnelse, der helst maa opgives aldeles, da 
den kun kan avle Misforstaaelse og Uklarhed.

De Exemplarer af Klumpfiskeslægten, som hidtil ere stran
dede ved de skandinaviske Kyster, synes alle at have været af 
M. Retzii] saaledes, foruden det af Retzius1} beskrevne Ex
emplar, et, der fandtes dødt ved Helsingør og hvoraf der mellem 
afdøde Pastor II. C. Lyngbyes, paa Universitetets zoologiske 
Museum opbevarede Papirer findes en Afbildning; et, der blev 
fanget i 849 ved Gilleleie, og hvoraf et smukt Skelet, udarbeidet 
af nuværende Adjunkt Lorenzen i Sorø, opbevares i Universite
tets physiologiske Museum i Spiritus; fremdeles 3 Exemplarer i Gø
teborgs Museum, hvorom Dhrr. Intendant Malm og Mag. Thudén 
velviiligen have meddeelt os Underretning. Ved Blokhusene i det 
nordlige Jylland opdrev der imidlertid 1861 en to Alen lang Klump
fisk, af hvis Skelet Hr. Branddirektør Carstensen har indsendt nogle 
Stykker, som tyde paa, at det netop har været en Mola nasus. For
resten have vi gjenkjendt den foreliggende eller i al Fald meget nær- 
staaende Former i Richardsons-} Afbildning af en ved Scarborough 
opdrevet »Orthr. Mola« af 120 Punds Vægt og en Længde af 3

*) Kong], Svenska Vetenskaps Akademiens Nva Handlingar t. VI (1785) p. 
115—21 tab. IV.

3) Yarrell: history of british fishes 3th edition, vol. 2 (1859) p. 432 (Træsnit). 
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Fod og 5 Tommer; i O. Bryen Bellinghams') fortræffelige Be
skrivelse af en i 1839 ved Irland fanget Klumpfisk, 4 Fod lang 
og 196 S tung, hvilken Beskrivelse er den eneste, som omtaler 
lhidknoglerne oven- og nedenfor Munden samt i llaleranden; 
fremdeles i den af Storer'1] afbildede Fisk, hvis Vægt angives til 
c. 200 tt og Længden til 41/« Fod. Endvidere synes det at 
være denne Art, ITome^] har afbildet, ligesom ogsaa Domsmas1 3 4] 
Afbildning og Beskrivelse af en i Middelhavet fanget Klumpfisk vist
nok hører herhen ; fremdeles Houttuyns5) efter en ham af Professor 
Burmann rneddeelt Tegning gjengivne Afbildning af en Klump- 
lisk fra det gode llaabs Forbjerg og sluttelig den af PZancus6) 
afbildede 400 u tunge «Mola altera« , som hører til de bedre 
af de Fremstillinger, man har af denne Form. Derimod er det os 
tvivlsomt, om de af SaZmam7 8), Rondelet*], Aldrovandi9 *), Gesner19], 
Duhamel11], Ranzani12] og Swainson 13| afbildede Klurnp- 
iiskeformer forestille den samme eller andre med den mere 
eller mindre nærbeslægtede Former. Som Slægtsnavn bør det 
Cuvierske Mola (1798) hævdes, der har Aldersfortrinet forud 

') Charlesworths magazine of natural history, new series, vol. IV (1840) 
p. 235.

2) Report on the fishes, reptiles and birds of Massachusetts (Boston 1839) 
p. 170 tab. 3 f. 1.

3) 1 c. f. tab. L.
4) Verhandelingen uitgegeven door de maatschappye der Weetenschapen te 

Haarlem. XII Deel (1770) p. 413, c. tab.
5) Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mi

neralien. 1 Deel (1765), 8 Stück t. 68 f. 7.
6) De Bononiensi scientiarum academia commentarii t. HI (1755) p. 331 

tab. VIH.
7) Aquatilium animalium historiée liber ímus (1554) p. 155 c. tab.
8) Libri de piscibus marinis (1554) p. 424.
9) De piscibus libri V (1613) p. 410.

,0) Historia animalium liber 4tns (1558) p. 754.
”) Traité genérale des pêches et histoire des poissons, qu’elles fournissent, 

t. Ill (1777) p. 306 tab. 23.
12) X'ovi Commentarii Acad. Scient. Inst Bononiensis t. Ill (1839) t. IV.
13) The natural history of fishes, amphibians and reptiles, vol 1 (1838) 

p. 199.
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for Schneiders Orthragoriscus (I 801 ) og Shaws Cephalus (1804), 
og som Artsnavn kan nasus anvendes, da det neppe kan be- 
tvivles, at Rafinesques Diplanchias nasus1) er en herhen liørende 
Form. Mola nasus, sont vi altsaa ville kahle den foreliggende 
Form , er udentvivl et ægte pelagisk Dyr , der beboer det 
aabne Atlanterhavs varmere Strøg, hvor den blandt andet er 
seet og undersøgt af Professor Reinhardt paa hans lljemreise 
fra Brasilien, men den er funden lige fra Amerikas Kyster til 
de danske og engelske mod Nord og indtil henimod det gode 
llaabs Forbjerg mod Syd. Ved Europas Kyster synes den iøv- 
rigt ikke at have vist sig saa ganske sjelden.

Af den mindre Form, som vi med Ranzani ville kalde 
Mola Retzii, kjendes ikke med Sikkerhed noget Exemplar af 
mere end 2.3 Tommers Længde; den har en noget kortere, 
mindre langstrakt Figur, hvis Høide forholder sig til Total
længden = 2:3; den mangler aldeles den fremspringende Tryne 
saavelsom Sidekjølene, navnligen den nedre; Halefinnens frie 
Rand er lige eller kun ganske svagt bugtet, og den er ikke ved 
Indsnit adskilt fra den liøie og smalle Ryg- og Gatfinne; Straa- 
lerne kunne tælles i disse uden Dissection, mindre let derimod 
i den tykkere Halefinne. Paa de to foreliggende Exemplarer 
(det før omtalte Skelet i Universitetets physiologiske Museum og 
det af Prof. Krøyer'1] beskrevne i det kongelige .Museum) fandtes 

I 2—13 Brystfinnestraaler, 18 Ryg-, 17 Gat- og 12—14 Halefinne- 
straaler. Retzius er den eneste Forfatter, som omtaler Hale
finnens Randknogler, der dog ligesaalidt mangle her som hos 
Mola nasus, om de end undertiden kun ere lidt udviklede; lige
ledes er han den eneste, som beskriver de charakteristiske 
Tænder eller Tandknuder, som paa den indre Deel af Kjæberne 
sondre sig ud fra den almindelige, Kjæberne beklædende Tand-

’) Ranzani (I. c.). Det er nemlig ganske klart, at Rafinesque har taget 
den Fure, som hos alle Klumpfiske fortil begrændser den bevægelige 
Deel af Gjællelaaget, for en forreste Gjællespalte.

2) Danmarks Fiske, 3die Deel p. 732.
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masse. Hudknoglerne i Trynen og under Munden, i Bugkanten, 
savnes derimod hos denne Art, til hvilken man foruden Retzius's 
og Krøyers Exemplarer kan henføre den 1780 ved Brest fangne 
Klumpflsk1 2); ogsaa den i » Fauna japónica-)« afbildede Form 
kunde føres herhen, naar det ikke syntes mindre rimeligt, at 
den samme Art skulde træffes ved Japan og i den nordlige 
Deel af Atlanterhavet. Derimod er det forekommet os noget 
tvivlsomt, om de af Borlase3 4 5 6 7 * 9 * * * 13), Donovan ’) og YarrelPj afbildede 
endnu mindre ( 14 Tommer lange) og forholdsviis endnu kortere, 
men kun ved de engelske Kyster iagttagne, Khimpfiskeformer 
kun skulde være den noget yngre Form af den samme Art.

’) Journal de physique t. XVI (1780) p. 58 tab. 2.
2) Pisces t. 127.
3) The natural history of Cornwall (1758) tab. 26 fig. 6 (Sunfish from Loo).
4) The natural history of british fishes. Vol It (1803) tab. 25.
5| A history of british fishes. Vol 11 (1836) p. 350.
6) 1 c. p. 413 ( Træsnit).
7) I. c. tab. 26 fig. 7 (Sunfish from Monntsbay).
«) 1 c. t. II (1746) tab. 17.
91 1. c. tab. 41.

*°) Blochii systema ichthyologicum (18011 t. 97.
n) Lacépède: histoire naturelle des poissons, vol. I (1798) tab. 22.
,2) I. c. p. 441.
13) Conciderazioni sulla famiglia dei pesci Mola e sui caratteri che li distin- 

guano (Annali delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto, 1840.).

En tredie Hovedform indenfor Slægten er den, som Retzius 
(1. c.) benævnte Tetrodon truncatus, men som ofte er ble
ven beskreven og afbildet under mange forskjellige Navne. 
Da vi liave kunnet sammenholde de af Aldrovandij, Bor
lase'), Planais j, Donovan j, Schneider1"), Commerson lj 
og Richardson1'-) meddeelte Figurer af mere langstrakte Klump- 
fiskeformer med et udstoppet Exemplar i Universitetets zoo
logiske Museum, troe vi at kunne udtale som vist, at alle 
disse Fremstillinger kun gjengive een og samme Art. Denne 
afviger, som allerede Nardo13} har udviklet, fra de to typiske 
Mola-Former [M. nasus og M. Retzii) ved liere ikke uvigtige 
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Forhold; Legemsformen er saaledes meget langstrakt, saa at For
holdet mellem Heiden og Længden bliver som 1:2; de nøgne 
tyndhudede Finner ere hverken beklædte med Beenkorn eller 
Beentorne, og Straalerne kunne derfor tælles uden Vanske
lighed i dem alle; Halefinnen, der hænger umiddelbart sammen 
med de andre uparrede Finner, er heelrandet, uden Bandknogler, 
og indtager en eiendommelig skjæv eller skraa Stilling, paa 
Grund af den Maade, hvorpaa Legemet bagtil er skraat af
studset; de talrige, tætstillede llalefinnestraalers Penselform 
er ogsaa noget for denne Art ejendommeligt, og hertil kommer 
endelig de længere og spidsere Brystfinner, Hudens større 
Fasthed og O.sfracww-agtige Sammensætning af smaa sexkantede 
Beenskjolde samt en livligere, deels stribet, deels plettet og 
marmoreret Tegning1). Finnestraalernes Antal finde vi at være 
13 i Bryst-, 19 i Byg- og Gat- og 18 i Halefinnen. Af 
Plancus s Beskrivelse af dens indre Bygning synes det ogsaa at 
fremgaae, at denne i flere væsenlige Forhold er forskjellig fra 
de ægte Molers. Det kan saaledes maaskee blive nødvendigt at 
udsondre denne Art fra de andre ved et eget Slægtsnavn, og 
som saadant vil da det af Nardo foreslaaede Ranzania blive at 
anvende, saa at Arten vil blive at benævne Ranzania truncata 
(Retz.). Ligesom M. Retzii kjendes den kun fra Europas atlan
tiske og Middelhavskyster, ikke tillige, som M. nasasfra den 
amerikanske Side af dette Verdenshav.

Der kjendes saaledes (naar Lienards Orthragoriscus lanceolatus2) 
lades ude af Betragtningen) kun 3 silckre Arter af Klumpfiske. 
Ranzanis Forsøg paa at kløve denne Gruppe i 6 Slægter og 
16 Arter var aldeles forfeilet, og næsten alle maae de forsvinde 
igjen af Systemet. De ganske smaa piggede Klumpfiske- 
forrner, som nogle Gange ere bievne fiskede i Atlanterhavet og 

’) Bedst gjengivet af Commerson (1. c.).
3) Revue zoologique (1840) p. 291.
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beskrevne af Pallas1 ), Koelreuter2), Mitchill2} og Gachet\ bør 
ligeledes forsvinde af Systemet; de repræsentere nemlig hverken 
særegne Arter (» Orthragoriscus spinosus« Schn.) eller særegne 
Slægter (Molacanlhus Swainson, Acantho sorna de Kay), end sige 
en egen Familie (Molacanthiaæ Gill.), men efter vor Over- 
beviisning knn de yngre Udviklingstrin af Mola-Slægten. Ai 
støtte denne Udtalelse paa Undersøgelsen af to høist interes
sante srnaa Individer, som ere indsamlede i den tropiske Deel 
af Atlanterhavet af Dhrr. Skibscapitainer Tly gom og Andréa og 
som vise, i hvilken overordenlig Grad de spæde A/oZa-Unger ere 
forskjellige i Form, Physiognomi og Beklædning fra de ndvoxne.

Den nærmere Beskrivelse af disse Unger saavelsom af selve 
Kæmpe - Klumplisken forbeholdes Selskabets Skrifter tilligemed 
Bemærkninger om denne Fiske-Slægts Levemaade, om forskjel
lige den tillagte Egenskaber og Livsyttringer, dens Parasiter o. s. v. 
saavelsom i det Hele den nærmere Begrundelse af de her i al 
Korthed sammenstillede Resultater, som kunde antages at være 
af mere almindelig Interesse.

I Mødet var fremlagt:
Pra Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig.

Berichte über die Verhandlungen. Mathematisch-Physische (hasse 
1861. I. II. Leipzig 1862.

— — — — Philologisch-Historische Classe
1861. Il — IV. Leipzig 1862.

G. Harstenstein: Lockes Lehre von der menschlichen Erkennt- 
niss in Vergleichung mit Leibnitz’s Kritik derselben. Leip
zig 1861.

AV. Roscher: Die deutsche Nationaloekonomie an der Gränz- 
scheide des sechszehnten lind siebzehnten Jahrhundert. 
Leipzig 1862.

’) Spicilegia zoológica fase. VII (1770) p. 39 tab IV lig. 7.
3) Novi Commentarii Acad. Scient, imper. Petropolitanæ t. X (1766) p. 337 

tab. VIII lig. 2 og 3.
3) Annals of the Lyceum of natural history of New York, vol. JI (1828) 

p. 264 tab V. fig. 1.
’) Actes de la société Linnéenne de Bourdeaux, t. V (1832) p. 253.
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W. Ilankel: Messungen über die Absorption der chemischen 
Strahlen des Sonnenlichtes. Leipzig 1862.

P. A. Hansen: Darlegung der theoretischen Berechnung der in 
den Mondtafeln angewandten Störungen. Iste Abhandlung 
Leipzig 1862.
Fra Fürstlich JoFlonowskisehe Gesellschaft i Leipzig.

\. Bøhmert: Beiträge zur Geschichte des Zunftwesens. Leipzig 
1862.

Etienne Laspeyres: Geschichte der Volkswirthschaftichen An
schauungen der Niederländer und ihrer Litteratur zur Zeit 
der Republik. Leipzig 1863.

Fra Naturw. Verein für Sachsen u. Thüringen in Halle.
Zeitschrift für die gesummten Naturwissenschaften. Band Will 

Hefte 7—12. Berlin 1861.
— - - — — Band XIX,

Hefte 1 — 6. Berlin.
Fra Société Vaudoise des Sciences Naturelles i Lausanne.

Bulletin, Tome Ml Nr. 49. Lausanne 1862.
Fra Société Géologique de France.

Bulletin, 11 Série Tome XVIII fra 44 — 52. Paris 1861.
_ __ _ XIX — 33 -25. — 1862.

Fra Observatoire Physique central de Russie i St. Petersbourg. 
Annales Année 1859 Nr. 1 & 2. St. Petersbourg 1862.

Fra Videnskabernes Selskab i Christiania.
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i 1861. Christiania 1862. 

Fra Universitetet i Christiania.
Fortegnelse over de Forelæsninger der skulle holdes i det Kon

gelige Frederiks Universitet i dets 98 & 99 Ilalvaar. Chri
stiania 1862.

Schübler: Die Culturpflanzen Norwegens. Christiania 1862.
Irgens: Geologiske Undersøgelser i Bergens Omegn. Christiania 

1862.
kort over Jordbunden i Ringeriget og Hardeland.
Sars: Beskrivelse over Lophogaster typicus. Christiania 1862.

Fra Observatoriet i Altona.
Astronomische Nachrichten Nr. 1386—1405.
Fra königl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Güttingen. 10de Bd. 

Gottingen 1862.
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Mødet den 10de April.
Kassecommissionen forelagde, folgende Regnskabs-Oversigt for
Aaret 1862:

Indtægt
1) Renter af Selskabets Fonds.

5 pCt. af 25,000 Rdl. kgl. Forskrivning . . .

ild. ild.

1250 «
4 — - 70,112 Rdl. indskrevet i Statskassen 2804 it;
4 — - 4000 — kgl. Obligationer . . .
4 — - 6000 — Ihiseier - Creditkasse-

160 ((

obligationer................ 240 «
4 — - 3200 — Nationalbank - Obliga-

l ioner.......................... 128 «
4 — - 3000 — Østifternes Creditfor-

enings-Obligationer . . 120 ((
4 — - 1000 — Jydske Landeiendoms-

Creditf.-Obligationer . 40 ((
4 — - 17,000 — Staden Kjøbenh. Laans

Obligationer................ 680
¡172 46

104,312 Rd.
3 pCt. af 3400 Rdl. kgl. Obligationer . . . 102 1)
Udbytte af 300 Rdl. i Bankaktier.............
3 pCt. af 200 £ i Dansk-engelske Obliga-

17 24

tioner....................................... 53 60
4 pCt. af 80 £ i Sjællandske Jernbaneaktier 28 56

82
200

20
<(2) Fra det Clasenske Fideicommis................ • •

Etatsraad Sebous og Frues Legat............. 50 «
Fra den lljelmstjerne-Rosenkroneske Stif

telse ................................ 478 93
3) For Salget af Selskabets Skrifter:

a. Fra Boghandler Host for Skrifter 1861 . 120 i 6
« » « for Ordbogen . . . 11 77

b. Fra Boghandler A. Dürr i Leipzig for
Aarene 1860 og 1861 ............................. 32 50

164 77
4) Renter af Folio ¡Privatbanken for-/isgi og'/is«?
5) For Salget af det gamle meteorologiske Ob-

21 65

servatorium............................. 190 ((

6729 37
kassebeholdning fra 1861 ......................... 1974 231

8703 60|
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Den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelses Bidrag for 1862 
478 BdL 93 Sk. anvendes ifølge Selskabets Beslutning af 23. 
Jan. 1863 til den Understøttelse, der er bevilget til Prof. Stephens 
Værk om de ældste nordiske Runer, hvorom det nærmere skal 
optages paa Regnskabet for indeværende Aar.

Udgift. Rd. i /3 Rd. I ¡i

Til Selskabets Bestyrelse og dets Virk-
somhed :
1. Embedsmændenes Gager og Budets

Lønning................................................. 850 «
Løbende Udgifter til Brænde, Lys, Porto
m. V. saml Gratiflkationer ................ 195 52

— — 1045 52
II. a) Selskabets Skrifter.......................... 1800 30

Præmier.............................................. « «
b) Ordbogen........................................... 61 80

Den meteorologiske Comitee .... 600 «
Regestum diplomaticum................ 261 90

2724 8
Understøttelser til videnskabelige Foreta-
gender :
Den naturhistoriske Forening for 1862. . 150 «
Opførelsen af et Magnetisk-meteorologisk

Observatorium (ifølge Budget for 1862
og Beslutn. 23 Jan. 1863).................... 1909 9

— -— 2059 9
Aarets Udgifter . . . 5828 69
Aarets Indtægter . . 6729 37
Overskud................ 900 64

Kassebeholdning fra 1861 . . . 1974 23|

2874 871
Indkjøbt Obligation paa 1000 Rdl. i Sta-

den Kjøbenhavns Laan .......................... 985 95
Kassebeholdning ved Udgangen

af Aaret 1862 ....................... 1888 ¡881
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Hr. Prof. Ussing meddelte derpaa

Bemærkninger angaaende den rette Opfattelse af nogle berømte 

antike Statuer.

1.
Den Capitolinske Eros med Buen (afbildet i XX inkelnianns 

XX erke VI, 13 Taf. VI ; Clarac, Musée de Sculpture pi. 642, n. 1464 ; 
Wieseler, Denkmäler der alten Kunst 11, Nr. 631) er et henri
vende Konstværk. Udførelsen er noget haandværksmæssig og 
viser let, at det ikke er en Original, men en Copie, vi have for 
os; men igjennem Coinpositionen gaaer der en saadan Ynde og 
et saadant Liv, at man føler sig grebet deraf, selv om man ikke 
ganske forstaaer det, — og dette synes næsten at være Tilfældet 
med dem, der hidtil have beskrevet den1).

*) Friedrichs, Praxiteles u. die Niobegruppe, S. 23 f. mener: »Der bogen- 
spannende Eros ist das Werk einer Künstlers, der wie Bernhardy von 
den alexandrinischen Dichtern sagt »ohne geistlos zu sein der höheren 
Begeisterung entbehrt». Den, der ikke kan see, at den omtalte Eros 
ikke spænder Buen, kan rigtignok ikke have Ret til at fælde nogen Dom 
over den; man maa dog forstaae en Mening, inden man criticerer den.

2) Det er formodentlig denne, hvoraf der findes en Afstøbning i Thorvald
sens Museum, Nr. 35; men Hovedet mangler, og en moderne Restauration 
har som Støtte tilføiet en Kølle med en Løvehud over.

At denne Figur ogsaa gjorde Lykke hos de Gamle, frem- 
gaaer af den store Mængde Gjentagelser af den, der ere beva
rede. Vi kjende omtrent 13 temmelig lignende Fremstillinger af 
det samme Motiv. Ganske lignende er en smuk Statue i Louvre 
(Clarac, Musée de Sculpture pi. 282, n. 1488), og en maaskee 
endnu udtryksfuldere i det keiserlige Museum i Petersborg (Cla
rac pi. 646, n. 1471); dernæst en i Villa Albani, hvis Hoved rigtig
nok ikke hører til Kroppen (Clarac pi. 644 B, n. 1471 C)2), en 
i Museum XVorsleyanum (Vol. I, 97), en i British Museum (An
cient Marbles of the Br. M. X, pl. 21 ; Clarac pl. 650 B, n. 
1471 A), en i Carlisles Samling med et Hoved, som ikke hører 
dertil (Clarac pi. 650 C, n. 1471 B), og en i Fyrst Demidoffs 
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Samling (Clarac pi. 650, n. 1491). En anden Statue i British 
Museum (Ancient Marbles XI, pl. 36; Clarac pl. 650, n. 1495 
A.) har endnu ikke løftet Buen saa huit; en anden i Louvre 
(Clarac pl. 281, n. 1489) har den Egenbed, at den løfter Blikket 
opad; en i Venedig frembyder en noget overdreven Bøining af 
Legemet, men er ellers et smukt Arbeide (Zanetti Statue di San 
Marco II, 21; Clarac pl. 651, n. 1485). Den i den Pembrokeske 
Samling (Clarac pl. 650, n. 1495) synes at fremstille Eros i en 
mere voxen Alder; i Overensstemmelse hermed erdet skjelmske 
Udtryk forstærket; Buen er mindre; ved Restaurationen er den 
desværre bleven vendt den forkeerte Vei.

Alle disse ere aabenbart meer eller mindre frie Copier 
efter den samme Original. Det er en uvæsentlig Forskjel, at 
den Træstamme, hvortil Figuren læner sig, og hvorpaa i Almin
delighed Gudens Pilekogger hænger, i nogle Exemplarer i Stedet 
for Koggeret bærer et Løveskind, nemlig i den venetianske Sta
tue, i den keiserlig russiske og i den første i British Museum.

Man har stridt, om denne Original var af Praxiteles eller 
Lysippos1), et temmelig ørkesløst Spørgmaal for os, da vi alde
les mangle de positive Data, som ene kunde afgjøre det; og 
hvem tør paastaae, at ikke endnu en tredie Kunstner kunde være 
Mesteren? Jeg vil kun bemærke, at man næppe har Ret i at 
paastaae, at Compositionen skulde være for dristig for en Mar
morstatue, og derfor fra først af maatte være beregnet paa Bronce. 
Den kan udentvivl lige saa godt være beregnet paa Marmor. 
Hvis Træstammen ved Siden skulde bevise, at det var en Copie 
efter Bronce, maatte det Samme gjælde om de allerfleste antike 
Marmorstatuer2). Hvad det kommer an paa for os, det er at 
faae en Forestilling om, hvordan dette Kunstværk var, da det 

’) S. Visconti, Mus. Pioclem. VII, p. 93. Anm. zu Winkelmanns Werke, 
VI, 2, S, 195.

2) Stephani, Apollon Boedromios, S. 9.
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stod i sin oprindelige Herlighed nangrebet af Tidens Vold, og at 
forstaae, hvilken Tanke Konstneren har forbundet dermed.

Alle Exemplarerne ere mere eller mindre restaurerede, og 
af Buen er der i Regelen Intet eller dog saare Lidet tilbage; 
men Armenes Stilling angiver saa bestemt, hvorledes den har 
været holdt, at der ikke kan være nogen Tvivl om at Restaura
tionen her i det Væsentlige har truffet det Rette. Eros vender 
Hovedet til høire Side; begge Armene ere udstrakte i samme 
Retning; den venstre Haand holder midt paa den store Bue, den 
høire holder paa den øvre Ende af den, medens Buens modsatte 
Ende berører Figurens høire Skinnebeen; Buens Krumning ven
der indad imod Legemet. Man har kaldt den den bue spæn
dende Eros; men, saasnart man tænker efter, vil man let ind- 
see, at paa denne Maade spænder Ingen sin Bue, hvad enten 
man forstaaer dette Udtryk om at stramme Strengen ved at snoe 
den om Pilens Ende eller om at trække den ud for at lægge 
Pilen til Rette paa den. Derfor have ogsaa senere Forfattere 
sagt: «Nei, han spænder ikke Buen, han prøver den kun». 
Saaledes Anmærkningen til Winkelmanns Werke, VI, 2, S. 195 
og Wieseler til Denkm. d. a. K. Il, Nr. G3I. Dette er mig 
lige saa uforstaaeligt. Det eneste Bidrag til en Forstaaelse deraf 
jeg har fundet, er i Zanettis Statue di San Marco, og temmelig 
lignende i Alfred Manrys Text til Claraos Musée de Sculpture. 
Paa Kobbertavlen i sidstnævnte Værk er Statuen betegnet som 
«Amour tendant son arc«, men i Texten indtræder den omtalte 
Rettelse. Tom. IV, p. 153 hedder det: » L’Amour tourné vers 
la droite, tient de la main droite un bout de 1' arc, ap
puie I’ autre bout sur la jambe et tire 1’ arc par le milieu avec 
sa main gauche.» Han beraaber sig paa Ovids Metam. V, 383: 
«oppositoque genu curvavit flexile cornu». Ovid taler om Amor, 
der skal til at spænde sin Bue. Inden han binder Strengen paa 
den, høier han den over sit Knæ, for at gjøre den myg, og for 
at give den den Krumning, den skal have. Han sætter Knæet 
imod Midten af Buen, og med en Haand paa hver af Buens Ender 
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trækker han disse ind imod sig. Det er en ganske anden Stil
ling end den, Statuen viser os. Her tager han, efter den om
talte Forklaring, med den ene llaand fat paa Midten af Buen 
og trækker denne til sig, medens det høire Skinnebeen og den 
høire Haand holde begge Enderne tilbage. Jeg kan ikke tænke 
mig nogen mindre hensigtsmæssig Maade at prøve en Bues 
Spændighed paa; men fremfor Alt maa det bemærkes, at, hvad 
enten han spændte Bnen, eller han blot prøvede den, maatte der 
vise sig nogen Anstrengelse i Legemet, navnlig i Arm-Musklerne ; 
man maatte see, han trak i Buen1). Men Intet er mindre Til
fældet. Ikke en eneste Muskel er spændt; igjennem hele Figuren 
gaaer der et Udtryk af Varsomhed, som er Anstrengelsen aldeles 
modsat. Derfor synker han saa smaat i Knæerne, derfor høier 
han Overkroppen en lille Smule fremad. Ikkun det skjelmske 
Blik er fast hæftet paa en bestemt Gjenstand; men denne Gjen- 
stand er ikke Buen.

Men hvad gjør han da med sin Bue? Han gjør endnu In
tet med den, men han vil bruge den. Det er en af Billedkun
stens største Triumpher, naar den i sin Fremstilling af en Hand
ling ikke blot giver et bestemt Øieblik, men giver dette med en 
saadan Fylde, at man føler, hvad der er gaaet forud og 
hvad der følger efter. Malerkunsten synes lettere at opnaae 
dette, da den kan samle en Mængde forskjellige Personer og 
en Mængde betegnende Omgivelser paa samme Billede ; for 
Billedhuggeren synes det at være vanskeligere , men desto 
større er vor Beundring for ham, naar han i en enkelt Fi
gur forstaaer at vælge Momentet saaledes, at det, saa at sige, 
fortæller den hele Historie. Dette har Thorvaldsen gjort i sin 
Mercur. Han har hverken fremstillet ham spillende paa Fløiten 
for at dysse Argos i Søvn, eller dræbende Argos, men han har

') Saaledes liave heller ikke Englænderne Ret, naar de med et mere ube
stemt Udtryk end de Andre, kalde ham »Cupid bending the bow.« Han 
boier ikke Buen 
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valgt det mellemliggende Øieblik, som viser hen baade paa det 
første og paa det andet. Man seer, ban luir nylig spillet; Ar
gos er faldet i Søvn; Guden har taget Fløiten fra Munden; op
mærksomt lurende betragter han sit Bytte; forsigtig trækker han 
Sværdet ud af Skeden; i det næste Øieblik vil Uhyret med de 
hundrede Øine svømme i sit Blod. — Et lignende Valg af Mo
mentet finde vi i en berømt antik Statue, den vaticanske Discus- 
kaster, som man i den nyeste Tid temmelig vilkaarlig har anseet 
for en Copie efter Naukydes (c. 400 Aar f. Chr.), og hvoraf en 
smuk Afstøbning findes i Thorvaldsens .Museum Nr. 48 Han 
er ikke, som Myrons Discuskaster, i Færd med at kaste Skiven 
ud. Han holder denne endnu i den venstre Haand, og hviler 
endnu rolig paa det venstre Been, men hans Blik seer opmærk
somt hen ad Banen, og med den høire Ilaand synes han lige
som at tage Maal af den. Om faa Øieblikke, naar han har faaet 
sig tilstrækkelig betænkt, tager han Kasteskiven i høire Haand, 
høier sig fremad paa det høire Been, og kaster Skiven ud med 
al den Kraft, som dette faste, ungdommelige Legeme er i Be
siddelse af. Skjøndt hans Legeme nu er i Pto, kunne vi dog 
see ham i det næste Øieblik indtage den samme Stilling, som 
den myroniske Discuskaster2), hvor hver en Muskel vibrerer i 
den største Anstrengelse. I Væddemaalenes Land vilde man 
sikkert allerede nu parere store Summer paa at han vilde seire 
over sine Kamerater.

I den Eros-Statue, vi her omtale, er noget Lignende Til
fældet. Ogsaa her have vi kun Forberedelsen til Handlingen, 
ikke Handlingen selv, men en saadan Forberedelse, som spæn
der Beskuerens Forventning til det lløieste, idet han hvert Øie
blik kan vente at see Tanken blive til Handling. Guden har 
fundet en Gjenstand, han vil saare med sin Piil. Hans skjelmske,

’) Afbildn. i Mus. Pioclem. III, Tav. 36 og i Winckelmanns Werke VI, Tat.
4. En lignende i Louvre s. Clarac, Mus. d. Sc. pl. 286, n. 2191.

a) K. 0. Müller, Denkmäler d. alten Kunst, I, Nr. 139 b. 
4
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lurende Blik betragter hans Bytte ufravendt; der er en Stilhed 
udbredt over hele Figuren, som om den guddommelige Jæger 
var bange for at den mindste Voldsomhed i Bevægelsen skulde 
opskræmme hans Vildt; derfor vender han sig heller ikke lige 
om imod det; han skotter til Siden for at see det. lian har 
netop spændt sin Bue; hans Hænder holde den paa samme 
Maade, som da han spændte den* 1); han har løftet den op; i det 
næste Øieblik træder han et Skridt tilbage med den høire Fod 
og stiller sig lige for sit Maal; den høire llaand slipper Enden 
af Buen og lægger Pilen midt paa Strengen, medens den venstre 
spænder Buen saa langt ud fra Legemet som muligt2) ; i det 
næste Nu er Sigtet taget og Maalet ramt.

*) S. Statuen lios Clarac pi. 642, n. 1463.
2) Den Giustinianiske Statue hos Clarac pi. 641, n. 1453 viser Hænderne

i denne Stilling; det er Øjeblikket for Buen udspændes og Sigtet tages.

livem det er, Eros har i Sinde at træffe, har Konstneren 
ikke angivet. Dersom man paa Grund af Løveskindet, der, som 
ovenfor anført, i nogle Exemplarer hænger over Træstammen, 
vilde tænke paa Herakles, vilde man tage ganske feil af Konst- 
nerens Tanke. Dette Skind har ikke Hensyn til Gudens Maal, 
men til Guden selv. Det betegner ham ikke som den, der nu 
skal overvinde Herakles, men som den, der allerede for længe 
siden har overvundet ham, som den, der selv er en Herakles 
blandt Guderne. De Gande holdt meget af at fremstille Eros
som Seirherre over Herakles, i Besiddelse af hans Rustning og
Vaaben, Løvehuden og Køllen, s. Clarac, Musée de Sculpture pi. 
647, n. 1480; pi. 648, n. 1476; pi. 650 n. 1478 B; pi.
650 I), n. 1478 A; pi. 650 A, n. 1459 A. Især linde vi ham
ofte sovende paa Løvehuden med Køllen liggende ved Siden, s. 
Clarac pi. 643, n. 1457, 1458, 1459; pi. 644, n. 1474, 1474 A; 
pi. 644 A, n. 1459 B.

2.

Det er en almindelig Feil hos dem, der fortolke antike
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Konstværker, at de fæste Opmærksomheden paa uvedkommende 
eller lidet betydende Biting, og anvende stor Skarpsindighed paa 
at udfinde Betydningen af Ting, hvorved Konstneren selv har 
tænkt saare Lidet, 'fing, som han kun har hensat, fordi han 
syntes, der skulde være Noget, fordi han vilde antyde Stedet, 
hvor Handlingen foregik, eller fordi et øieblikkeligt Lune indgav 
ham en Tanke. Archæologernes Forklaringer af Vasetegninger 
frembyde utallige Exempler paa en saadan ilde anvendt Skarp
sindighed; men heller ikke Billedhuggerarbeiderne ere bievne fri, 
saasnart der fandtes saadanne Biting, der kunde indbyde dertil.

Paa de nærmest ovenfor anførte Fremstillinger af den so
vende Eros findes i Almindelighed et Fiirbeen, som kryber ben 
imod Figuren. Denne livlige lille Skabning, der i Syden kommer 
frem allevegne, hvor man mindst venter den, kan ikke lade Ar- 
chæologerne have Ro; thi de have nu engang sat sig i Hovedet, 
at den ikke maa være et Fiirbeen ganske simpelt, men at den 
altid skal betyde noget Andet; den skal altid være et Symbol. 
Da man nu ikke blot fandt den ved disse sovende Eroter, men 
ogsaa ved Billeder af Søvnens Gud selv, som ved Marmorstatuen 
i Madrid, paa hvis Træstamme findes to Fiirbeen, det ene løbende 
opad, det andet nedad1), saa meente man, det kunde være el 
Symbol paa Søvnen. Da Fiirbenet, som andre Amphibier ligger 
i Dvale om Vinteren, meente man, det kunde antyde en ret dyb 
og fast Søvn2). Men i den Tid, det ligger i Dvale, er der jo 
rigtignok Ingen, der seer det; som det viser sig for Men
neskenes Øine og som det er afbildet paa Konstværkerne, 
er det det hurtigste og livligste Dyr i hele Skabningen, og 
kunde bedre være Symbol paa alt Andet end paa Søvn.

’) S. Gerhard i Denkmäler u. Forschungen 1862, S. 219, Taf. CLVII.
2) Ancient Marbles of the British Museum, XI, p. 68: »The lizard, as a 

creature, which passes a considerable part of the year in a state of tor
pidity, is held to be an appropriate symbol of sleep». Kekulè i Gerhards 
Denkm. u. Forsch. 1862, S. 311: »Das einfachste würde es jedenfalls 
seyn, wenn die Eidechse vermöge des Winterschlafs der Amphibien un
mittelbar als Symbol eines festen Schlummers gefasst wird.»

4*
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Andre have derfor ogsaa fremsat en ganske forskjellig Mening. 
Fiirbenet er en stor Elsker af Solskin, og syntes derfor at være 
el Symbol paa Lyset. Der er rigtignok her et utilladeligt Spring 
i Tanken; thi fordi Dyret elsker Lys og Varme, derfor lyser 
del dog ikke selv. Men man gik endnu videre. Dette «Ly
sets Tegn» fandtes, som vi have seel, i Forbindelse med 
Søvnen og sovende Figurer; idet man gik ud herfra, antog 
man endog en Forbindelse med Døden, hvoraf der rigtig
nok ikke tindes mindste Spor nogensteds; og Fiirbenet skulde 
nu antyde, at efter Mørket kom der Lys, efter Søvnen Op- 
vaagnen, efter Døden evigt Liv1). Og til en saadan Symbolik 
troer man, at en virkelig Konstner nogensinde vilde nedlade sig! 
Nei her er ikke Spor af Symbol, og kan ikke være det. Sym
bolet er en billedlig Antydning af det, man ikke formaaer at 
fremstille ; ved Siden af den virkelige Fremstilling er Symbolet 
ikke blot overflødigt, men forstyrrende, eller rettere sagt umuligt. 
Vil en Konstner fremstille en sovende Dreng, lader han os see, 
at han sover, og det kan ikke falde ham ind, at han skidde blive 
mere forstaaelig, naarhan satte et Fiirbeen ved Siden af Figuren. Nei 
Fiirbenet er et virkeligt Fiirbeen, og er som saadant ganske 
paa sin Plads her. Det er nemlig ikke blot et frygtsomt, men 
ogsaa et nysgjerrigt Dyr. Saasnart del troer, der ingen Fare 
er, kryber det frem af sit Smuthul for at glæde sig over den 
varme Sol og ligesom for at see sig om i Verden. Ofte kan 
man see Fiirbeen saaledes nærme sig til og ligesom snuse omkring 
Mennesker, der sove i det Frie; del er i Frankrig et Sagn, al 
de vække den Sovende, naar en giftig Snog er i Nærheden. Del 
er saaledes en smuk og simpel Iagttagelse af Naturen selv, som 
Konstneren har benyttet ; han har med (Ilæde grebet dette Træk 
for at bringe Liv ind i Statuens døde Fodstykke.

) Bachofen i Gerhards Denkmäler u. Forschungen 1862, S. 328.
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I Italien og Grækenland vrimler det af Fiirbeen paa .Mure 
og Gjærder og Stene og Træstammer, naar Solen skinner. Man 
har en uendelig Morskab af disse smukke, vævre Dyr. Hvil
ken Glæde for Drengen, naar han kan fange dem! men de 
gjække ham stadig ved deres utrolige Hurtighed; han fanger 
lettere en Sommerfugl end et Fiirbeen. Saadanne Børnelege ere 
tillokkende for Konstneren. De gamle Mestere have heller ikke 
ladet dem ubenyttede. En Dreng, der vil fange en Sommerfugl, 
er et almindeligt Emne; kun pleier Drengen at faae. Vinger paa 
og kaldes Eros. En Dreng, der vil fange et Fiirbeen, havde 
Praxiteles fremstillet i sin berømte Fiirbeendræber^ gcivqoxwi'oç 
Det er en halvvoxen Dreng, der staaer stille lænet op til en Træ
stamme, som et Fiirbeen løber op ad. Han har en Piil, eller 
maaskee, som paa Restaurationerne, en Metalgriffel (Stilus) i den 
boire Haand og passer paa, om han kan stikke den i det vævre 
Dyr og spidde det fast til Træet. Det var en berømt Compo
sition, som ofte blev gjentaget i Oldtiden. Endnu i vor Tid 
existere flere Gjentagelser deraf eller Brudstykker af saadanne, thi 
nogle ere ved en urigtig Restauration gjorte ukjendelige. De 
berømteste og bedst bevarede ere Marmorstatuen i Louvre (Clarar, 
Musée de Sculpture, pl. 268, n. 905, K. 0. Müller, Denkm. a. 
K. I, Nr. 147 A), Marmorstatuen i Vaticanet (Mus. Pioclem. 1, 
13, Winckelmanns Werke VI, Taf. 5, Clarac, pl. 475, n. 905 A), 
og den lille Broncestatue i Villa Albani (Clarac, pl. 486 A, n. 
905 Cl. Hertil komme nogle Statuer i England, nemlig i Blun
dells, Lansdownes og Hopes Samlinger, den sidste urigtigt re
staureret (s. Clarac, pl. 476 B, n. 905 B, D og C) og andre, 
hvorom det maa være nok at henvise til Weickers Alte Denk
mäler I, S. 406.

Praxiteles’ Original, der har ligget til Grund for disse Ar- 
beider, var af Bronce, som vi vide af Plinius (Ilistor. Natur. 
XXXIV, 8, 19, 70). En Copie i korinthisk Bronce omtales af 
Martial i hans Apophoreta (XIV, 172):
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Sauroctonos Corinthius.
Ad te reptanti, puer insidióse, lacertæ 

Parce, ciipit digitis illa perire tuis1).

*) Epigrammet er optaget i 2den lidgave af Madvigs »Poetarum aliquot La
tinorum Carmina selecta carminumve partes.» I min Fortolkning hertil, 
S. 194, har jeg allerede for 9 Aar siden gjendrevet den almindelige Me
ning om Sauroctonos; men denne Bog har en saa indskrænket Læse
kreds, at jeg ikke har anseet det for overflødigt her at gjentage og ud
førligere begrunde min Paastand.

2) I Bemærkningerne til Museum Pio-Clementin. I, 13, hos Weicker, Zeit
schrift für die alte Kunst, S. 312.

3) Allerede Winckelmann, som dog ikke havde nogen Tvivl om at det var 
en Apolio, indsaae, at den lignede en Satyr nok saa meget, s. Werke 
IV, S. 78.

4) E. Braun, Vorschule zur Kunstmythologie, S. 23 f.

Forfatterens Begeistring for det smukke, ungdommelige Le
geme er saa stor, at han endog lader Fiirbenet blive forelskel 
i Drengen, og paa Epigramdigteres Viis benytter han denne Tanke 
(il paa Grund deraf at bede Drengen at skaane det elskelige 
lille Dyr.

Men denne Figur gaaer i Almindelighed under Navn af 
Apollo Sauroktonos. Zoëga2) bemærkede rigtignok, at den slet 
ikke lignede nogen Apollo3 4); og hvem kunde ogsaa ahne den 
høie Gud i denne smækre Dreng med dette letsindige Udtryk i 
Ansigtet, med dette paa kvindeviis opbundne Haar; hvem kunde 
her gjenfinde Apollos bekjendte 'Præk og Haarvæxt?

Jeg har ikke seet en eneste af alle de Archæologer, der have 
beskrevet denne Statue som en Apollo, gjøre noget Forsøg paa 
at eftervise en saadan Lighed. Eiler ligner det maaskee Apollo 
at spidde et Fiirbeen? Intet mindre. Det ligner en kaad Dreng. 
Men, hedder det«in Knabenspielen kündigt sich die zukünftige 
Sehergabe des Apollon an«, og «mit Bezug auf dieses Spiel ist 
der knabenhaft gebildete Gott als Orakelgeber und Schlangen- 
tödter gefasst». Lad os altsaa see, hvorpaa denne Antagelse 
grunder sig, at det er en Apollo, og hvorledes det, at Drengen 
vil spidde Fiirbenet, kan antyde ham som Spaadomsgud.
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At det er en Apollo, staaer hos Plinius i 34te Bog ¡3 70: 
«(Praxiteles ex ære) fecit et puberem Apollinem subrepenti la- 
certæ cominus sagitta insidiantem, quem sauroctonon vocant.» 
Men hvor bar man kunnet læsedisse Ord uden at faae Mistanke? 
Il\or kunde Plinius komme til at skrive puberem Apollinem, 
en voxen Apollo? Var man da vant til at see, eller havde man 
nogensinde seet en Apollo impúber^ Forstaaes derved en Apollo, 
som er mindre voxen end Fiirbeendræberen, maa dette bestemt 
benægtes; thi det er en ganske anden Sag, at Sagnet fortalte, 
at Guden som spædt Barn, siddende paa sin Moders Arm, havde 
kvalt Slangen Pytlio, et Sagn, som ogsaa er fremstillet paa et 
Belief og en Aase fra Oldtiden1); der er Guden ikke impúber, 
men infans. Overhovedet synes Udtrykkene puber og impú
ber, der spille en saa stor Rolle hos .luristerne, ikke passende 
at kunne anvendes paa Gudeverdenen. Der er altsaa i Udtrykket 
selv Grund til at tvivle om at Plinius har skrevet disse Ord. 
Lad os nu betragte de ydre Vidnesbyrd. Saaledes som Stedet 
er skrevet, staaer det i God. Bambergensis og i alle Silligs an
dre Haandskrifter ; men i de ældste Udgaver mangler Ordet 
Apollinem. Det fremkommer første Gang i Banden til Dale- 
camps Udgave, og den Første, der optog det i Texten, var Ilar- 
duin. At en gammel Afskriver eller Udgiver forsætlig skulde 
have udeladt dette Ord, er utænkeligt. Vi som have Martials 
Epigram paa rede I laand og som kjende det omtalte Kunstværk 
selv, kunne vel faae Mistanke ; men om hine er dette ikke tro
ligt. De kunde snarere have fundet Anstød i den nys omtalte 
Urimelighed i Udtrykket selv; men dette vilde have bevæget dem 
til at udelade Adjectivet, og ikke til at stryge Navnet, uden 
hvilket Adjectivet slet ingen Mening gav. Dette er saa aaben- 
bart, at vi ei engang kunne være tilbøjelige til at troe, at det er 
oversprunget af Uagtsomhed. Derimod er der Grund til at troe, 
at Ordet Apollinem virkelig har manglet i Originalhaandskriftet,

) S. Müller, Dorier I, S 315 f, Denkmäler a. K. II, 144. 
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og er blevet tilføiet af En, der savnede et Substantiv, og ikke 
indsaae, at Manglen laae i en Skrivfeil, og at priberem skulde 
rettes til puerum. Den i samme Sted omtalte Piil kunde bringe 
ham paa den Tanke, at det var Apollo, der meentes.

Men sæt nu ogsaa, hvad vi vanskelig kunne antage, at Pli
nius virkelig har skrevet ikke puerum insidiante™, men puberem 
Apollinem insidiante™, saa have vi altsaa tvende hinanden aldeles 
modsigende Vidnesbyrd1). Plinius siger, det er en Apollo, Mar
tial siger, det er en lumsk Dreng; kan Valget være tvivlsomt? 
Paa den ene Side en Forfatter, der meddeler Alt paa anden 
llaand, en Samler, der snart har misforstaaet de Værker, han 
har excerperet, snart sine egne Excerpter, kort en Forfatter, der 
er ftdd af Feil og Unøiagtigheder ; paa den anden Side en Digter, 
der omgaaes med Roms Rigmænd, og deler deres Beundring for 
de Konstværker, hvormed de fyldte deres Huse; og denne Digter 
taler om et Konstværk, han har staaende for sig. Han kunde 
ikke tage feil og antage en Apolio for en almindelig Dreng. 
Sandelig Valget kunde ikke være tvivlsomt, især da Martials Be
skrivelse (»asser til det bekjendte Konstværk, men Plinius’ ikke 
passer.

Men Fiirbenet! Ja, dette Fiirbeen, der alene burde være til
strækkeligt til at vise, at Statuen ikke forestiller en Apollo, synes 
netop at have været en Grund til at alle Archæologerne kalde 
det en Apollo. De have fordybet sig i Speculationen over Fiir
benet, og glemt at see paa Konstværket selv. En Apolio med 
et Fiirbeen, det var noget Nyt, som der skulde udsøgt Lærdom 
og Skarpsindighed til at forklare ; her var en vid Mark aaben for 
den mystiske Phantasie, som man ikke kunde lade ligge. 1 sin 
Iver for at klare dette Spørgsmaal glemte man, at Spørgsmaalet

’) Kun Harduin i sin Note til det anførte Sted af Plinius kan ikke see, at 
de modsige hinanden; men af ham kan man ikke vente stort Andet. 
Saa smagløs kunde Ingen indenfor Oldtidens Grændse være, at han kaldte 
den høie Gud Apolio en »puer insidiosus", og tiltalte ham som en kjæ- 
len Dreng, han var forelsket i.
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slet ikke existerede, ja man glemte at see paa Konstværket selv. 
Og hvad fandt man saa nd? — Fiirbenet, som elsker Solen, staaer 
i Forhold til Apolio som Solgud1). — Men naar Fiirbenet elsker 
Solen, er det dog ikke, fordi dens Pile dræbe det. — Fremdeles, 
som apollinisk maa Fiirbenet have tjent til et Slags Spaadom2). 
At dette var Tilfældet, vil man bevise deraf, at paa Sicilien kaldtes 
Spaamændene yodeoóicu3). Disse Spaamænd paastode vel at 
hedde saa, fordi de nedstammede fra en Søn af Apolio ved Navn 
Gáleos; men er i Virkeligheden kim et Fællesnavn, som

’) Weicker Alte Denkmäler I, S. 408.
2) Weicker 1. 1. 409 f.
3) Cicero de Divinat. I, 20, 39. Stephan. Byzant. s. v. r«ZiwT«».
4) Pausan. VI, 2, 2 (4).
s) tiçoç top MLiop nfjoçÎQTtwp. Man har misforstaaet dette paa en forun

derlig Maade, som om Dyret krøb paa hans Skulder.

betyder et Fiirbeen. Altsaa, mener man, have de spaaet af Fiir
been, siden de kaldtes Fiirbeen. Kunde man da virkelig falde 
paa at kalde en Spaamand et Fiirbeen, fordi han spaaede af Fiir
been? Ilave Homerne kaldt deres Augurer Fugle, fordi de spaaede 
af Fugle? Nei sandelig, vi kunne tænke os forskjellige Grunde, 
hvorfor Sicilianerne kunne have kaldt deres Spaamænd yaleåiai 
— og det er meget tvivlsomt, om vore Tanker træffe den rette 
Grund — men denne kunne vi ikke tænke os. Pausanias saae 
i Olympia en Statue af en eleisk Spaamand Thrasybulos, som 
han beskriver saaledes: »Et Fiirbeen (/«Äim'rjyd kryber hen til 
hans høire Skulder, og ved Siden af ham ligger en Hund slagtet 
og opskaaret saaledes, at man seer dens Lever«4). Det er altsaa 
Hunden, hvoraf han spaaer, og ikke Fiirbenet. Men Fiirbenet, 
mener man, hvisker ham Spaadommen i Øret. Saa har Kunst
neren rigtignok ladet Dyret være lovlig langt fra Øret, thi der 
staaer, at det kryber hen imod Skuldren5). Manden har aaben- 
bart været fremstillet siddende, lænende sig til et Klippestykke 
eller en Jordforhøining, og derpaa har Fiirbenet krøbet, ligesom 
paa de ovenfor omtalte Fremstillinger af den sovende Eros. Det 
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er muligt, at Konstneren ikke blot har anbragt dette Fiir- 
been for at bringe Liv og Afvexling ind i den døde Steenmasse, 
men ogsaa med særligt Hensyn til dets Navnefællesskab med 
Manden. Den ene Galeot søger den anden; Fiirbenet kunde for 
Beskueren være et »embleme parlant», Mandens Vaaben, saa at 
sige, der fortalte, hvad han var; men med hans Spaadom har det 
Intet at gjøre. Kort sagt, der findes intet Spor af at de Gamle 
nogensinde have brugt Fiirbeen til at spaae af. Den saa- 
kaldte Fiirbeensspaadom skyldes ene de Lærde, der abstrahere 
den af det omtalte Konstværk, og paa denne Abstraction igjen 
støtte deres Forklaring af Kunstværket. Denne Cirkel kunde man 
have undgaaet, naar man enten havde seet paa Statuen med uhildet 
Blik, eller havde læst Forfatternes Texter med naturlig Kritik. 
Det meest paafaldende Exempel paa, hvorledes man for at hævde 
denne urigtige Forklaring, man havde bidt sig fast i, aldeles 
kunde misforstaae Statuens Motiv, frembyder dog A. Feuerbach i sin 
Geschichte der Plastik (Nachlass II, S. 131), hvis Ord Overbeck 
i sin Geschichte der Plastik 11, S. 33 gjør til sine: »Unwillkürlich 
zuckte die Rechte um die Eidechse zu verletzen; aber in demsel
ben Augenblicke erwacht in Apollon die Gabe der Weissagung, und 
das Haupt des jungen Gottes neigt sich dem Thierchen entgegen 
und lauscht träumerisch der geheimnissvollen Kunde.« Have 
disse Mennesker nogensinde seet paa Statuen?

Gid vi dog for Fremtiden maatte være fri for at hore Tale 
om en Apolio Sauroktonos, og maatte have Lov til at glæde os 
over Praxiteles' smukke Livsbillede, Drengen^ der vil spidde Fiir
benet!

3.

Den vaticanske Apollo har lige fra. det Øieblik, da den blev 
opgravet i Antium (c. 1500), været Gjenstand for alle Konstneres 
og Kunstelskeres høieste Beundring. Ville vi end nutildags ikke 
med Winckelmann fortabe os i dithyrambiske Lovtaler over den1);

J) Winckelmanns Werke VI, 1, S. 259 tf. 
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ville vi end, efter at have gjort Bekjendtskab med Konstværker 
fra Hellas’ bedre Dage, ikke længere opstille den som Toppunktet 
af al Konst, indrømme vi dog, at det er et imponerende Konst- 
værk. Der er en sjelden Skjønhed udbredt over den hele Figur 
og med det Samme en overmenneskelig Iløihcd. Der er noget 
Theatralsk i Figuren ; den er aabenbart lagt an paa at frembringe 
Effect; men Hensigten er ogsaa opnaaet. Der er Feil og Mangler 
nok ved den, som at det ene Been er længere end det andet, 
at den ene Skulder sidder lavere end den anden, at Kappens 
Folder paa Bagsiden ikke svare til dem paa Forsiden, at Kog
geret1) sidder udenpaa Kappen, medens Baandet, der skulde holde 
det, sidder indenfor; men alt Sligt glemmes for den mægtige 
Total-A irkning. Kun naar man sammenligner den med andre 
Konstværker, ei blot som Parthenons - Figurerne, men selv med 
saadanne, som de tvende ovenfor omtalte Statuer, føler man, at der 
savnes en vis naturlig Simpelhed i Opfattelsen, en Sandhed i Gjen- 
nemførelsen, som kunde bringe os til at føle Livet; man seer, 
det er ikke Kjød, men Steen, man har for sig. Da bliver det 
klart, at Statuen tilhører en seen Tid, formodentlig Neros, hvis 
Pallads i Antium den synes at have smykket2).

Guden er fremstillet rask fremskridende; men han standser 
sin Gang; han opløfter den venstre Arm med den derom viklede 
Kappe, og seer til venstre Side med et Udtryk af indre Bevæ
gelse. De oppustede Næsebor og den optrukne Overlæbe vidne 
om Vrede og Haan, men Konstneren har udbredt en saadan 
Skjønhed og lloihed over det Hele, at man ikke nærer mindste 
Tvivl om at det er en berettiget Vrede. Men hvem er nu Gjen- 
standen for denne Vrede? Hvem er den Fjende, som Gudens 
mægtige Blik hviler paa? Dette er et Spørgsmaal, hvis Besvarelse 
er nødvendig for Figurens fulde Forstaaelse, og som dog Figuren 
selv, saaledes som vi have den. ikke har kunnet besvare. Thi

h Koggeret tilhører ikke en moderne Restauration, s. Stephani, Apollon 
Boedromios S. 8.

2) Stephani, Apollon Boedromios S. 11 f.
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skjøndt den hører til de bedre bevarede Antiker, er den ikke kom
men ubeskadiget til os. Den boire Arm har været afbrudt, og 
I laanden er ny; en fremspringende Knub paa (ludens høire Laar, 
Resten af en Støtte (puntello) som nu ikke gjør nogen Nytte, 
viser, at Armen har havt en anden Stilling, og Haanden bar 
maaskee baaret en Gjenstand, som nu er forsvunden. Ogsaa 
den venstre Haand tilligemed den Stump Bue, der sidder i den, 
er moderne Restauration, og uden Tvivl en feilagtig Restaura
tion. Det er let at see, og det er udførlig og fuldstændig be- 
viist af Stephani1), at Guden hverken skyder eller nylig har 
skudt. Man blev da nødt til med Feuerbach at antage, at han 
havde i Sinde at skyde. Men, hvorledes man holder sin Bue, 
inden man skyder, have vi seet ved den først omtalte Bros- 
Statue. ingen Bueskytte løfter Buen imod sin Fjende truende, 
inden han bruger den; det er Pilens Natur at komme uforudseet 
som Lynet. Og Ingen, der ønsker, at hans Truse] skal gjøre 
nogen Airkning, vender sine Skridt i en modsat Retning2). 
Det er ogsaa med Rette bemærket, at en Bue i Apollos venstre 
I laand vilde give Compositionen lidet harmoniske Linier. Beuer
bach foreslaaer rigtignok den (Jdvei, at man da skulle lade sig 
nøie med en aphoristisk Antydning af Buen, omtrent saaledes 
som Montorsoli har angivet det i sin Restauration ; men jeg troer 
ikke, at nogen antik Konstner eller overhovedet nogen sund og 
naturlig Konstner kunde indlade sig paa saadanne Aphorismer3). 
Wieseler4) tænker sig en let Metalbue, som Apollo har holdt 
næsten vandret, pegende paa den Gjenstand, han seer hen imod. 
Men ogsaa dette giver hverken smukke Linier eller vidner om 
en konstnerisk Opfattelse. Guden peger tilstrækkelig med sit

1) Stephani, Apollon Boedromios S. 17 il'.
2) Det er besynderligt, at endnu Kekulé i Gerhards Archäologischer Anzeiger 

1861, S. 315* kan prøve paa at forsvare Buen i den vaticanske Apollos 
venstre Haand.

3) Stephani (p. 17) vover vel ikke at nægte dette, men beviser, at deti nær
værende Tilfælde ikke kan finde Sted.

4) Wieseler, Der Apollon Stroganoff und der Apollon vom Belvedere. I860.
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Blik; han behøver ingen Pegepind. Det er saaledes ikke troligt, 
at Apollo har holdt en Bue i sin venstre llaand. Ville vi danne 
os en sikker Forestilling om Figurens Betydning, maae vi see 
bort fra begge liænderne; de hjælpe os ikke, men forvilde os.

Den vaticanske Apolio har ikke været noget Tempelbillede 
eller Cultusbillede. Det Gudebillede, hvortil man bygger et Tem
pel og hvori de fromme Tilbedere see Aabenbarelsen af den 
Guddom, der skal bønhøre dem, maa vel være fuldt af lløihed 
og imponerende Storhed, men ikke af Vrede; det maa være 
venligt midt i al sin Majestæt. Det maa ikke see til Siden, men 
lige ud; thi det staaer ikke, som denne Statue, i Forhold til 
noget Andet, men kun til Menigheden. Vi ville allerede af denne 
Grund hverken med Visconti tænke paa Kalamis' Apollo L/Áíjt- 
xaxoç, eller med Stephani paa den thebanske Boedromios, eller 
med Wieseler paa en Apolio AnoTQonaioc. eller paa den attiske 
Apolio IlaTQipot;

Den Gjenstand, imod hvilken den vaticanske Apolio vender 
sig, synes imidlertid heller ikke at have været en anden Figur, 
med hvilken den har været grupperet sammen. Gudens Blik 
søger ikke nogen nær Gjenstand, men gaaer i det Fjerne. Sta
tuen har altsaa sandsynligviis staaet ene, skjøndt den ikke synes 
at kunne forklare sig selv, og det falder os vanskeligt at tænke 
os den forsynet med saadanne Attributer, som kunde indeholde 
en tilstrækkelig Forklaring af den Situation, hvori den er tænkt.

Winckelmann og Mange efter ham (endnu Wieseler) have 
læukt sig Apolio som den, der dræber Pytho ; thi foruden de 
ovenfor omtalte Fremstillinger af Mythen, hvor han udfører denne 
Heltebedrift i sin spæde Barndom, have vi ogsaa en krotoniatisk 
Mønt.1), der viser os Guden som Yngling skydende Slangen. 
Ja man har endog meent at see en Antydning af Emnet i den 
Slange, der snoer sig op ad Træstammen ved Apollos Side. Men 
netop dette burde jo vise, at her slet ikke kan være tænkt paa 

h Denkmäler a. K. 11, 145.
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Slangens Drab: thi Intet kunde dog være urimeligere, end at 
sætte en lille levende Slange ved Siden af Apollo som Antydning 
af at han er i Færd med at dræbe en anden stor og frygtelig 
Slange1). Dertil kommer, at Guden, som vi ovenfor saae, slet 
ikke er fremstillet skydende, og ikke har havt nogen Bue i 
[laanden. Dette Samme er ogsaa tilstrækkeligt til at afvise 
Azaras Mening, at han var fremstillet som Niobidernes Bane
mand, og andre lignende Forestillinger, der gaae ud fra Statuens 
urigtige Restauration. Feuerbach2) meente, at Konstneren havde 
fremstillet Apolio efter Begyndelsen af Æschylos’ Eumenider, 
hvor han træder frem for at beskytte Orestes imod de frygtelige 
Hevngudinder og viser dem ud af Templet3). I visse Maader 
kunde Statuen ogsaa ret godt, navnlig hvad Ansigtets Udtryk 
angaaer, tjene som Illustration til denne Scene, men den er 
meget Mere end en Illustration til et Digterværk. Feuerbach 
mener, at Statuen minder om Theatret. Der er, som vi for 
have sagt, noget Theatralsk i dens hele Fremtræden, men dette 
er ikke en Erindring om Theatret. Vilde Konstneren henlede 
vore Tanker til Skuepladsen, saa maatte han beholde Theatrets 
Costume; uden dette vilde Ingen kunne følge hans Tanke. Ved 
at see en nøgen Apollo, uden noget ualmindeligt Attribut, vilde 
Ingen komme til at tænke paa en enkelt Scene i en enkelt af 
de utallige Tragedier, man kjendte — eller maaskee ikke kjendle. 
Man maatte da tænke sig de flygtende Eumenider opstillede i 
den modsatte Ende af Salen ; men saa vidt gaaer ei engang 
Feuerbach selv. Der er derfor, uagtet al den overdrevne Roes, 
man har ydet Feuerbachs Arbeide, Faa eller Ingen, der har op
taget hans Resultat.

*) Smig. Stephani S. 44.
2) Der vaticanische Apol, S. 344 IT.
3) Æscli Eum. 179 ÍÍ. “Éfw, xíÁívid, roWé ifaj/íáriot' r«/oí/capírrí.
4) Apollon Boedromios, Bronce - Statue im Besitz seiner Erlaucht des 

Grafen Sergei Stroganoff, erläutert von Ludolph Stephani, St. Petersburg

I et nyt Stadium er Undersøgelsen om den vaticanske Apolio 
indtraadtved Stephanis «Apollon Boedromios»4), og har siden været 
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Gjenstand for de livligste Forhandlinger navnlig blandt de tvdske 
Archæologer. 1 dette Værk blev der nemlig udgivet en Bronce- 
Statue i Grev Stroganoffs Samling, hvis hele Stilling og Motiv 
syntes at være ganske det samme som den vaticanske Apollos, 
men hvis Hænder begge vare bevarede, og hvis høire Haand 
holdt Noget, som aabenbart ikke var en Bue. Broncestatuen er 
0,6 Metre høi, og antages at skrive sig fra Epiros. Det er 
formodentlig den samme, som Pouqueville omtaler i sin Reise1), 
hvor han fortæller, at Veli Pascha havde foræret en vis Doctor 
Frank «un Apollon quart de nature, pareil à celui de Belvedere, 
une tète de Gorgone, et plusieurs objets trouvés, je crois, dans 
les fouilles faites à Argos.» De Afvigelser fra den vaticanske 
Marmorstatue, man bemærker, ere væsentlig følgende: Træstam
men, som støtter Marmorfiguren, mangler naturligviis i Broncen; 
Broncestatuen vender ikke sit Hoved fuldt saa stærkt til Siden, 
som Marmorstatuen; i hiin falder Kappen naturlig ned ad Ryg
gen, medens den i denne paa en overordentlig elegant, men 
ogsaa noget søgt Maade hænger over den venstre Arm; begge 
Statuerne have en Rem over Brystet fra den høire Skulder ned 
under den venstre, men i Broncen mangler Koggeret, som i 
Marmorstatuen med en saa letsindig Flothed er sat udenpaa 
Kappen. Stephani2) bemærker med fuld Ret, at denne Rem lige 
saa godt kan have været bestemt til at bære Lyren som til Kog
geret ; men i Statuen selv har den ikke haaret nogen af Delene. 
Den konstneriske Behandling af Broncefiguren er simpel og ikke 
uden Dygtighed, og Stephani3) har uden Tvivl Ret i, at den er 
mere end et Aarhundrede ældre end den vaticanske Apollo. Der 
kan altsaa ikke være Tale om at Broncen skulde være en Copie 
efter Marmorstatuen; men det kan heller ikke antages, at den 

I860. — Forf. forærede i sin Tid Selskabet et Exemplar af denne Afhand
ling.

*) Pouqueville, Voyage dans la Grèce IV, p. 161.
3) Apollon Boedromios S. 9.
3) Apollon Boedromios S. 12.
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pragtfulde legemsstore Marmorstatue fra Antiuni skulde være en 
Bearbejdelse af den lille, i Epiros fundne Bronce ; derimod synes 
de begge at vise tilbage til den samme Original.

Hvilken denne Original bar været, og hvor den har staaet, 
er det os, i Mangel af positive Efterretninger, umuligt at gjette, 
og det vilde være spildt Umage at forsøge derpaa. Derimod 
opfordrer den nu bekjendte Broncestatue os paa det Bestemteste 
til at undersøge, hvad det er, Figuren har holdt i den venstre 
Haand. Det er et blødt, bøieligt Legeme, der kan krammes 
sammen som et Stykke Tøi; en lille Deel deraf sees ovenfor 
Haanden, den større Deel, som var nedenfor, er brudt af. Ste
phani antager, at det hos Pouqueville omtalte Medusahoved var 
dette afbrudte Stykke, og at det var Ægiden, Apollo holdt i 
Haanden. Han mener, at Konstneren har taget Motivet fra 
lliadens lode Sang, hvor Zeus for at hjælpe de betrængte Troja
nere, byder Apollo at tage hans Ægide og dermed forskrække 
Achæerne; Apollo adlyder med Glæde denne Opfordring, der 
stemmer med hans eget Ønske; han lager Ægiden med begge 
Hænder og holder den frem; da bliver Kampen staaende; saa 
ryster ban den henimod Achæerne og raaber liøit med det Samme ; 
da flygte de forfærdede som skræmmede FaarDet er nu klart 
nok, at den vaticanske Apollo ikke er fremstillet saaledes som

■) Homer. Iliad. XV, v. 229 f. siger Zeus til Apollo:
«ÀÀà ffíiy’ Iv ysÍQtOGi, heiß' etlyida frvCGuvotaoai''
Tf¡v uáf.' iniGGfiüiv qoßttii' T/gajaS 'Ayeaovi

v. 308 ÍT. om Apollo:
¿y« cf’ tity/cT« &OVQIV

(ítivr¡v, crpufifláofiav, clçiTiçiTié’, ijv â(ja ycrÀxivç 
"HqaioioÇ Ait dùixt q opryatveu fç qoßov åt'ttyeSi',

«p’ oy ¿v yíÍQíoGiy ^yr/occio haaHu.
V. 318 fl’.

ôqça fisv aîyitJa yfçGir ÙTfjépxt epoißos 'Anôhhwv, 
zoq ç>a ¡uák' ttp.qoTép(i)v ßikt íjnTíTO, ninn di Àaoç’ 
«ih«p Intl xar (i(ùna ïiïùv AaxatSv eetyvnojkwv 
oiîff, ¿Til cF avioç ài'oi pclhu /Âtyet^ rotai <ît ilvuni' 
iv GtryïfGGii' keiiïoi'To (Ïî ftovyidos àhxrji. ete.
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Homer beskriver det; men det er heller ikke Stephanis Mening, 
at den skulde være en Illustration til det angivne Sted af Homer ; 
han mener, at Konstneren har laant Motivet deraf for at frem
stille en Apollo, der kommer sine Venner til Hjælp imod Fjen
den, en Apollo eller Boijâoô^ioç. Men jeg kan heller
ikke indrømme, at Motivet er benyttet. Den homeriske Apollo 
gaaer lige hen imod sine Fjender og ryster Forfærdelsen med 
begge Hænder hen imod dem; den vaticanske gaaer bort fra 
dem; han seer til Siden hen imod dem, og holder den Gjen- 
stand, der ansees for Ægiden, i venstre Haand. Stephani paa- 
staaer rigtignok, at Ægiden nødvendig maatte bæres i venstre1) 
Haand; men hvad han anfører for denne Paastand, er kun, at 
paa en Gemme i den keiserlige Samling i Petersborg en romersk 
Keiser sees som Zeus med Ægiden svøbt om den venstre Arm, 
at en Torso fra Falerone ligeledes har Ægiden hængende over 
den venstre Arm2), o. a. 1. ; men det er klart, at Ægiden i disse 
Tilfælde, som i Almindelighed, gjør Tjeneste som Skjold. Et 
Angrebsvaaben vilde Ingen holde i venstre Haand, med mindre 
han var keithaandet, og i denne Henseende vare de Gamle ikke 
mindre nøieregnende end vi3). Der er saaledes ingen Sand
synlighed for at det er Ægiden, som Figuren holder i Ilaan- 
dcn. Stcphanis Formodning, at det hos Pouqueville omtalte 
Medusahoved havde hørt til Statuen, er kun en Formodning; 
de andre Gjenstande, som omtales ved samme Leilighed, borte 
jo ikke dertil. Og vilde en Konstner, som han mener, ikke 
fremstille Apollo fra lliadens 15de Sang, men blot en Apollo 
Soter eller Boedromios, hvorfor fremstiller han ham da ikke i 
sin egen Majestæt og med sine egne Vaaben, men som Zens’ 
Tjener, og med Vaaben, han har laant fra Zens? De Lærdes 
Forsøg paa at hævde Ægiden som et ogsaa Apollo selv tilkom- 

*) Apoll. Boedr. S. 40.
2) S. Pl. IV, Nr. 3 og 4. Monum. d. hist, archeol. HI, 2.
3) S. Plato. Leg. Vil, 794 D. Plutarch, de Educatione puerorum 7; de For

tuna 5.
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mende Attribut ere mislykkede; der kan ikke anføres et eneste 
Beviis derfor1).

Ikke desmindre synes dog Fleerheden af de tydske Ar- 
chæologer at holde sig til Stephanis Forklaring af dette Attribut. 
Preller-) erklærede sig fuldstændig enig med ham. Han tænkte 
sig en Apollo Soter »als Better in der Schlacht und Helfer gegen 
die Nationalfeinde Griechenlands«, og erindrede om at der efter 
Gallernes mislykkede Forsøg paa at bemægtige sig Delphi feiredes 
en Takkefest (2Fwr¿ot«) til Ære for Zens Soter og Apollo Pythios. 
Ja Mercklin har end ikke været bange for at gribe denne løst 
henkastede Antydning og antage, at Originalen til de to omtalte 
Apolloslatuer virkelig har været et Billede, som Hellenerne havde 
indviet til Tak fordi Gudernes mægtige Bistand frelste dem fra 
Gallerne. Weicker3) gaaer endnu videre og mener, til Trods for 
al Konsthistorie, at det ikke var umuligt, at den vaticanske Mar
morstatue kunde være selve hiint i Delphi c. 269 f. Chr. ind
viede Billede (som rigtignok kun kjendes fra Professor Mercklin). 
Disse Meninger ere tilstrækkelig gjendrevne i det Foregaaende, 
og mange af de dermed forbundne Misligheder ere ogsaa be
mærkede af Andre. Tb. Pyl4) har saaledes vel forkastet Fore
stillingen om Ægiden som et Vaaben til at forfærde Gudens 
Modstandere; men Ægiden selv vilde han ikke give Slip paa; 
han kom derfor til et Resultat, der var endnu urimeligere. Ilan 
mener, al Apollo er fremstillet som Hektors Beskytter efter 
Iliadens 24de Sang, hvor Guden for at Hektors Lig ikke skulde 
skjæmmes ved Achilles’ Mishandling, indhyller det i en gylden 
Ægide5), aabenbart tænkt som et Gjedeskind ligesom Athenes

') Stephani Ap. Boedr. S. 38. Wieseler, Apollon Stroganoff S. 7 ff.
3) S. Stephanis Parerga archæologica XXV, i Bulletin de l’Académie impe

riale de St. Pctersbourg 1861, p. 369.
3) 1 Gerhards Denkmäler u. Forschungen 1862, S. 331 f.
4) I Gerhards Archäolog. Anzeiger 1862, S. 351‘ f.
5) Iliad. XXIV, 18 ff.

rolo cF
Tjàcav ozií/í (fd>T lktai(¡o)v
xal Tt&vtjóra ntQ, tiíqI cF (tiyiifc nccvra xákvmtv 
yQvaiir], Iva u>¡ ¡uiv ccnoJovtfoi ¿kxvGTÚ^ojv.



69

Brynje. Den straalende Ægide gjør ham saa blind, at han fin
der, at Udtrykket i den vaticanske Apollos Ansigt og hans hele 
Stilling passer fortræffelig til en saadan Handling; men han 
vil vistnok ogsaa være den Eneste, der tinder det.

Og betragte vi nærmere den Rest af den omtalte Gjenstand, 
der er tilbage i Stroganoffs Statue, synes heller ikke den at ligne 
Ægiden. Ægiden fremstilles i Almindelighed som et laadent 
Gjedeskind, eller som en Slangehud med Skjæl, sjeldnere som et 
glat Stykke Læder1), men altid som et svært og tykt Stof i Over- 
eensstemmelsc med sin Bestemmelse at tjene som et nigjennem- 
trængeligt Skjold. Det, som denne Apolio krammer sammen i 
sin 1 laand, ligner mere flint Silketoi end Skind eller Læder.

*) Stephani S. 32.
2) S. Wieselcr, Apollon Stroganoff S. 100.

Men hvad er det da? Det er, som Professor IN. Hoyen 
åbnede ved det første Blik paa Afbildningen, og som Hertugen 
af Luynes yttrede i et Brev til Gädechen2), Marsyas’ Skind. Vi 
finde det — og vistnok med Rette — raal og modbydeligt at 
tænke sig Apollo, den guddommelige Citharspiller, der har over
vundet den frække Marsyas, som stillede sin Finite op imod 
Guden, — at tænke sig den høie Gud flaae sin overvundne Mod
stander og bære hans Skind bort i Triumf ligesom Krigeren 
bærer sin dræbte Fjendes Rustning. Men de Gamle vare her, 
som i saa mange Stykker, mindre flintfølende. De havde ingen 
Tvivl om, at Marsyas kun var skeet sin Ret; de havde ikke 
mindste Medlidenhed med ham, men morede sig kun over at 
see hans Piinsler. Man betragtede ham næsten som en Per
sonification af det onde Princip. De Gamle lagde stor Vægt paa 
Musikens Indflydelse paa Sindet. Fløitespillet betragtedes som 
særdeles skikket til at vække vilde Lidenskaber, Lyren derimod 
syntes at berolige Sindet og stemme det til ædle Følelser. Derfor 
kaster Athena Fløiterne fra sig; den dyriske Marsyas forbavses

5’
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derover1); han tager Fløiterne op; men Alhena tugter ham der
for, som man kunde see i en Gruppe paa Borgen i Athen2). 
Mere gængs er Sagnet om at Marsyas havde villet maale sig 
med Apollo, og derfor var hieven straffet paa den omtalte for
færdelige Maade, og dette Emne blev hyppig behandlet i Konsten. 
Zeuxis havde udført et Billede, der forestillede den bundne Mar
syas3). Den yngre Philostrat (Gap. 2) beskriver et Malerie, hvor 
man saae Marsyas overvunden: han er endnu ikke bunden til 
Træet, men ban veed, hvad Skjæbne der venter ham, thi Slaven 
sliber allerede Kniven; derfor griner han hæsligt, Haaret reiser 
sig paa hans Hoved, Øienbrynene trækkes sammen og Kinderne 
blusse, medens Apollo sidder ved Siden med Guddomssmiil paa 
Læberne. Antike Vægmalerier fremstille den samme Scene. 
Ogsaa paa Vaser, paa Relieffer, paa Mønter og paa Gemmer 
gjenfinde vi Marsyas Straf4). Den Florentinske Statue af Slaven, 
der sliber sin Kniv for at flaae ham5 6), horer til de betyde
ligere Antiker, der ere levnede; og vi kjende liere Excmplarer0) 
af Marsyas, som er bunden til Træstammen med Hænderne op 
over Hovedet, med Ansigtet hæslig fortrukket omtrent som Phi
lostrat beskriver det. Det har formodentlig været en saadan 
Statue, der stod paa Roms Forum ved Prætorens Tribunal, hvorom 
Horats siger, at han vrænger Næse, fordi han ikke kan lide at 
seo paa den unge Novius' Fjæs7). Kunne vi troe Servius, fandtes 

’) Dette er livlig fremstillet paa et attisk Relief, s. Müller, Denkm. a. K. II, 239. 
Allerede Myron havde behandlet dette Emne, s. Plin. XXXIV, 8, 19, 57.

2) Pausan I, 24, 1.
3) Plin. XXXV, 10, 3G, GG.
4) Müller, Denkm. a. K. 1, 204; 11, 150—53. Mere hos Michaelis i Annali 

dell’ Instituto XXX, p. 340 f.
5) Müller, Denkm. a. K. II, 155. Chirac, Musée de Sculpture pl. 543.
6) To 1 Florents, s. Chirac Musée d. Sc. pl. 541, n. 1137 ogll39, Müller, 

Denkm. a. K. Il, 154; to i Rom, nemlig en i Villa Albani, s. Chirac, pl. 
48G B., n. 1139 B., og en i Palazzo Doria - Pampliilí, s. Clarac pl. 542, 
n. 1139 A. ; en i Louvre, smstds. pl. 313, n. 1140; endelig en i Berlin. 
En selvstændig Behandling af samme Emne i Galería Giustiniani, s. Cla
rac pl. 541, n. 1138.

7) llorat. Sat. I. 6, 120: obeundus Marsya, qui se voltum ferre negal No- 
viorum posse minoris.
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en saadan Marsyas oftere paa Slædernes Torve; men det har 
sikkert ikke været, som han mener, el Tegn paa Friheden1), 
men paa Retfærdighedens llaandthævelse. Ja man skyede ei 
engang at fremstille Apollo selv som den grusomme Bøddel, der 
piinte og flaaede Marsyas, som Apollo Tortor. Der stod et 
Billede af ham under dette Navn i Rom2), og endnu lil vor Tid 
havde der holdt sig en Marmorstatue af samme Art. Det er en 
Statue i den Giustinianiske Samling, s. Chirac, Musée de Sculp
ture 111, pl. 541, n. 1 1363). Hovedet hører ikke til Statuen; 
don høire Arm med Kniven er moderne, men Restauratoren har 
upaatvivlelig gjettel det Rette4), thi den venstre Arm, der efter 
Cl aracs Angivelse er afgjort antik, holder Marsyas’ afflaaedeSkind. 
En italiensk Kunstner i det 16de Aarh., Cechino Salviati, har 
benyttet denne Statue som Midtpiuictet i en stor Composition 
forestillende Marsyas’Straf. All det Øvrige tilhører ham selv; den 
flaaede Anatomiefigur Marsyas, den kronede Midas med Æselsørene, 
der gloer paa Marsyas’ llovedhud, Pan o.s.v., alle Omgivelserne 
bære aldeles det 16de Aarhundredes Præg. Salviatis Composition 
er bekjendt fra et særdeles smukt Kobberstik af Melchior Meier 
1581 5). Dette Stik ligger atter til Grund for et fortrinlig udført 
Elfenbeens-Relief fra 1627, som findes i Konstmuseet i Kjoben- 
havn. Endnu heri røber Apolloliguren tydelig sin antike Oprindelse.

’) Servius ad Æneid. IV, 28: »libertatis indicium«. Ilvad der tilføies, »erecta 
manu testatur, nihil urbi deese«, er, om muligt, endnu uforstaaeligerc. Det 
er et godt Beviis paa den Mangel paa Kundskab og paa Forstand, som 
herskede allerede i det ide Aarh. efter Ghr.

2) Suetons Auguste. 70. 1 Anledning af et Rygte om at August ved et privat 
Gilde havde spillet Apolio, sagde man den følgende Dag: »Cæsarem esse 
plane Apollinem, sed Tortorem, quo cognomine is deus quadani in parte 
urbis colebatur.« Det sidste Ord er ikke at forstaae om en virkelig Dyr
kelse med bestemte Fester. Statuen stod sikkert ikke i et Tempel, men 
paa offentlig Gade, og havde vistnok intet Altar foran sig.

3) Gjentagct i Wieselers Apollon Stroganoff, smig. S. 103.
4) S. Vasetegningen i Müllers Denkm. a. K. II, 150. At ogsaa en Piil kunde 

tænkes som Redskab til at llaac med, hvilket Wieseler S. 111 f. antager, 
kan jeg ikke indrømme.

s) s. Naglers Künstlerlexicon IX, S. 3. Et smukt Aftryk lindes i den kgl. 
Kobberstiksamling i Kjøbenhavn.
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Betragter man Sagen med et uhildet Blik, kan der næppe 
være nogen Tvivl om at ogsaa Stroganoffs Broncestatue er en 
saadan Apolio, der triumferer over Marsyas og bærer det af- 
flaaede Skind i sin venstre Haand; om han har havt en Kniv i 
den boire, eller ikke, kunne vi ikke afgjøre. Med denne Op
fattelse passer haade Stillingen og Udtrykket og fremfor Alt selve 
den Gjenstand, han holder i Ilaanden.

Derimod staaer endnu tilbage at undersøge, om den vati- 
canske Apollo, der har saa stor Lighed med den Stroganoffske, 
virkelig ogsaa udtrykker den samme Tanke, og altsaa ogsaa er 
en Apolio Tortor. Vi ere tilbøielige til at troe det. Udtrykket 
og Stillingen passer fortræffelig dermed. Ogsaa han er fuld af 
Harme, om end Udtrykket af Vreden fremtræder mildere her end 
i Broncen; ogsaa han gaaer bort fra de foragtelige Fjender, han 
har overvundet, og tilkaster dem det sidste truende Blik. Pile
koggeret paa Ryggen er aabenbart en Tilsætning, som kun til
horer den senere Bearbeider; i Originalen, der ogsaa ligger til 
Grund for Broncen, har det ikke været; Remmen over Skuldren 
var ikke bestemt til Koggeret, men til Lyren. I den boire Haand 
kunde han have holdt en Kniv, men jeg vilde hellere tænke paa 
Lyren. Men har den venstre llaand holdt Marsyas’ Skind? For
holder det sig virkelig saaledes, at den bevarede Deel af Armen 
viser, at Ilaanden har haaret Noget, maa dette Spørgsmaal vist
nok besvares bekræftende, skjøndt en saadan stor Masse — man 
blev vel nødt til al tænke sig den en Deel større end Ægiden 
paa Stephanis Restauration (Pl. II) — synes at forstyrre Com- 
positionens Ligevægt. Men ved en saa overfladisk Gjennemførelse, 
som den, der findes i den vaticanske Apollo, vil man ikke med 
Sikkerhed kunne uddrage en saadan Slutning af Musklerne paa 
Overarmen1); og det kunde være, atZoëga havde Ret i at Ilaan- 
den ikke har haaret Noget, lian tinder, at den Maade, hvorpaa

p Feuerbach (Vatic. Apol. S. 219) siger ogsaa kun, at den viser, at Tommel
fingeren har været vendt opad.
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Kappen hænger over den venstre Arm, viser, at denne ikke har 
haaret en Bue; men dette maa ogsaa overføres paa andre Gjen- 
stande1). Det er nemlig ikke muligt, at Kappen af sig selv kan 
falde saaledes, med mindre den tidligere har været viklet om 
Armen paa en saadan Maade, som vi see paa adskillige Statuer 
af Ganymed2), og paa et Par andre Apollofigurer3). liar han 
holdt Kappen saaledes, vilde den kunde falde i de paa den vati- 
canske Statue angivne Folder, naar han pludselig løftede Armen 
op. Men denne Maade at bære Kappen paa forudsætter, at man 
enten har Haanden ganske fri eller dog kun bærer en let og 
handelig Gjenstand deri. Kunde det ikke tænkes, at den Konst- 
ner, der her vilde fremstille Apollo som Seirherre over Mar- 
syas, og som i sin Bestræbelse for at idealisere Guden synes at 
have mildnet Vredes-Udtrykket i Ansigtet, ogsaa havde troet at 
kunne udelade den modbydelige afflaaede llud og lade sig noie 
med den afvisende Gebærde, som den blotte Ilaand kunde ud
trykke? Naar Fremstillingen af en Apolio Tortor, som vi have 
Grund til at antage, var almindelig bekjendt, vilde man vel og
saa uden at see Marsyas’ Skind kunne forstaae Konstnerens 
Tanke, især hvis han, som vi have formodet, havde givet Guden 
Lyren i den høire Haand.

’) Zeitschrift f. alte Kunst S. 313. Stephani Apoll. Boedr. S. 15 har ikke 
forstaaet hans Mening.

2) S. Chirac, Musée de Sculpture pl. 409, n. 708; pl. 407, n. 703; pl. 410, 
n. 701; pl. 410 E., n. 707 A.

3) S. Chirac Musée pl. 474 B., n. 929 C. og D. ; pl. 476, n. 904; pl. 269. 
n. 908.

lir. Prof. Westergaard afgav derpaa paa Ordbogscommis- 
sionens Vegne følgende Beretning og Forslag.

Herved har jeg den Ære at forelægge Selskabet Bogstavet U 
af den ved Selskabet besørgede danske Ordbog, hvorved dette 
Arbeide, der blev begyndt 1776 og hvoraf Bogstavet A udkom i 
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Decbr. 1780, er bragt et Skridt videre henimod sin Tilendebrin
gelse, idet der nn kun staaer tilbage Bogstavet V og det i Om
fang ringe Bogstav Y. Men skjondt saa nær ved Enden, ere dog 
Udsigterne for Tiden ikke meget lyse. Til Bogstavet. V blev der 
vel i Aarene 1817—-21, ndarbeidet en Redaktion, men som efter 
en senere Undersøgelse af Commissionen, der imidlertid var 
nndergaaet en fuldstændig Fornyelse, blev i Jan. 1839 befundet 
at være rent ubrugelig, da den led af saa mange Mangler, at 
det hele syntes mere at være cl til Redaktorens eget Brug ned
skrevet Udkast, end en Redaktion af Bogstavet, hvorom Indbe
retning saavel da som i Jan. 1846 efter en fornyet Undersøgelse, 
der ledede til samme Resultat, gjordes til Selskabet, som be
myndigede Commissionen til at antage en ny Redaktor (jvnfr. 
Molbechs Vid. Selsk. Hist. S. 398 Note, og Oversigten 1846, 
S. 10-14). Men uagtet Commissionen i den lange Bække af 
Aar, der ere forløbne, stadig har havt sin Opmærksomhed hen
vendt lierpaa, er det dog endnu ikke lykkedes at tilveiebringe 
nogen ny Redaktion af delte Bogstav. Disse Forhold have væ
sentligst medvirket. I il at foranledige den Langsomhed hvormed 
Revision og Trykning af Bogstavet U er foregaaet, saaledes at 
der nu er hengaaet 10 Aar siden det foregaaende Bogstav T ud
kom; thi uagtet, ogsaa den Redaktion af Bogstavet U, der laa til 
Grund for Commissionens llverv, led af saadanne Mangler, at 
den udkrævede en omfattende og kjedelig Revision, som i Virke
ligheden inaatte blive til en saa. godt, som fuldstændig Omarbei- 
delse af det hele Udkast, vilde dog dette Arbeide forlængst have 
været tilendebragt, dersom ikke Commissionen stadig havde 
frygtet for, at der efter Fuldførelsen af dette Bogstav dog vilde 
indtræde en Standsning, som nu desværre ogsaa er indtraadl. 
Revisionen af Bogstavet U skred derfor vel stadigt men dog 
meget langsomt fremad, og under Revisionen mistede Commis
sionen i Juni 1857 sit ældste og virksomste Medlem, Etatsraad 
Molbech, og de tilbageblevne to Medlemmer fuldførte endelig i 
Mai 1859 den egentlige Revision. Trykningen af Bogstavet, der 
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blev begyndt 1854 var næsten helt tilendebragt, da Prof. Vol
schow døde ifjor Sommer. Da Commissionen nn kun bestaaer 
af et eneste Medlem, skal jeg herved tillade mig at henlede Sel
skabets Opmærksomhed paa Ønskeligheden af alt nn at tilføre 
den nye Kræfter, og jeg tillader mig derfor at foreslaae Selskabet, 
at anmode Prof. Ussing om at indtræde i Revisionscommissionen ; 
et Antal af to vil ogsaa for Tiden være tilstrækkeligt, da Com- 
missionens Hverv er indskrænket til Tilveiebringelsen af en 
brugbar Bedaktion af Bogstavet V.

Hr. Prof. Ussing erklærede paa Selskabets Anmodning, at 
han var villig til at indtræde i Ordbogscommissionen.

i Mødet var fremlagt: 
Fra Akademie der Wissenschaften i Wien.

Sitzungsberichte philos.-histor. Classe XXXVIII Band 3 lieft.
— — XXXIV Bd. 2—4 —

math.-naturw. — XLVBd. 1—5 lieft lAbth.
— — XLV— 2-5 — XLV1

Band I Heft, 2 Abth. 
Archiv lur Kunde österr. Geschichtsquellen XXXVIII Bd. 1 lieft. 
Almanach für 1862.

Fra Geologische Reichsanstalt i Wien.
Jahrbuch 1861 und 1862. XII Band Nr. 3.

Fra Geographische Gesellschaft i Wien. 
Mittheilungen V Jahrgang 1861. Wien 1862.

Fra Physikalisch-medicinische Gesellschaft i Würzburg. 
Würzburger medicinische Zeitschrift Ill Band 4—6 lieft.

— —  IV — 1 lieft,
naturwissenschaftliche Zeitschrift III Band 2 Heft.

Fra Akademie der Wissenschaften i München.
Sitzungsberichte Band 1 Heft 4. Band II lieft 1—2. München 

1862.
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Fra Académie Impériale des Sciences, Arts et Belles lettres 
i Dijon.

Mémoires II Série, Tome IX. Année 1861.

Fra Société de Physique et d'Histoire Naturelle i Genève.
Mémoires Tome XVI Seconde Partie. Genève 1862.
Prof. Favre. Explication de la Carte Géologique des parties de 

la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du Mont-Blanc. 
Genève 1862.

Fra Royal Society i London.
Proceedings Vol. XII Nr. 50, 51, 53, 54.

Fra Geological Society i London.
Quarterly Journal Vol XVIII Part 3 Nr. 71.

— — — XIX — 1 — 73.

Fra Geographical Society i London.
Journal Vol XXXI. London 1861.
Proceedings Vol VI Nr. 3 & 4. 1862.

Fra British Association for the Advancement of Science.
Report of the Thirty-First Meeting 1861. London 1862.

Fra Dr. G. C. Wallich i London.
The North-Atlantic Sea-bed: comprising a diary of the Voyage 

on board the Bulldog 1861. London 1862.

Fra Royal Society i Edinburgh.
Transactions Vol XXIII Part 1.
Proceedings, Session 1861 — 62.

F> ■a Royal Irish Academy i Dublin.
Transactions Vol XXIV Part 2. Dublin 1862.
Prof. S. Haughton. On the origin of granite. Dublin 1862.

Fra Geological Survey of India.
Mémoires Vol IV Part 1. Calcutta 1861.
Annual Report for the Year 1861 — 62. Calcutta 1862. 
Palæontologia Indica II, 1 £2 Fossil Flora of the Reimahae Series.
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Mødet den 24d<! April.

Hr. Prof. Steen gav en Meddelelse om

Integration af Differentialligningen

ved Faktorer alene indeholdende x og //.
Det er vel bekjendt, hvormeget Theorien af Differentiallig

ningers Integration lader tilbage at ønske, især hvad Methodernes 
Almindelighed angaaer. Med Hensyn til Differentialligningerne 
af første Orden og første Grad imellem (o Variable har man 
rigtignok i Eulers Theori om deres Integrabilitet ved en Faktor 
en virkelig almindelig Theori, hvoraf ogsaa saa godt som alle 
de bekjendte Integrationer af disse Ligninger lade sig aflede; 
men de praktiske Frugter af denne Theori ere saare faa, da Be
stemmelsen af Faktoren sjeldent er mulig udenfor de Tilfælde, 
der ogsaa lade sig behandle efter andre Methoder. Gaaer man 
dernæst over til Differentialligninger, som vel ere af første Or
den, men ikke af første Grad, eller til dem af højere Orden, saa 
møder man bestandig kun ringe Spor af Noget, der ligner en 
almindelig Theori. Dem af højere Orden har man vel delt i to 
store Grupper, de lineære og de ikke-lineære, og den første af 
disse er undersøgt, baade grundig og med Held, saa at man er 
kommet i Besiddelse af flere Theoremer af almindelig Natur ; 
men i alle andre Henseender falder Theorien om Differential
ligningernes Integration ganske i Stykker, hvilket ogsaa nødven- 
diggjør en stærk Beskjærelse af Stoffet ved Undervisningen og 
noget sløver det udmærkede Redskab, som Mathcmatikken ellers 
afgiver for Naturvidenskaberne. Under saadanne Omstændigheder 
maa ethvert Bidrag til en Udvidelse af de integrable Differential- 
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ligningers Antal være af nogen Interesse og saaledes egnet til 
Meddelelse for Selskabet. Men dertil kommer for nærværende
Meddelelses Vedkommende, al den slutter sig til den fer nævnte 
eneste existerende almindelige Theori, den om den Eulerske 
Faktor, og baner Vejen for lignende fremtidige Meddelelser.

Intet er vistnok lettere end i Almindelighed at bevise Til
værelsen af endog uendelig mange Faktorer, afhængige af de Va
riable x og y, samt den enes Differentialkoefficienter indtil (n—l)te 
Orden, naar Ligningen er af nte Orden, Noget som først synes 
at være gjort af Lacroix (traité du calc. diff. & int. Paris 1814 
t. II. art. 635, optaget i Ramus Diff. & Integralregn. II Del 2 
Kap. 24). Men Bestemmelsen af disse Faktorer i dens hele Al
mindelighed er et langt vanskeligere Problem end selve den fore
lagte Lignings Integration. Ved Ligningerne af første Orden af
hænger den saaledes af en partiel Differentialligning imellem tre 
Variable, som, behandlet efter de for disse Ligninger bekjendte 
Methoder, fører tilbage til den oprindelig forelagte Ligning, med 
mindre Faktorerne antage en saa speciel Form, at de afhamge 
af den ene Variable alene1, thi saa er Bestemmelsen let. Paa 
lignende Maade vil Bestemmelsen af Faktorer til de her om
handlede Ligninger af anden Orden blive altfor vanskelig, saa-

længe de indeholde foruden x og y ogsaaJ dx saasnart derimod

ikke indgaaer i dem, saa faaes til deres Bestemmelse to sam- dx 
lidig gjældende partielle Differentialligninger, hvis Integration i mange 
Tilfælde er mulig. Euler har Intet meddelt i denne Retning ; han 
har vel i inst. cale, integr. t. IL sect. I. cap. IV, efterat have 
charakteriseret de sædvanlige Integrationer ved Substitutioner, 
som lidet naturlige, talt om Muligheden af at tinde Integrations
faktorer, hvoraf han lover sig gode Resultater og som han an
befaler til Geomctrernes Opmærksomhed,, skjönt der maa rejse 
sig betydelige Vanskeligheder af den store Variation i Lignin
gernes og Faktorernes Form. Ilan har derfor kun forsøgt at 
linde Faktorer til Ligninger af anden Orden, som tilmed for 
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største Delen vare lineære (jfr. novi commentarii Acad. Pctrop. 
t. VII.), og- derhos er det kun ligesom famlende at lian finder 
Faktorer alene afhængige af de Variable selv for ganske specielle 
Former af Differentialligninger, og undertiden, efterat have for
søgt sig med forskjællige Former af Faktorer, ender han med at 
opgive at naae Maalet (jfr. Udtrykket : »hic frustra tenlantur mul- 
tiplicatores formæ etc.»). Det er Lacroix, som i sit ovennævnte 
Værk først har underkastet Spörgsmaalet om Integration af Diffe
rentialligninger af amlen Orden ved Faktorer en rationel Be
handling, idet han for Ligningen

søger et første Integral af Formen

hvor z er Faktoren. Han støtter sig til de Betingelser, der 
gjælde for Integrationen af de totale Differentialer af anden Or
den imellem to Variable, og søger, naar de ikke ere tilfredsstil
lede, at opfylde dem ved Indførelse af en Faktor, alene inde
holdende x og i/, og dennes Bestemmelse afhænger da atter af 
en Integration af et totalt Differential af første Orden imellem 
to Variable. Det er en lignende Fremgangsmaade, her skal 
bruges, men med den Forskjæl, at de totale Differentialer er
stattes ved Differentialligninger simplere end den forelagte, og 
det i alle Tilfælde simplere. Der vil saaledes foreligge vel kun 
et Brudstykke af en almindelig Theori, men selv en partiel 
Generalisation torde paa Integralregningens nærværende Stand
punkt fortjene lidt Opmærksomhed, og er den hele Methode 
ifølge sit Væsen end ikke egnet til at tilvejebringe store Resul
tater, saa er den dog frugtbar nok til, idetmindste indtil videre, 
at udrives fra den Forglemmelse, hvoraf den synes at være truet. 
Og skulde endelig den rimelige stedse stigende Komplikation af 
Formlerne indskrænke Fremgangsmaaden til Ligninger af anden 
Orden, saa kunne dog Resultaterne være af nogen Vigtighed 
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paa Grund af disse Ligningers liyppige Forekomst i Meclia- 
nikken.

Grundlaget for Methoden er ganske analogt med den for 
Bestemmelsen af den Eulerske Faktor til Ligninger af forste 
Orden. Der anstilles en Sammenligning imellem den forelagte 
Differentialligning med Tilføjelse af en ubekjendt Faktor og den 
Differentialligning, som faaes ved Differentiation af det søgte 
første Integral under den supponerede Form

som er den eneste mulige, naar Faktoren skal afhænge af x og 
y alene. Derved findes de to Betingelsesligninger, som den 
søgte Faktor skal tilfredsstille, og de blive Lo samtidig gjældende 
partielle Differentialligninger, der altid lade sig ændre til to Dif
ferentialligninger imellem blot to Variable hver, af hvilke den 
ene er ligefrem integrabel og kommer til at indeholde en ube
kjendt Funktion af ¿r, som saa igjen maa bestemmes ved den 
anden, der stedse er lineær af anden Orden. Man kommer endog 
til det llovedthcorem, at Integrationen af alle Differentialligninger 
af den anforte Form, forsaavidt der existerer nogen Integrations
faktor for dem alene afhængig af x og y, maa afhænge af Bestemmelsen 
af et partikulært Integral af lineære Differentialligninger af anden 
Orden. Ved Siden deraf gjores der en Række Anvendelser, 
hvorved der erholdes en Del vel specielle Differentialligninger, 
men dog omfattende hele Grupper af Ligninger, hvis Reduktion 
til Qvadratur er mulig. Ved Anvendelsen paa den lineære Diffe
rentialligning (Q = 0) faaes foruden andre bekjendte Resultater 
et nyt Bevis for, at disse Ligninger med en venstre Side for- 
skjællig fra Nul afhænger af deres Integration, hvor venstre Side er 
Nul. Ved Behandling af den homogene Differentialligning opstaaer 
der fem fuldstændig integrable almindelige Former, næmlig, efterat 
det i Almindelighed er vist, at Formen maa være

integreres den fuldstændig i følgende Tilfælde :
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a) hvor a — — 1,
b) 5 = 0,

dR
c) (a+ 1) S = ä-,

d) naar R og 5 ere konstante,
n b v c

e) naar R = A Bx , 6 = 

hvor dog d) er indbefattet i e), men i Overensstemmelse med
den sædvanlige Fremstilling af de tilsvarende Tilfælde ved lineære
Ligninger tages de hver for 
forelagte almindelige Lignings

bliver
Vedkommende vist,

det for den
at dens Be

handling væsentlig lettes i følgende Tilfælde:
a) naar Faktoren indeholder x alene,
b) naar den indeholder y alene og
c) naar 5 = 0.

1. Ved Differentiation af en Differentialligning af første 
Orden og første Grad af Formen

+A7 = C (1)
dx

kommer man til en Differentialligning af anden Orden, der al
mindelig nden foregaaende Reduktion faaer Formen

Er omvendt en Ligning af Formen (2) given, kan man finde 
Betingelserne for, at den har et første Integral af Formen (I). 
Differentieres nemlig denne, faacs

V2. i i
y dx- dy \dx/ \dx dy) dx dx

der sammenlignet med (2) giver

(3)
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Af den sidste Ligning udledes, idet ip (y) er en arbitrær Funk
tion af y,

TV = j¡ Sdx 4- ip (y),
og altsaa af de andre

0 = r
„ dP d . \ Ada? . (

Tilfredsstille nu Koefficienterne i (2) Betingelserne (4)
der til (2) et første Integral af Formen (1), næmlig

P + Ü Sdx + ip (y) = C.

(4)

saa svarer

(5)

Rigtigheden heraf proves let ved Differentiation, saa at det deraf 
fremgaaer, at (i) ere de nødvendige og tilstrækkelige Betingelser 
for Integrationens Mulighed.

Man ser let af del Udviklede, hvorledes ip(y) bliver bestemt 
ved den anden (4), da P, Q, R, S ere bestemte opgivne Funk
tioner af X og y.

Ex. Ligningen

y
d2y dy2 „ du 
^+^+'x+lw,di + ,J Q-

hvor Q er en Funktion af x alene, vil kunne integreres paa 
denne Maade, idet den første (4) er ligefrem opfyldt og den 
anden, naar man sætter

= ftø-
Som Følge deraf faaes det første Integral

y 4- yx 4- $ /'(y) dy = \ Qdx 4- q.

2. Tilfredsstille derimod Koefficienterne i (2) ikke (4), saa 
vil Ligning (2) ofte kunne gjøres integrabel ved en Faktor, inde
holdende blot x og y. Til dennes Bestemmelse haves da ifølge (4)

»o _ dy
n d . (cP , d . \ qSdx 

fR -
(6)



83

der ere to samtidig gjældende partidle Differentialligninger, hvori

— og —indgaae tilligemed (p. x og y. Disse Ligningers Inte- 
dx dy
gration frembyder imidlertid dog mindre Vanskelighed end den
forelagtes; thi den første omformet til 

giver strax

idet X er en ubekjendt Funktion af x alene. Denne Funktion 
maa dernæst kunne bestemmes ved at (p skal tilfredsstille den 
anden (6). Differentieret med Hensyn til x giver denne først

dernæst ved Elimination af (Oog den første

som er lineær af anden Orden. Ved dennes Integration er y at 
betragte som konstant, saa at der kan indkomme arbitrære Funk
tioner af y. Vilde man indføre Udtrykket (7) for g), fik man en 
ny lineær Differentialligning af anden Orden til Bestemmelse af
X\ men da y ikke skal indgaae heri, maa der kun fremkomme 
arbitrære konstanter ved Integrationen, og det maa være ganske 
uden Indflydelse paa X, hvilke Værdier man vilde tillægge y; 
det kan derfor hænde, at man ved et passende Valg af specielle 
Værdier af y kan simplificere Ligningen og lette Integrationen.

Saasnart nu <p er bestemt, vil Integralet af (2) være

+ i + i/iiy) = cx. (10)

Med Hensyn til Bestemmelse af ?//(y), skal man i Analogi med 
det i 1. Udviklede linde den af den anden (6), og den kræver 
følgelig den forudgaaende Bestemmelse af ep. der tilmed sker 
fuldstændig ved (9), hvori t/i(y) ikke forekommer.

6
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Endvidere maa bemærkes, at der i g ikke bør indgaae arbi
trære Konstanter, hvorved (10) vilde komme til at indeholde flere 
end een arbitrær Konstant. Det er altsaa tilstrækkeligt at finde 
partikulære Integraler af den lineære Differentialligning af anden 
Orden, som giver g eller X.

Saaledes er det bevist, at
Integrationen af enhver Differentialligning af Formen

som kan gjores integrabel ved en Faktor blot indeholdende x og y,
afhænger af Bestemmelsen af et partikulært Integral tilhorende en 
lineær Differentialligning af anden Orden.

3. Forst anvendes Theorien paa den lineære Differentiallig
ning af anden Orden

der almindelig kun tilfredsstiller den første (4). 
Q — 0, bliver ifølge (7)

T =
som indsat i (9) giver

Da P 1,

(12)

Integrationen af den lineære Differentialligning (11) med en
Funktion af x paa højre Side afhænger altsaa af Beregningen af 
partikulære Integraler i en anden lineær Differentialligning (13) 
med højreSide lig Nul. Behandles igjen (13) paa samme Maade,
støder man paa 

0, (14)

som umiddelbart faaes af (11) ved at sætte Q == 0, y = X'. 
De partikulære Integraler til (14) ere altsaa Faktorer i (13) og 
de til (13) Faktorer i (II). Vilde man atter søge Faktorer til 
(14), saa vilde disse blive de samme som til (11), næmlig de 
partikulære Integraler i (13). De to Ligninger (13) og (14) have 
altsaa gjensidig hinandens partikulære Integraler til Faktorer.
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dPi
dx )

X'idx — a.

Pi (16)

og ved den

(17)

(18)

lÖ?

(19)

Brugte 
tor, fik

X'idx = co,

ciXi — C2X1

X'i dx - X'i (p2 — X'ida

= ClX'sj — CoX'l, 
eller X explicite udtrykt ved x saaledes 

x =_________ C1X'2 _ ClX't
’ X^(P,-^X'1dx-X',j(P,-^)X't<h,-

Ganske paa samme Maade vilde vilde den til (14) svarende 
primitive Ligning erholdes, næmlig, idet A4 og X? ere partikulære 
Integraler til (13),

x = X>\PiXidx - X1Ü PiXidx'

De to partikulære Integraler til (14) betegnede ved X'i og X'2 
ere altsaa Faktorer til (13) og tjene derfor til Bestemmelse af 
i//(y) ifølge den anden (6). Indføres X'i i (13), faaes 

altsaa ifølge den anden (6) haves
dX'i d Å(P<.-%±\X'iXdx

- P‘ = W + “VT-----------+

eller

Men da Pi, Pi og X'i ere Funktioner af x alene, inaa ip\. 
og da desuden Ligningen differentieret med liensyn til ; 
(14), saa er Betingelsen opfyldt uden Funktion afX. So 
heraf vil (13) ved Integration give

P-.-Éh
dx

man det andet partikulære Integral X'2 i (14) som Fak- 
man

Elimination af — imellem (15) og (1G) frembringes

primitive Ligning svarende til (13)

6’
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Endelig vil nu Integralet af (11) kunne fuldstændig fremstilles, 
idet Faktorerne Xi og X2, som ere partikulære Integraler i (13), 
forudsættes bekjendte. Man vil næmlig atter lier finde den anden 
(6) tilfredsstillet, idet tp(y) 0, og de to første Integraler lindes
al være

Xt + y J PoXidic = $ QXidx 4-

X > 4- y S Plotte = $ QX-.dx 4-

C1

Cl.

Elimination af dy . . ... r • ■~~ giver den primitive Ligning. 
dx

y =
ciX* — csXi 4- A4 ¡¡ QX\dx — Xi \ QXo.dx

X2 j P±X\dx — Xi j PiXidx

(20)

(21)

Herved haves nye Beviser for bekjendte Sætninger om den 
lineære Differentialligning af anden Orden, deriblandt ogsaa for 
den Egenskab, hvortil liamus er kommet ad en anden Vej 1842 
(se Vidsk. Selsk. Skrifter, naturvidsk. og math. Afhandl. 9 Del: 
om en Egenskab ved de lineære Differentiallign. imell. to Va
riable). Forresten er der til Theorien af den lineære Differen- 
tilallignings Integration kun föjet den nye Oplysning, at den til 
Integrationsfaktor har partikulære Integraler af en deraf afledet 
ligeledes lineær Ligning, hvormed kan sammenholdes hvad Trembley 
har lært om de Faktorer der tjene til Integration af mange Diffe
rentialligninger af første Orden (mém. de l'acad. roy. de sciences 
de Turin 1791). Efter Sætningen i 2. stod det heller ikke til at 
vente, at der skulde være noget synderligt Udbytte for den lineære 
Differentialligning at vente af Integrationen ved Hjælp af de her 
omhandlede Faktorer.

Et af Euler angivet specielt Exempel (instit. calc. integr.

hvor P og Q ere Funktioner afæ, 2 konstant. Ligning (13) bliver



eller 

altsaa

reduceres lil
ekx jj à* Qdx

Indsættes disse Udtryk i (21), faaes
y (dx—^Pdx (c ! ( fpdx- _]_ \ fpdx—ix Qdx]

stemmende med Eulers ad anden Vej fundne Resultat.
4. Vigtigere Udbytte giver Methodens Anvendelse paa den 

i/?/ (V^ymed Hensyn til y, ~~ homogene Differentialligning af Formen
(IJu (.IX“

(2), selv om den ikke tilfredsstiller nogen af Betingelserne (4). 

X = = Xx.
Det andet partikulære Integral faaes let ved Methoden af den 
arbitrære Konstants Variation, idet man sætter X = cekx og gjör c 
variabel. Derved erholdes

X = ekx\e¿p~2k]fixdx = ekx \ e^Pdx~2kxdx = X„
Man vil nu have

^X{P2dx = JeÀj(ÂP + = ekx(P — Å)

\ X2 P2dx = ekx (//’ — 22 + dx \ e^Pdx~2kx dx

— ekx (P— 2) ^eiPdx~2kxdx — jj (P — 2)eSprfj;—
----- <d-x (p ^f\.Pdx—^^dx   fPdx—i-x

hvoraf udledes
X2 jj Xt P2dx — Xr J X2P2dx = ¿pdx.

Endvidere findes
X2 j¡ QXtdx — A\ $ QX2dx —

ekx jj ^Pdx—ïkxdx jj ekxQdx — ekx jj ekxQdx jj ¿Pdx—2kxdx, 

som ifølge Formlen
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(22)a

(23)

(24)0.

afhænge

(25)

(26)

(27)

Af hvad Grad end Ligningens Homogeneitet er, kan den altid 
ved Division med P og en passende Potens af y bringes paa 
Formen

hvorefter Ligningen i

Ifølge 3. vil nn Integrationen af (24) og dermed af (22) 
af, om man kan linde partikulære Integraler til 

lå+ Rs+,a + lls‘v' =

5. Der frembyder sig nu umiddelbart to simple 
næmlig

Men derhos maa her nødvendig Q være konstant, da Ligningen 
ellers ikke kunde være fremgaaet af en Differentialligning af første 

Orden oprindelig begyndende med PyaSættes derfor Q = a,

bliver den forelagte 
d-y ,+

og dens Faktor 

dx2 dx
som liar de partikulære Integraler

Xi = e\Rdx, X2 = e-\‘{(,rdx.
De to tilsvarende Faktorer ere

Betragtes først Tilfældet *S’ = 0, saa ville disse 
frembringe Ligningerne
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af hvilke den første tilfredsstiller (6), idet ?//|y) = O, medens 
den anden kræver i//(y) = — ya. Man vil følgelig komme til 
de to Differentialligninger af første Orden

for 0 = 0 svarende fuldog .... • n dyElimination at -f-ax giver den til

stændige primitive Ligning

I Tilfældet a + 1 = 0 ændres (22) til

(31)

(32)

som ved Indførelse af Faktorerne (28), idet a = — 1, giver

Den første af disse kræver i//(y) = 0, den anden v/(y) =----- ,
følgelig blive de to første Integraler
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e \Rdxdx . ~ 4- e~^Rdxdx — l. y = c2
(34)

dxdx

og den primitive Ligning
ci \Rdxdx— \ Se^Rdxdx. ^e~^Rdxdx-[-^Se^Rdxdx^e~^Rdxdx — l .y = c2y 
hvori dog de to Led paa venstre Side kunne sammendrages, saa 
at man faaer

ci ß~^R(fTdx — j) e~\Rdxdx Se*Rdxdx — l. y = c2 (35)
Er paa een Gang S = 0 og a + 1 = 0, kan ikke (31), 

men (35) bruges.
6. Der gives endnu en simpel Relation imellem den forelagte 

homogene Lignings Koefficienter, som gjør Ligningen (24) i X 
integrabel, idet næmlig

(36)

hvis partikulære Integraler ere
Xx = 1, X2 = \e*Rdxdx, (38)(38)

saa at Faktorerne blive
i = 7’2 — ya~l \^Rdxdx. (39)

Derved bliver (22), idet tillige 6’ = —— indsættes, til
h -1_  1 /7 > » '

(39)

som begge give ø'(?/) = 0, saa at de tilsvarende Differential
ligninger af første Orden blive
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(42)

i

integreres efter (35), idet $ Rdx = 2 l.x,

c2.acL

+ ■2^/
X dx

/—= °’
|/1+£C- dx

du calc. diff. & int. t. II. art. 601.
anden Methode. Ifølge (31) laaes

d3?/
A- a,Jd^ + b 

behandlet af Lacroix (traité 
Paris 1814 p. 311) ved en 
umiddelbart, idet

dx
— I. [x ]'l+æ'h

-+i 
aya 
a-}-b

4+1 
a?/

?/3+ 4r = 0
ar

S = -4, saaledes
X-

C1 i i--------- i . X ---  1.1/ — Cr>X J
eller ved Forandring af Konstanternes Fortegn

• c2 e x
y -—

\dR^Rl,xdx = R^e^Retxdx — ¿Rdx^
Af (41) erholdes efter tilbørlig Reduktion folgende primitive Ligning

ti •
c. \e>Rdxdx — —---- e^Rdx — c9.

1 a-H

7. Som Exempter paa de nævnte Tilfælde anføres følgende :
2 __ y 'i«

X
2 dy 2 //3

+ ylyxdx+^^x = 0

\ a y 1 -g a?3

)■

hvoraf endelig udledes
r _ _  -Î-+1
(z+1/l-M“ ,

L i +« ‘+
n ^y

■ yd^

dy i n y + \V 4- R-— = c, idx a_y 1 1 I

ÿ" [fí \e^'ixdx — ¿Rdx} = C.¿ j

idet

(æ + l/l 1
1—a J

2

C1 (a? + ]/l -y-x-}adx

r d'y . 1 

c- + l
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man ifølge (42) erholder, idet \Rdx

C2

den

hvorunder

det

Faktoren

0,

2 

I det
partikulære Integral af (24), altsaa af Formen 

X =
idet m er en Kod i Ligningen

m1 — bm (a -f- 1 ) c = 0.

idet nu og m2 ere de to Rødder i (43). Elimination af / 
da?

tilfredsstiller (3G), saa at
= ) tgxdx — — l. cos a?, 

f* dx

9 '

Cl \----------------- --- -----------------
Acosa? 3 cosa?«J

eller med Forandring af Konstanternes Fortegn 
y’ = y cos a? Çcil. tg(^ — ¿a?) + c^.

8. Da Integrationen af den homogene Differentialligning 
(22) støtter sig paa Bestemmelsen af partikulære Integraler af 
Li gningen (24) eller (25), saa ville de vel bekjendle Tilfælde, hvori 
den lineære Ligning er integrabel, fore til nogle tilsvarende ved 
homogene. Disse indtræde, naar man har

» _ e _ c____
A-\-Bx^ M+/M2’

mere specielt indbefattes Tilfældet
Il = b, S = c.

sidste vil (22) have en Integrationsfaktor, som er

giver en primitiv Ligning, som ved forandret Betegnelse af Kon
stanterne reduceres til den simple Form

== Cie~"‘ i:r-|- 0\e—",2X. (45)
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Det vil imidlertid let ses, at hvis mi = m?, saa falde de to Lig
ninger (44) sammen og kunne ikke tjene til Dannelsen af (45). 
Men til samme Tid ere de to partikulære Integraler af (24)

JC = emx. X =xemx,

idet m ~ 4 («4-1) c, (43) har lige Rødder. Den

til det sidste partikulære Integral svarende Faktor
(p = xemxyu~1

bringer (22) til al tilfredsstille (4), af hvilke den anden reducerer 
sig til

x (m2— bm + (« -f- 1) c) m — cJa4~—} = Q 
m

b2 stemmende med (43) og m2 = — = {a -J- 1) c. Del første Inte

gral, hvortil man ifolge denne Faktor kommer, vil være

xemxya 4—— 1) = 6?, (46)
(tiZ

som kombineret med det første Integral, hvortil de to (44) smelte
sammen, giver en primitiv Ligning af Formen

= (Cix 4- t7o)e-p-r) (47)
hvor der for m er sat dens Værdi | b.

Hvis 6-< 4 (a 4-1) c, er vel (45) brugelig, men den imagi
nære Form deraf ombyttes helst med den reelle

= (fi sin 1/4 (a4-l)c — 4- C2 cos (« 4- l)c — b2}]e~*hx.
Beholder man den mere almindelige Form for Koefficien

terne R og S, vil Ligningen i X lindes at være 
d2X b dX (o 4-1 ) c 4- Bb y
d¿¿ ~ A Bx (V 4- Bx)'r ' =

El partikulært Integral heraf er
X = (4 4- Bx]n\ 

idet m er Rod i
m (m — 1)7?'— bBm 4- (a 4~ 1 ) c 4- bB = 0. (49)

Ved Hjælp af Faktoren
(p = (4 4- Bx)myd~l

integreres nu (22) ved
■ M I + = C. (50)
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Til de to Værdier af m svare to første Integraler af Formen (50)

og ved Elimination af ~ erholdes den primitive Ligning dx
ya^1 = C1(A + -I- G(A 4_ ßa?)-0«2-i).

Forsaavidt nogen af Rødderne i (49) bliver lig 1 maatte det 
sidste Led i (50) forandres \x\ cya+ïl.{A-\-Bx^ men dette Tilfælde 
kan her ganske forbigaaes, da det vil kræve (a 4~ 1) c = 0, 
altsaa enten a ■== — 1 eller c — 0, hvilke Tilfælde ere behand
lede i 6.

Fremdeles bliver atter her at tage Hensyn til Tilfældet af 
lige Rødder i (49), hvorved de to partikulære Integraler af (48) 
blive

X = (A 4* Bx}m, X = {A + Bx]ml .{A 4- Bx}.
Heraf erholdes de to Faktorer ved Multiplikation med ÿa_l, og 
til den forste af disse vil der svare et første Integral af Formen 
(50), medens Indførelsen af den anden vil give den forelagte Form 
(2), tilfredsstillende Betingelserne (4), af hvilke den sidste bliver 

¿.(A4-Bx}{m[m— 1 iß-—(m— 1 iß54-ia~|-l)c)-|-(m — 1 }B——0, 
m — 1 

som er rigtig ifølge (49) og fordi der til lige Rødder i denne
kræves

Det deraf opstaaendc første Integral bliver

_ (« 4~ I )c
ß2

(A 4~ Bxynya l . (A 4- Bx) . -y-

+ ci/a+1(A4-ß«)OT_1
(m—1 ) B l.)A-\-Bx)

Af (50) og (52) udledes da med lidt forandret Betegnelse
ya^ = (G 4- C<>1. (A 4- Bx)} (A 4- (53)

Hvis endelig (49) har imaginære Rødder, kan (51) ændres 
til reel Form.

Hvorledes de her fundne Resultater kunne generaliseres, 
forbeholdes til Gjenstand for en anden Meddelelse.
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9. Det kan undertiden hændes, at en Ligning af Formen 
(2) kun opfylder een af Betingelserne (4) (Exempel derpaa er an
ført i 3.), saa at den vel ikke er et exakt Differential af ('n Lig
ning af Formen (1), men paa den anden Side giver en lettere 
Bestemmelse af q> ifølge (6). Hvis saaledes den første (4) er 
opfyldt, saa faaes af den første (6)

altsaa uafhængig af

= o

og følgelig maa den anden (G) give
(p som Funktion af x alene. Til Bestemmelse af ep erholdes da 
følgende ændrede Form for (8)

Ilvis altsaa den forelagte Ligning liar el første Integral af For
men (1), Saa maa der af (54) kunne faaes et partikulært Integral, 
som er Funktion af x alene. Deraf maa dog ingenlunde sluttes, 
at Koefficienterne i (54) hör indeholde# alene; det er tilstrække
ligt, men ogsaa nødvendigt, at der gives et partikulært Integral 
ikke indeholdende y. Men idet y saaledes ikke indgaaer i y, maa 
denne Størrelse blive upaavirket af de specielle Værdier, man 
maatte ville tillægge y\ det maa følgelig være tilladt at tillægge 
y en speciel Værdi, der letter Integrationen af (54). Følgende 
Exempler oplyse dette Tilfælde nærmere.

vil have sin Faktor bestemt ifølge (54) ved
1 1  n

dx~ x dx x~ ’ 
hvortil svarer

ep = x, <p = xl. x.
Ved den første Faktors Indførelse ledes man til det første Integral

og ved den anden, der kræver ip(y) = — kommer man til
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Den primitive Ligning bliver følgelig

giver følgende Ligning i
d2<f>
dx2

1 4- l.xd-C .x
Q /Qxi-.x (fj = 0.

Det ligger nær ved Forsøg at erholde det partikulære Integral
(f — xl. X

og dernæst ved Methoden af den arbitrære Konstants Variation 
at finde det andet, som bliver

Disse give
gj = xl. x . 1 . 1. x.

henholdsvis

yxl. X hx' (1 • X — %) = Ci,

yxl .x.l.l.x.~-~\~\xl.x.l.l.x.dx — ^y2 = C2,

følgelig den primitive Ligning
¿ X2I. X. 1.1. X — -¿x2l.l.x — \xl.x .1.1. xdx ^y2= Cd .l.x — C?. 

G. æÆ_(£C3 + 2£Z.y)^+4 2 = 0
dx2 dx

er et fra Lacroix (tr. du calc. t. IL art. 600) laant Exempel, der 
giver til Bestemmelse af

ad 4- 19ad 4- 2 a*«/) 4- ( 15a?2 4- 10y)</> = 0.

Heraf skal kunne faaes et af y uafhængigt partikulært Integral, 
og da y = cc giver

4- 10</> — 0,
altsaa

1

som virkelig tilfredsstiller den første Ligning i og kan bruges 
som Integrationsfaktor i den forelagte, saa erholder man derved

£ __ yL = c
X dx x4



Denne Ligning kan gjöres homogen ved at sætte y = z2 eller 
gjöres umiddelbart integrabel ved Separation af de Variable, naar 
man sætter y — x2z. Ad begge Veje kommer man til den pri
mitive Ligning, der af Lacroix er naaet ved en mere sammensat 
Methode. Naar man ikke her kan finde mere end een Integra
tionsfaktor, saa er det fordi den ikke har noget andet første 
Integral af Formen (1) end det fundne.

Foruden det her behandlede Tilfælde, i hvilket ep er Funk
tion af X alene, gives der intet andet, som tilsteder nogen Inte
grationsfaktor af den Art. Thi gaaer man ud fra

saa giver denne Ligning og den første (6)

hvilket netop er det betragtede Tilfælde.
10. Til Fuldstændiggjôrelse af den i 9 begyndte Under

søgelse, skal nu betragtes det Tilfælde, hvor den forelagte Ligning 
tilfredsstiller den anden af Betingelserne (4). Denne omformes til 

dR d2P dS
(M) 

saa at de til Bestemmelse af ep tjenende Ligninger, navnlig den 
første (6) og (9), blive

Den tidligere fundne Ligning

X
<P = pe

udledt af den første, vedbliver fremdeles at gjælde og den anden 
tjener bestandig til Bestemmelse af X.

Saaledes til Exemple!
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faaes let Faktoren
t = xy>

Xidet for Kortheds Skvid er sat X for —X \ il afhænge af
X2

der har de lo partikulære Integraler
X = cos (l. x), X = sin {I. x), 

som begge kunne bruges og giver

yx2 cos (Z. æ) . 4- 2 y-x (sin (Z. x) + cos (Z. æ)) = Ci,

yx2 sin (1 . x) . + fy'-'x (sin (Z. æ) — cos (Z. æ)) = C°, 

redu-

(57)
5

(58)?

alene.

(59)

cZy / d-P dR cZS\
dy dx dy J (

Til Bestemmelse af ep ved (57) kræves nu

= 1 —
P \du J S \dx2

hvoraf atter faaes den primitive Ligning
ly2x = Cl sin (l. x) — C2 cos (Z. x).

11. Efter de i 9. anstillede l ndersøgelser er der fremdeles 
Anledning til at henvende Opmærksomheden paa Faktorer, som 
mulig kunne afhænge af y alene. Man gaaer altsaa ud fra

= odx
hvorved til Bestemmelse af haves den første (6) og den 
cercde (8), næmlig

(jfr. den første (39)).
Foreligger saaledes 

<z?w , o i dy

, at Betingelsen 
kd2P_dR dS\ 
\dx2 dx dy)

er opfyldt, og at tilmed disse Udtryk ere afhængige af y 
Sættes Udtrykkene (58) lig Y, faaes

— g—Jrrfy
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s aa er
dP

7

følgelig

(60)

<P -

1
p \dy

Tilfælde omtales,
O‘-

... 7 _L y \pdx
p - f i/;r+

Ethvert af Leddene heri er el partikulært Integral af (9) og an
giver altsaa en anden Form for den ved (7) bestemte Faktor.

</) = e~^2,
som giver det første Integral

12. Til Slut ning maa endnu det specielle 
hvor S = 0, hvilket giver de til Bestemmelse af ep fundne Li 
ninger en simplere Form. Man faaer vel som sædvanlig

X \h'
<f> = p e' ,

men tillige bliver den anden (6) til
d.tpP R „

som ogsaa kan faaes ved Integration af (9), naar der for den 
arbitrære Funktion af t/, som kan indkomme, sættes — ip'iïp- 
Ved Integration af (60) erholdes dernæst

ib dy} \pdx \-p-e y

For at Bestemmelsen af en saadan Faktor skal blive mulig, maa 
man altsaa have tilfredsstillet i det mindste een af Ligningerne

idet X og Y eller X og ip'(y} ere Funktioner, henholdsvis af x alene 
og y alene, som maae bestemmes ved nærmere Betragtning af 
det dobbelte Udtryk for </>. Er det ikke muligt at tilfredsstille 
nogen af Ligningerne (61), har den forelagte Ligning ingen Fak
tor, som blot indeholder x og y. Kan man blot tilfredsstille 
den ene, saa har man kun een saadan Faktor og det ene første 
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Integral er bestemt. Det første Integral, som faaes ved Hjælp 
af den første Faktor (61), har ifølge den foregaaende Udvikling 
ty'(y) = O, dAy\ = c, medens derimod det ved den anden (61) 
udledede første Integral faaer ip{y) bestemt som en virkelig Funk
tion af y. Følgende Exempter oplyse Tilfældet.

A. 442
Den første (61) giver

saa at man faaer
X = xa, I = e^+^2, 

følgelig
(p —

Derved erholdes det første Integral

Af den anden (61) faaes

Cl.

Denne Faktor

C2.

Deraf ndiedes ved Elimination af og Forandring 
dx

sen for Konstanterne

Betegnel-

æa—dy — cixa~t 4- c?.

Hvis a = 1, gjælder ikke det sidst fundne af de to første 
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Integraler, lige saa lidt som den dertil svarende Faktor. Derimod
faaes uden Vanskelighed

X = xl. x, ÿ/ty) = — e.v+iif2} (p — l . X . eyXiy2, 
hvorved ndiedes det forste Integral

xl.x.ey^y'1 —\ey+^-y2dij = c°

og den primitive Ligning
rfy — al. X Co.

B- + *+lxl (I) ’+<æ+w % “ 0 

tilsteder kun Brugen af den første (61), som giver
(f) — Xe%y2+^xy = Ye^xy^"ix2 = e^G^+^yi-y2 ) 

og derved frembringer det første Integral

dx

C. +W-Í - »
er et mere almindeligt Exempel (findes ogsaa i Lionville journ.
des math. t. Ml p. 134, hvor del er behandlet ved Methoden 
af den arbitrære Konstants Variation, efterat den Ligning, hvori 
et af de to sidste Led mangler, forst er integreret). Det danner 
en almindelig Klasse af Ligninger, de hvor

— alene indeholder y. P = fW,

alene indeholder x, II
T = fi(x).

(61) giver da, idet P = 1,
X = y _ ----- e$/’i(®)tfa;+$Ay)rfy

5/’dír)rf'rí/íc, ip‘(y) —- — g$/’(y)rfyj

— ¿Vi i (x'>dxdXj

saa at de to første Integraler blive
Ji/’l (ty __ .

dx ~ "

• /■*
e$/’i(a?)rf37+$/’(y)rfy y——- \^/’(y)<'/(/^ — c

Den primitive Ligning bliver derefter
G$f(yjrfy — c \ c—$fi (x)<ix— c
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Selskabet valgle lir. Professor, Bibliothekar Thorsen til
Medlem i sin historiske Klasse.

I Mødet var fremlagt :

Fra Koninklijke Natuurknndig Vereeniging i Batavia.
Natuurkundige Tijdschrift voor Nederlands Indie. Deel XXIV.

Vyfde Serie. Deel IV, Afl. 1 — 4. Batavia 1862.

Fra Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wet en schuppen.
Ver handelingen. Deel XXV11 & XXV1I1. Batavia I860. 
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel Vil,

Afl. 1—6. Deel VIII, All. 1 — 6. Deel IX, Afl. 1—6. Deel 
X, Afl. 1—6. Batavia 1857—60.

Fra Koninklijke Akademie van Wetenschappen i Amsterdam.
Verliandelingen. Deel XIII. Amsterdam 1862.
Jaarboek 1861. Amsterdam.
Verslagen en Mededeelingen Afdeling Natuurkunde. Deel XIII år

XIV. Amsterdam 1862.
Letterkunde. Deel 51. Am
sterdam 1862.

Register van Ilollandsche
1861.

en Zeeuwsche ~ Amsterdam

Fra Koninklijk Nederlandsch meteorologisch Institut i Utrecht.
Meteorologische XVaarnemingen in Nederland 1861. Ltrecht 1862.
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Mødet den 8de Mai.

Hr. Prof. Hannover meddelte nogle Iagttagelser »over ind
kapslede Indvoldsorme« , som allerede ere trykte i Selskabets 
Skrifter 6te Hække 6te Bind, og ville snart udkomme.

Hr. Prof. I. Thomsen gav en »Udsigt over 
striens Udvikling i det forløbne Aar.

Kryolith-Indu-

Secrctairen anmeldte at Ordbogens Hefte med Bogstavet U, 
og Regesta diplomática Bind II Hefte 4 vare færdige og ville 
blive omdelle til Medlemmerne.

I Mødet den 6te Marts d. A. var en Afhandling »om Aeoli- 
diaderne« af Dr. med. R. Bergh bleven forelagt, som Forfatteren 
ønsker optagen i Videnskabernes Selskabs Skrifter.

Comiteen, de Urr. Professorer Bendz, Hannover og Rein
hardt, afgav nu følgende Betænkning.

Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab bar i Marts 
d. A. udvalgt undertegnede Comitee til al afgive Betænkning 
over en af Dr. R. Bergh til Selskabet indsendt Afhandling 
»Anatomiske Bidrag til Kundskab om Aeolidiaderne« med 10 
Tavler, ledsaget af det Ønske, at den maatte optages i Sel
skabets Skrifter.

Forfatteren begynder sin Afhandling med en Oversigt over 
Literaturen til denne Gruppe af nøgne Havsnegle, og gaaer da 

7 
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over til en samlet Fremstilling af de anatomiske Forhold hos 
Aeolidiaderne, hvori han sammenligner de forskjellige af ham 
undersøgte Slægter og Arter med Hensyn til deres ydre Form 
og den indre Bygning af de hos dem forekommende Organ
systemer, hvilken Fremstilling udgjør det første Afsnit af Af
handlingen. I det andet og sidste Afsnit gjennemgaaer For
fatteren særskilt de zoologiske og anatomiske Forhold hos 14 
Arter af 8 forskjellige Slægter, nemlig Aeolidia, Spurilla, Face- 
lina, Monta gua, Galaina, Coryphella, Glaucus og Glaucilla, der 
alle henhøre til den Familie af Aeolidiaderne, hvis Tarm ud
munder paa Legemets Side og kaldes Aeolidiae pleur opr oetæ.

Den egentlige Grundvold for Afhandlingen, nemlig de ana
tomiske Monographier, vidner om en særdeles omhyggelig 
Undersøgelse af det temmelig rige Materiale, der har staaet til 
Forfatterens Disposition, som han deels har erholdt fra vore 
offentlige Museer, deels fra private Samlinger; en Deel af de 
tropiske Former skyldes Indsamlingerne fra Galatheas Jord- 
omseiling. Herved er leveret et temmelig betydeligt Bidrag til 
en nøiere Kundskab om Aeolidiadernes anatomiske Bygning, og 
da Prof. Reinhardt velvillig har stillet sine Iagttagelser over de 
levende Dyr, som have været Gjenstand for Forfatterens Under
søgelser, til hans Disposition, indeholder Afhandlingen en Deel 
værdifulde Oplysninger i denne Henseende. Anatomien af de 
omhandlede Dyr er udført med en særdeles INøiagtighed igjennem 
alle Organsysteinerne og af tiere Organer er deres finere Byg
ning oplyst ved mikroskopiske Undersøgelser. Flere af de 
valgte Arter ere forhen kun ufuldstændig undersøgte og enkelte 
have endog første Gang været Gjenstand i denne Afhandling for 
en nøiagtig anatomisk Beskrivelse. Det nøie Kjendskab til og 
den flittige Benyttelse af sine Forgængeres Arbeider, har For
fatteren gjort frugtbringende ved sin Kritik, hvorved det er 
lykkedes ham, at berigtige adskillige Vildfarelser. Det Tillæg 
til Kundskaben om den behandlede Dyregruppes Organisation, 
som Forfatteren har givet, har sat ham istand til at anstille en 
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fyldigere Sammenligning imellem de forskjellige Slægter og 
Arter, der ikke har været uden Indflydelse paa den zoologiske 
Systematik.

De Tegninger, Forfatteren har leveret over de anatomiske 
Forhold, ere omhyggeligt og nøjagtigt udførte af ham selv efter 
Naturen, og som ovenfor omtalt ere adskillige zoologiske Af
bildninger vedlagte fra Galatheas Expedition, udførte af Thornam 
under Opsigt af Prof. Reinhardt.

Paa Grund af Ovenanførte maa Comiteen ansee Dr. Berghs 
Afhandling for værdig til at optages i det Kongelige Viden
skabernes Selskabs Skrifter, og anbefale dette til Vedtagelse af 
det ærede Selskab.

Med Hensyn til Tavlerne skulle vi kun bemærke, al de 
givne Afbildninger vistnok kunne sammenstilles saaledes, at 
Tavlernes Antal formindskes fra 10 til 8.

Den Sde Mai 1863.
fíendz, A. Hannover. J. Reinhard!.
Allaiter.

I Mødet var fremlagt:
Fra Mr. Garcia de Tassij, Membre de l’Institut. Paris.

Discours d’ouverture du Cours d'ilindoustani à l'Ecole Impériale 
et speciale des Langues orientales vivantes, près la Biblio
thèque impériale.

Chrestomathie Ilindie et Ilindouie. Paris 1849.
Fra physikalische Gesellschaft i Berlin.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1860. XVI Jahrgang, 
1 & 2 Abtheilung. Berlin 1862.

Fra Gesesellschaft der Wissenschaften i Göttingen. 
Nachrichten vom Jahre 1862. Nr. 1—27.

Fra V 'er ein für die Naturkunde i Presburg.
Correspondenzblatt, 1 Jahrgang Nr. 1—4, 1862.

Fra Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau.
Jahrbücher, XVI Heft. Wiesbaden 1861.

7*
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Fra Prof. Chr. Lassen i Bonn.
Indische Alterthumskunde. Anhang zum 3 und 4 Bande. Leipzig 

1862.
Fra Istituto Veneto.

Atti. Serie III, Tome Vil, Anno 1861—62. Venezia.
Memorie. Vol. X, p. 2. 1862.

Fra Societa Peale di Napoli.
Rendiconto dell’ Accademia delle Science Fisiche e Mathema- 

tiche. Fase. 1 — 4. Napoli 1862.

Fra Vinstitut Imperial de France.
Mémoires morales et politiques, Tome X. Paris 1860.
Mémoires, Tome XXXIII. Paris I860.

Fra Mr. Moquin-Tandon.
Eloge de Duméril, prononcé à la séance de rentrée de la Fa

culté de Médicine de Paris le 15 Novbr. 1861.

Fra Société Impériale des Naturalistes i Moscou.
Bulletin, Année 1862 Nr. 1. Moscou 1862.

Fra Corps des ingénieurs des mines de Bussie.
Dr. G. H. P ander. Leber die Saurodipterinen, Dendrodonten, 

Glyptolepiden und Cheirolepiden des devo- 
schen Systems. St. Petersborg I860.

— Leber die Ctenodipterinen des devonischen
Systems. St. Petersborg 1858.

Fra Prof. James I). Dana i Newhavon.
Manual of Geology : Treating of the Principles of the science 

with special rference to American Geological History. Phi-

On the higher Subdivisions in the Classification of Mamais.

Fra Videnskabernes Selskab i Amsterdam.
F. C. Emerius. Ilippocratis et aliorum medicorum veterum reli

quiae. Vol. II.



107

Mødet den 29lle Mai.

Ur. Prof, Steenstrup fremlagde Prof. Alph. Favres Carte géo
logique des parties de la Savoie du Piemont et de la Suisse, 
voisines du Mont Blanc, og knyttede- nogle Bemærkninger til 
dette Arbeide.

Conferentsraad Forchhammer meddelte folgende Resultater 
af sine sammenlignende Undersøgelser om Vandels Sammen
sætning i det nordatlantiske Ocean, uden for Irland, paa Over
fladen og i en Dybde af indtil 10,000 Fod.

Da jeg for nogle Aar siden bearbeidede mine Undersøgelser 
over Søvandets Saltholdigbed, gjorde jeg opmærksom paa de 
uundgaaelige Mangler, som en saadan Undersøgelse, naar den 
forsøger at omfatte hele Spørgsmaalet, nødvendigviis maa frem
byde, og siden den Tid har jeg, som det er Selskabet bekjendt, 
søgt og fundet Leilighed til at give en fuldstændigere Frem
stilling af flere Partier af Verdenshavet med Hensyn til Salt
holdigheden. Navnligen har jeg kunnet berigtige min Frem
stilling af Middelhavets Sammensætning, der af Mangel paa el 
tilstrækkeligt Antal af Prøver var urigtig*). Ogsaa har jeg fundet 
Leilighed til at skaffe mig en fuldstændig Række af Prøver fra 
en Gjennemsnitsreise gjennem den østgrønlandske Strøm, imellem 
Island og Sydspidsen af Grønland, som har givet det paafaldende 
Resultat, at denne Strøm slet ingen Polarstrøm er, men sand-

’) Oversigterne for 1861 pag. 379. 
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synligviis den endnu engang vendende Golfstrom, som saaledes 
danner en stor line omkring Island*).

Til de i lioi Grad paafaldende Resultater af Undersøgelserne, 
med Hensyn til Saltstyrken i Dybden og den dertil svarende 
Overflade, hører det, at Vandet i Midten af Atlanterhavet, paa 
begge Sider af Æqvatoren, og altsaa i en ikke for stor Nærhed 
af Landet, aftager i Saltstyrken med den tiltagende Dybde, et 
Forhold, som ikke gjælder for Havet S. for Asien, eiheller for 
Middelhavet, paa en enkelt Undtagelse nær, ligesaa lidt som for 
Østersøen. Dette besynderlige Forhold i Atlanterhavet finder 
sin Forklaring i den Antagelse, at den polare Strøm formedelst 
sin lave Temperatur sænker sig under Golfstrømmen og flyder 
henimod Æqvatoren. Et Spørgsmaal af stor Interesse for Havets 
physiske Geographie var det nu, paa hvilket Sted i det nordlige 
Atlanterhav denne Sænkning finder Sled, og om denne, Atlanter
havets polare Understrøm naaer de europæiske Kyster. Ved 
tidligere Undersøgelser var det godtgjort, at en saadan mindre 
saltholdig Understrøm ikke existerer i Davisstrædet og Baffins- 
bugten, men at den allerede findes naar man kommer ud af 
Davisstrædet, et Resultat som er uddraget af 9 Dybvands-Prøver 
optagne paa Briggen Ørnen i 1859 mellem 58° 4' og Gl° 21'N. B. 
samt 35° 1' og 55° 40' V. L. Disse Analyser viste endvidere at 
Saltstyrken i Dybden aftog fra Øst imod Vest, idet den østligste 
Dybvandsprøve havde 35 179 p. m. Salt, medens den vestligste 
havde 34,858 p. m. Af Alt dette synes at følge, at det er 
BalTinsbugtens og det nordamerikanske Polarhavs Saltvandsstrøm, 
som sænker sig ind under Golfstrømmens saltrigere og varmere 
Vand.

Ved Admiral Fitz Roys venskabelige Bistand har jeg nu 
været saa heldig at eiholde Prøver fra Overfladen, og indtil

’) Denne Række af Iagttagelser er endnu ikke trykt.
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en Dybde af over 10,000 Kod imellem N. B. 51° l1'«' og 55° 32' 
og V. L. 12° G' og 15° 59'.

Prøverne bleve tagne af Officererne paa Skibet Porcupine i 
Maanederne Juni, Juli og August i 1862.

Middeltallet af 5 Overfladeundersøgelser gav i 1000 Dele 
Vand :

Chlor...................................................19,662.
Svovlsyre.......................................... 2,342.
Kalk................................................... 0,566.
Kali................................................... 0,367.
Magnesia.......................................... 2,205.
Summen af hele Saltmængden . . 35,613.

Middeltallet af mine Undersøgelser fra tidligere, lil meget 
forskjellige Tider optagne Prøver for hele Regionen af Atlanter
havet mellem 30° N. B. og en Linie fra Nordspidsen af Skot
land til Nordspidsen af Newfoundland:

Chlor...................................................19,835.
Svovlsyre.......................................... 2,391.
Kalk ................................................ 0,609.
Magnesia.......................................... 2.201.
Alle Salte tilsammen....................... 35,946.

og en Prove optaget for mange Aar siden af nuværende Ad
miral V. Dockum fra Overfladen under 50° 3' N. B. og IIo 6' 
V. L.:

Chlor................................................... 19,697.
Ssovlsyrc.......................................... 2,336.
Kalk................................................... 0,572.
Magnesia.......................................... 2,208.
Alle Salte tilsammen...................... 35,570.

Middeltallet for hele Verdenshavet med Undtagelse af alle 
større Fjorde, er:
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Chlor................................................. 18,983.
Svovlsyre.......................................... 2,253.
Kalk.................................................... 0,561.
Magnesia.......................................... 2,096.
Alle Bestanddele............................. 34,333.

Forholdstallene imellem Chlor og alle andre, ved Analysen 
qvantitativt bestemte Stoffer i det af Skibet Porcupine medbragte 
Vand fra Overfladen, altsaa uden Hensyn til Saltstyrken, er 
følgende :

Chlor................................................. 100.
Svovlsyre....................................... 11,91.
Kalk................................................. 2,88.
Kali................................................. 1,87.
Magnesia....................................... 11,21.
Alle Salte tilsammen.......................181,1.

Middeltallet af alle Dybvands-lagttagelser fra det nylig an
førte Sted og en Dybde imellem 200—1750 Favne, er følgende:

Chlor.................................................... 19,677.
Svovlsyre.......................................... 2,357.
Kalk................................................. 0,583.
Kali ................................................. 0,363.
Magnesia........................................... 2,193.
Alle Salte tilsammen.................... 35,687.

Sammenligne vi disse to lagttagelsesrækker fra Overfladen 
og fra Dybden, finde vi en saa ringe Forskjel, ikke blot i hele 
Saltmængden og i Chloret, men ogsaa i alle de øvrige Bestand
dele, at vi maa erklære det for det samme Vand baade paa 
Overfladen og i den største her maalte Dybde. Forskjellen 
er nemlig for Dybvandet i 1000 Dele Vand:
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for Chlor......................................+ 0,015.
- Svovlsyre................................+ 0,015.
- Kalk H- 0,017.
- Kali......................................... — O,004.
- Magnesia................................ + 0,012.
- alle Bestanddele...................+ 0,074.

Ogsaa Forholdstallene til Chlor ere med en yderst ringe 
Forskjel de samme, de ere nemlig i Vandet fra Dybden:

Chlor.................................................100.
Svovlsyre.......................................... 11,98.
Kalk ................................................. 2,96.
Kali.................................................... 1,84.
Magnesia.......................................... 11,14.
Alle Bestanddele............................. 181,4.

Vil man altsaa tage det meget nøiagtigt, maa man sige, at 
Saltvandet fra Dybden viser en ganske ringe Tilvæxt i Salt
mængden, men som forst træder frem i 2den Decimal af 1000 
Dele og udgjør 7/iooooo af hele Vandets Vægt.

I den anførte Deel af Atlanterhavet findes altsaa kun Æqva- 
torialvand indtil den største Dybde, og ikke engang en Under
strøm af Polarvand naaer det vestlige Europas Kyster.

De enkelte Iagttagelser ere anførte paa hostrykte Tabel:
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Dybde. Chlor. Svovl
syre.

Kalk. Kali. Mag
nesia.

Skibet Porcupine 25 Juni 1862 
N. B. 50° 56' V. L. 12° 6' 

Vægtfylde 1,0282.
6000 Fod. 19,776 2,376

12,08
0,610
3,08

0,381
1,93

2,211
11,18

Skibet Porcupine
N. B. 51° 1|‘ V. L. 14° 21' 

Vægtfylde 1,0270.
2370 Fod. 19,677 2,343

11,91
0,556
2,83

0,442
2,24

2,211
11,23

Skibet Porcupine 27 Juni 1862 
N. B. 51° 9' V. L. 15° 59' 

Vægtfylde 1,0280.
Overflade. 19,690 2,285

11,61
0,577
2,93

0,433
2,20

2,235
11,56

Skibet Porcupine 3 Juli 1862
N. B. 52° 9' V. L. 15° 10'

Vægtfylde 1,0265.
Overflade. 19,706 2,381

12,08
0,570
2,89

0,367
1,86

2,226
11,29

Skibet Porcupine 3 Juli 1862 
N. B. 52° 9' V. L. 15° 10' 

Vægtfylde 1,0280.
5100 Fod. 19,752 2,297

11,65
0,5S0
2,97

0,455
2,19

2,179
11,03

Skibet Porcupine 29 August 1862
N. B. 51° 58' V. L. 12° 47' 

Vægtfylde 1,0280.
2400 Fod. 19,666 2,323

11,81
0,611
5,09

0,364
1,85

i
2.175 I

11,06

Skibet Porcupine 28 August 1862
N. B. 52° 40' V. L. 15° 38' Overflade. 19,645 2,559

11,95
0,583
2,97

0,535
1,71

2,128
10,83

Skibet Porcupine 
samme Tid og Sted. 10500 Fod. 19,758 2,423

12,26
0,563
2,84

0,525
1,64

2,209
11,24

Skibet Porcupine
N. B. 53° IJ- V. L. 12° 55' 

Vægtfylde 1,0280.
Overflade. 19,651 2,552

12,19
0,557
2,83

0,374
1,90

2,145
10,92

Skibet Porcupine 
samme Sted. 1200 Fod. 19,424 2,405

12,58
0,559
2,88

0,351
1,81

2,183
11,24

Skibet Porcupine 16 August 1862 
N. B. 55° 32' V. L. 12° 11' 

Vægtfylde 1,0255.
Overflade. 19,616 2,351

11,98
0,545
2,78

0,325
1,65

2,225
11,54

Skibet Porcupine 
samme Tid og Sted. 9780 Fod. 19,686 2,330

11,78
0,599
3,04

0,323
1,64

2,182
11,09
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Kiseljord
0. S. V.

Clilor- 
Nalriuin.

Svodsuur 
Mag
nesia.

Svovlsuur
Kalk.

Chlor
Kalium.

Chlor- 
Mag

nesium.

Alle laste 
Bestand

dele.

Coeffi
cient.

Anmærkning,

0,100 28,056 2,279 1,483 0,603 3,344 35,865 1,814

0,110 27,977 2,376 1,353 0,700 3,212 35,728 1,816

0,074 27,735 2,213 1,402 0,686 3,438 35,548 1,805

0,105 28,005 2,373 1,385 0,581 3,305 55,754 1,814

0,071 28,119 2,298 1,409 0,685 3,206 55,788 1,812

0,071 27,914 2,193 1,487 0,575 3,330 35,570 1,809

0,071 28,139 2,279 1,418 0,531 3,145 35,583 1,811

0,078 28,188 2,451 1,369 0,517 3,203 35,806 1,812

f Kaliet gik tabt. 
IChlorkaliet erefteren 
\ nærstaaende Analyse 
( antaget til 0,517.

0,113 28,119 2,355 1,354 0,592 3,131 35,664 1,814

0,104 27,740 2,432 1,359 0,555 5,158 35,548 1,819

0,088 27,916 2,379 1,326 0,517 3,298 35,524 1,811

0,069 28,081 2,253 1,457 0,511 3,261 55,652 1,810
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Det engelske Admiralitet lader optage Saltvandsprøver i de 
forskjellige Dele af Havet, og disse Saltvandsprøvers Vægtfylde 
bliver umiddelbart efter Optagelsen bestemt ved en Flydevægt 
med Skala, et saakaldet Hydrometer, hvoraf hvert Skib fører 4 
med sig, og foruden Længde og Bredde noteres Sallvandets 
Vægtfylde og Temperatur. Alle disse Hydrometre blive for
færdigede af den samme Fabrikant, sammenlignede med et 
Normal-Hydrometer paa Kews Observatorium, og hver Kasse med 
Instrumenter er ledsaget af en Optegnelse af den Correction, 
der maa anbringes for at faae den rigtige Vægtfylde. Ved Ud
arbejdelsen af Tabellerne bliver Vandets Tæthed beregnet til 0° C.

Det bliver nu et Spørgsmaal af ikke ringe Vigtighed, at 
vide i hvilket Forhold Saltmængden staaer til Tætheden, for at 
kunne overføre og sammenligne mine Iagttagelser med disse 
under Admiral Fitz Boys Ledelse udførte Bestemmelser. Mine 
Forsøg bleve anstillede paa følgende Maade:.

1) Jeg tog en Vandprøve, f. Ex. den af Skibet Porcupine 
d. 29de August 1852, under 51° 58' N. B. og 12° 47' V. L. fra 
400 Favnes Dybde optagne. Dets Middelvægtfylde var efter 3 
Iagttagelser, med 3 forskjellige Hydrometre, corrigerede efter 
den medfølgende Anviisning 1,0274 ved 12,75° R. Ved Op
tagelsen havde Vægtfylden været 1,0280, ved 59° F. = 12° R. 
Chlormængden er funden at være i 1000 Dele = 19,666. Til 
hver Vægtfyldetilvæxt af O.oooi svarede 0,072 Chlor = 72 Mil- 
lionledeel af Søvandets Vægt ved 12,75° R.

Beregnet efter den paa Skibet iagttagne Vægtfylde af 1,0280 
svarer 0,()7O Chlor til O,0001 Vægtfyldetilvæxt.

2) Denne Vandprøve fortyndet ganske vilkaarlig med de
stilleret Vand viste ved 13° R. efter Maalninger med 3 Hydro
metre'en Middelvægtfylde af 1,0063 og 1000 Dele gav 4,639 Chlor. 
I dette Tilfælde svarede O,0001 til 0,074 Chlor — 74/ioooooo.

3) Den forrige Prøve blev vilkaarlig blandet med mere af 
det oprindelige Søvand. Dets corrigerede Middelvægtfylde ved 
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13,2° R. var 1,0123, og dens Clilormængde var 9,326, hvilket 
svarer, ïor en Vægtfyldetilvæxt af 0,0001, til 0,076 Chlor == 76/ioooooo.

4) Prøve Nr. 3 blev atter blandet med en vilkaarlig Mængde 
af det ^oprindelige Søvand. Den ligesom før bestemte og cor- 
rigerede Vægtfylde var 1,0161 ved 12,6° R. Chlormængden i 
1000 Dele var 11,735 og til 0,0001 Vægtfyldetilvæxt svarer 0,073 
Chlor = 73/ioooooo.

5) Atter blandet med en nbestemt Mængde af Nr. 1. Den 
som før bestemte og corrigerede Vægtfylde var i Middeltallet 
1,0183 ved 13,1° R. Chlormængden i 1000 Dele var 13,944 og 
til O,0001 Vægtfyldetilvæxt svare 0,076 Chlor = 76/ioooooo.

6) Det blev atter blandet med Mere af Nr. 1. Den som 
før bestemte Middelvægtfylde var 1,0270 ved 11° R. Chlor
mængden i 1000 Dele var 15,113. Til en Vægtfyldetilvæxt af 
O,oooi svarer 0,073 Chlor i 1000 Dele = 73/ioooooo.

Disse Forsøg ere alle anstillede ved Temperaturer, der kun 
ligge lidet fra hinanden nemlig mellem 1 Io R. og 13,2° R. og altsaa 
ved en Middeltemperatur af 12,61°. Chlormængden der svarer 
til 0,0001 Vægtfylde-Tilvæxt af llydrometret, ligger mellem 0,072 
Chlor i 1000 Dele Søvand og 0,076 — Middeltal 0,074 —. Da 
nu en Vægtfyldebestemmelse med Ilydromelrene, som med 
Sikkerhed angiver 0,001, allerede maa ansees for meget god, 
og denne svarer til 0,740 Dele Chlor, medens Afvigelserne 
ved den chemiske Chlorbestemmeise neppe nogensinde have 
oversteget 0,025, og i Almindelighed ere langt under dette Tal, 
saa vilde Bestemmelsen ved Chlor være ganske nær 30 (lange 
saa nøjagtig som den ved llydrometret.
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Modet den 12le Juni.

Hr. Stads-Ingenieur Colding forelagde Selskabet en Afhandling 
over Lovene for flydende Legemers Bevægelse i begrændsede 
Ledninger og i frie Strømme, af hvilken Afhandling her kun 
meddeles et Udtog, da Arbeidet i sin Heelhed vil blive optaget 
i Skrifterne. Lovene for Vandels Bevægelse i begrændsede Led
ninger med constant Vandføring har Forfatteren tidligere gjort 
til Gjenstand for sine Undersøgelser og han har forelagt Selskabet 
tvende Afhandlinger over dette Emne, den ene i April 1855, 
den anden i Mai 1861. I den første af disse Afhandlinger har 
Forfatteren fremstillet Resultaterne af forskjellige Forsøg over 
Vandets Bevægelse i glasserede Rørledninger og udviklet de 
Love, som deraf fremgaae; i den anden har han givet en 
videreudvikling af disse Love, og i Særdeleshed en Fremstilling 
af de frie Vandspeilsformer, hvorunder en constant Strøm ved 
givne Forhold kan bevæge sig. Begge disse Arbeider ere imid
lertid udgaaede af »Hypothesen om Lagenes ParalleIIisme » og 
den derpaa byggede Eytelweinske Lov for Vandets Bevægelse, 
som forudsætter, at med Undtagelse af de Partikler, som ligge 
ganske nær ved Ledningens Overflade, bevæger Vandet sig med 
samme Hastighed i alle Punkter af et og samme Tværsnit paa 
Strømmen , hvilket vel tilnærmelsesvist er fundet bekræftet ved 
Forsøg, men aabenbart er langtfra at være virkeligt naturtroe. 
Efter denne Hypothese betragtes nemlig Vandet paa en Maade som 
et fast Legeme, der glider langs med et andet, formedelst Tyng
dens Virkning, og hemmes i dets Fart ved den Friction, som 
finder Sted ved Ledningens Overflade; men at denne Betragtnings- 
maade er urigtig, behøver ingen videre Forklaring; megetmere 
er det klart, at Strømmen bør betragtes som et Bundt af Strøm-
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traade^ hvis transversale Dimensioner ere uendeligt smaa, og 
hvori hver enkelt Traad har sin særegne Hastighed, der af
hænger af Ledningens Tværsnitsform og Traadens Afstand fra 
Ledningens Overflade. I den nærværende Afhandling søger For
fatteren at bestemme Loven for Vandets virkelige Bevægelse, 
idet han forkaster »Hypothesen om Lagenes Parallelisme».

Forfatteren, som alt i de foregaaende Afhandlinger har hen
tydet paa det Unøiagtige, der ifølge den gængse Forestilling hef
tede ved de af ham udførte Beregninger, har fra Aaret 1853 
jevnlig arbeidet paa at fremstille Lovene for Vandets Bevægelse 
uafhængigt af den nævnte Hypothese; men han har været nodt 
til at skride meget langsomt frem med sin Undersøgelse af 
Mangel paa Forsøg, som kunde lede Tanken frem til større 
Klarhed. Hans første Betragtning var omtrent følgende: Naar 
Vandet bevæger sig i en Strøm igjennem en Ledning, hvis 
Bund er et Plan, som har et Fald li paa Længden Z, og 
Vandspeilet er parallelt med Ledningens Bund, saa viser Er
faring, at Strømhastigheden er constant for hele Længden l i 
en hvilkensomhelst given Dybde æ under Vandspeilet. Men 
deraf følger, at den bevægende Kraft, som virker paa det Ele
ment eller den Strømtraad, der befinder sig i Dybden x under 
Vandspeilet, nøiagtigt maa være lige stor med den Modstand, 
som dette Element lider, og da denne Modstand kun kan hid
røre fra den Friction , som Vandet lider ved at glide hen over 
det consecutive Element af Strømmen, samt idet han, i Over- 
eensstemmelse med den ellers bekjendte Erfaring, antager, at 
denne Modstand voxer proportionalt med Qvadratet af den rela
tive Hastighed, hvormed de omhandlede Strømelementer bevæge 
sig forbi hinanden, kommer han til del Resultat, at, naar 
Strømhastigheden i Dybden x betegnes ved v og Tyngdekraften 
fremstilles ved g samt Fluidets Tæthed betegnes ved saa 
kan Betingelsen for, at Strømelementets Hastighed er constant, 
fremstilles ved :

8
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idet fj er en af x uafhængig Størrelse.
Ved at integrere denne Ligning finder man Ligningen for 

Vandets Bevægelse at være følgende:

hvori F, som er Værdien af v for æ = 0, betegner Strømmens 
Hastighed i Vandspeilet.

Af Mangel paa Forsøg maalte Forfatteren blive staaende 
ved denne theoreliske Udvikling indtil han tre Aar senere, i 
Slutningen af 1856, kom i Besiddelse af en Afhandling af Capi- 
tain Boileau, Traité de la mesure des Eaux courantes, Paris 
1854, hvori den nævnte Forfatter bl. A. har meddeelt tvende 
Hækker af Forsøg, som ere anstillede i Metz over Strømhastig
heden af Vandet i forskjellige Dybder af en Canal med et rect- 
angulært Tværsnit, der havde en Brede = 0,680meter og hvori Vand
speilet, som flød parallelt med Ledningens Bund, havde et Fald af 
1 paa 1000. I den første af disse Forsøgsrækker var Strømmens 
Dybde = 0,348m, og i den anden Forsøgsrække var Dybden kun 
= 0,2O6m. I nærværende Afhandling viser Forfatteren først, at 
den af Capitain Boileau opstillede Lov for Hastighedens Afta- 
gelse med Dybden, der har Formen

v = A — BA,
kun meget slet tilfredsstiller hans Forsøg; hvorimod Formlen (2) 
paa det Fuldstændigste bekræftes af disse Forsøg for hver Række 
især, naar man ifølge de mindste Qvadraters Methode bestemmer 
Værdierne for Størrelsen f— som indgaaer i Formlen (2). 

Udføres Regningen, saa finder man ifølge Boileau’s første For

søgsrække = 0,00324, hvorimod man for den anden For

søgsrække finder f—j=O,00203, hvoraf fremgaaer, at 

ikke er constant, men afhængig af Vanddybden og det saaledes, 
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at [j er proportional med Strømmens Dybde. Betegnes Strøm
mens Dybde ved II, saa kan altsaa Formlerne (1) og (2) skrives
saaledes : 

dv\2
dx)

2 1 æ3
T V 7T ‘ 77 ’

hvor -7T 1/— er en constant Størrelse, som ifølge Boileau’s3 V
Forsøg findes at være =34,5. Af Formlen (3) bestemmes Strøm
mens Vandføring samt dens Middelhastighed w, og man finder 
derefter let følgende Delation mellem F, v og w:

5w = 3F-|-2y.................................... (4)
Med Hensyn til den Maade, hvorpaa Modstanden, der udgaaer 
fra Ledningens Overflade, virker paa Strømmen, da oplyste For
fatteren, at denne efter sin Natur maa forplante sig igjennem 
Fluidet i Retning af Normalen til Overfladen; men at Mod
standen derimod i Almindelighed ikke forplanter sig igjennem 
hele Strømmen, men kun til det Punkt af Normalen, hvor samme 
skjæres af en Anden, der efter Forholdenes Natur medfører en 
lige Hastighed i Skjæringspunktet. I en cirkelformet, cylindrisk 
Ledning falder Normalernes Skjæringspunkt i Centrum, og naar 
Ledningen er lieelt fyldt, vil den frie Overflade altsaa være re
duceret til en Linie (Ledningens Axe), hvor Hastighedeo vil være 
et Maximum. Den Vandmasse, som befinder sig mellem to vil- 
kaarligt valgte Normaler, er kun paavirket af den Deel af Led
ningens Overflade, der ligger imellem disse Normaler. For en 
plan Ledning uden Dæksel vil Vandspejlet falde sammen med 
den Overflade, hvori Hastigheden er et Maximum, saafreml 
Strømmen bevæger sig i det lufttomme Rum. Er Strømmen 
derimod begrændset af to parallele Planer, og ere begge Planer 
af samme Beskaffenhed, saa vil Modstanden imod Vandets Be
vægelse i Ledningens to Halvdele, nærmest disse Planer, være 
ligestor, og den frie Overflade vil da falde midt imellem de 
omtalte tvende Planer. Udøver Dækselet en mindre Modstand 
end Bunden, vil Strømhastigheden blive større ved Dækselet 

8' 
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end ved Bunden, og i dette Tilfælde vil altsaa den fri Overflade 
i Strømmen, det vil sige den Grændseflade, hvori Vandet kan 
betragtes som fuldkommen frit, og hvori Strømhastigheden altsaa 
stedse er et Maximum, nærme sig imod Dækselet. Men selv i 
en aaben Ledning viser det sig i Reglen, at Strømhastigheden 
i Vandspeilet er mindre end lidt derunder, hvilket naturlig viis 
hidrører fra, at Luften udøver en lignende, skjøndl svagere Virk
ning, som Bunden af Ledningen, og Boileau fandt saaledes, at 
Hastigheden var størst i en Dybde af | til | af hele Vand
dybden.

Efter paa denne Maade at have forvisset sig om, at Form
lerne (3) og (4) fuldstændigt stemmede overeens med Boileau’s 
tvende Rækker af Forsøg, havde Forfatteren tilstrækkelig Anled
ning til at gaae videre i sine Undersøgelser, og ved en ganske 
tilsvarende Betragtning, som den, hvorved Formlerne (1) og (2) 
bleve fremstillede, fandt han dernæst følgende Formler for Be
vægelsen al' et Fluidum i en

¡det k = oc + II

staverne v, g, 7z, (», l og g 
Foregaaende er vedtaget, m 
ningsradius svarende til det 
Dybde under den frie Over

hvilkensomhelst cylindrisk Ledning:

v = F— \'k (5)

= li og a-j-x = r, hvori Bog

have samme Betydning, som i det 
Mens Ji betegner Ledningens Krum
betragtede Punkt af Strømmen, hvis 
lade er ce, og H betegner Strøm

mens fulde Dybde, begge maalte efter Normalen til Ledningens
Overflade; « og r betegne altsaa Afstandene fra Krumnings
centret, respective til den frie Overflade og til det betragtede 
Punkt af Strømmen. Af Formlerne (5) sees først, at naar 
R = co og II er endelig, saa er «=cc samt Ledningen en 
plan Flade, og i dette Tilfælde finder man ganske rigtigt, al 
Formlerne (5) reducere sig til Formlerne 0) og (2) forden plane
Ledning.
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Er Ledningen derimod cirkelformel og beeil fyldt med Vand, 
saa er a = 0, og Formlerne (5) kunne da skrives:

Af den sidste af disse Formler kan Vandføringen 7 let beregnes 
og deraf Strømmens Middelhastighed w bestemmes ; udfores 
Hegningen, finder man følgende Relation mellem P, v og w

7w = 3 K + 4v.................................... (7)
Først senere kom Forfatteren i Besiddelse af en Afhandling af 
General - Inspecteur Darcy: Recherches Experimentales relatives 
au mouvement de l’Eau dans les tuyaux, Paris 1857, hvilken Af
handling, efter en gunstig Betænkning, afgiven i Juni 1854, er 
optagen i det franske Academies Skrifter. Ifølge denne Afhand
ling har Darcy bl. A. experimentalt undersøgi Lovene for Vandets 
Bevægelse i cirkelformede, cylindriske Ledninger, hvis Diametre 
varierede fra 0,i88'n til O,50in, og ved denne Undersøgelse blev 
han ledet til det Resultat, at Strømhastigheden kan fremstilles 
ved følgende Formel:

der ganske falder sammen med Formlen (6), naar man antager 
Størrelsen f—= og i dette Resultat laae dm- altsaa en 

\q J 9K2
ny og vigtig Bekræftelse paa Rigtigheden af den her fremstillede
Theo ri.

Forfatteren gjør imidlertid opmærksom paa, at Darcy’s For
mel paa en væsentlig Maade staaer i Strid med Boileau’s Forsøg, 

og navnlig forsaavidt al efter Darcy’s Forsøg skulde være

proportional med Qvadratet af Strømmens Dybde, imedens/* efter
Bodeau’s Forsøg viser sig at være proportional med første Po- 
tents af denne Vanddybde. Forfatteren gjør derhos opmærksom 
paa, at Darcy har afledet dette Resultat af Forsøg med fire Rør
ledninger af væsentligt forskjellige Diametre, men at en nærmere
Sammenligning viser, at man med ligesaa god Grund tør slutte,
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er proportional med li som med 7?2, idet Afvigelserne ind-at

len i det Hele mindst ved at antage

I")

byrdes i det Hele tindes at være temmelig store ; Ild vistnok bliver Fei- 

proportional med 7?2; men

sammenlignes Resultaterne for de større Ror, der dog maa til
skrives størst Paalidelighed, saa passer den første Potents af li 
meget bedre end R2. Endelig gjør Forfatteren opmærksom 
paa, at Darcy's Antagelse nødvendigviis maa være urigtig, da 
den i sine Conseqventser leder ligefrem til Umuligheder. An

tager man derimod

følgende Form:

at i de almindelige Formler (5)

(8)
/\u, \ __ 2 R2-a2 
\q) ~ 9 K2.R’

som stemmer med Boileau’s Forsøg, saa erholder den 1ste
Formel (5) følgende symetriske Form:

der allerede derved vækker Anelse om sin Paalidelighed, og 
denne bliver ydermere bestyrket derved, at, naar vi anvende 
denne Formel paa det Tilfælde, hvor Ledningen er en med Vand 
fyldt Cylinder med cirkelformet Tværsnit, saa kan Formlerne (6)
skrives :

og naar vi da, ifølge Darcy’s Forsøg, beregne den sandsynlige Værdi 
af saa finde vi denne at være :

ZTlhf = 31,63.

Anvende vi derimod samme Formel 19) paa en plan Ledning 
med Vandhøiden II, saa finde vi:

som sammenlignet med Formlerne (3) viser, at medens Boileau’s
Forsøg have givet K]'g = 34,5 
saa giver Darcy’s Forsøg KVg =31,63. 
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En større Overensstemmelse imellem saa uligeartede Forsøg 
vilde man næppe vente, og dette Resultat betragter Forfatteren 
som et afgjorende Beviis for Theoriens Rigtighed.

Efter det saaledes udviklede vil det som man seer være let 
at bestemme Loven for Vandets Bevægelse i en hvilkensomhelst 
cylindrisk Ledning, naar Ligningen for dens Tværsnit er given 
og Vandel strømmer derigjennem med en constant Hastighed.

Fra dette Resultat gaaer Forfatteren over til at fremstille 
Lovene for Bevægelsen af en Strom, hvis Hastighed i det vil- 
kaarlige Element, som betragtes, er variabel baade som Function 
af Elementets Sted med Hensyn til Ledningens Overflade, altsaa 
som Function af r og tillige som Function af det gjennemløbne 
Rum, altsaa som Function af Tiden.

I dette almindelige Tilfælde finder han den partielle Diffe
rentialligning for Fluidets Bevægelse at være følgende:

dt $ ds o . r dr (12)

hvori s betegner Længden af den Vei, som det betragtede Ele
ment af Fluidet har gjennemlobet i Tiden i, ved hvilket 'Lids
punkt V betegner Hastigheden, u betegner Trykhøidetabet, r 
betegner radius vector til det betragtede Punkt af Fluidet., hvis

Tæthed = p, og hvori Fortegnet vælges, naar i J er ne-

er positiv, saml hvori endelig/z, bestemt

ved Formlen (8), betegner en Function af s.
Er Størrelsen « = co , da kan Ligningen (12) integreres fuld

stændigt paa en temmelig simpel Maade ved en uendelig Række ; 
men i Almindelighed bliver Integralet, skjøndt det indeholder een 
arbitrær Function, meget vidtløftigt, hvad forøvrigt er ganske 
naturligt, naar det betænkes, hvilket Omfang den almindelige 
Ligning maa have, for at kunne indeslutte alle de paa dette 
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Gebet forefaldende Muligheder. Blandt disse er der nogle Til
fælde, som fortrinsviis ere af Vigtighed, og, det gaaer her som 
ikke sjeldent i Naturen, de vigtigste Tilfælde ere ofte de 
simpleste. Et mærkeligt Tilfælde i denne Henseende erholde vi, 
naar vi antage at den arbitrære Function F(r), som indgaaer i 
det fuldstændige Integral, bar følgende Form:

= A . • dr,

idet a er constant; tbi da reducere disse ellers saa compli- 
cerede Formler sig til følgende simple Ligninger:

hvori a er en arbitrær Constant, og s betegner Længden af den 
Vei, som del Element, der er bestemt ved r = « og hvis Ha
stighed = F, gjennemløber i Tiden t.

Sammenlignes den første af disse Formler med (5), idet det
øverste Fortegn benyttes, viser det sig, at disse blive identiske,

den arbitrære Constant a == g k =dersom 
i qho
9 = idet Rq betegner en vis constant

for R = Ry.

man antager, at

= 2 K~(l -__J l R20 — a^

Værdi af R og y betegner Værdien af

Forhold af denne Art frembyder Omdreiningslladerne, hvor ethvert
Snit lodret paa Axen er en Cirkel, for hvilken alle Normalerne 
til Ledningens Overflade skære hinanden i et Punkt af Axen. 
Er en saadan Ledning hedt fyldt, saa er «==0, og i dette Til
fælde betegner altsaa s Længden af Axen, svarende til det Punkt 
af Ledningen, hvis Badins = R. Antager man nu, at til s = 0 
er R = Ry, saa kan Ligningen for Ledningens Overflade skrives

R = yO),.......................................(14)
hvor <p betegner en given Function af s.
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hvoraf Ledningens Vandføring tindes at være:

Men i dette Tilfælde reduceres Formlerne (13) til:

<1 = nIV (K— jKl/g]/ tå),...................... (16)

hvilket Udtryk maa være nafhængigt af s, naar q er constant for 
hele Ledningens Længde.

Af Formlen (16) kan man bestemme V eller Vandets Strøm
hastighed i Ledningens Ave, naar q og R = q\s) ere givne, og 
derefter findes Tryktabet w, svarende til Længden 5, ifølge (15), 
af følgende Formel:

For en cylindrisk Ledning findes saaledes:

som forhen bekjendt.
Et andet mærkeligt Tilfælde er det, hvor a = oc. Iler er 

altsaa ethvert Snit lodret paa Ledningen en ret Linie og, naar 
vi gaae ud fra Ledningens Bund, saa kan Ligningen for Strøm
mens Bevægelse altsaa skrives :

V = 1/ 2 gu + 2 $ Ilds H- Û' + j/a . . (18)

hvoraf Strømmens Vandføring for en Brede =1 findes at være: 

<7 = ffl]/2ffu+2~-ii/as+C+ . (19)

Er Ledningen en plan Flade, saa kan Tryktabet u, svarende til 
en Længde = 5 af Ledningen, fremstilles ved:

u — s . sin co — [Il — Hq) cos te, og
indsættes denne Værdi i Formlen (19) samt antages derhos, at q 
er constant, saa erholdes Betingelsesligningen mellem s og II 
for de frie Vandseilsformer ved plane Ledninger. En nærmere 
Undersøgelse af disse Former viser nu ikke alene, at der i det 
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Hele gives G Vandspeilsformer, hvorunder Strømmen kan bevæge 
sig med constant Vandføring, saaledes som Forfatteren i sin tid
ligere Afhandling liar udviklet, men den viser tillige, at disse 
Former i det Væsentlige ere analoge med de af ham forhen 
fremstillede Former, naturligviis med de Modificationer, der ere 
en Følge af, at Vandet ikke, som tidligere forudsat, bevæger sig 
som en solid Masse, men tværtimod i alle Punkter har sin sær
egne Hastighed.

Ikke mindre vigtige og interessante ere de Resultater, som 
kunne udledes af Formlerne (13) med Hensyn til Vandets Bevæ
gelse i frie Strømme i Havet. Gaae vi nemlig ud fra Strømmens 
frie Overflade, og antage vi « = co , saa reduceres (13) til:

V = V 2ffu — ~ jj /Ids + C— ]/a . x^............. (20)

og af denne Formel sees først, at Hastigheden v aftager, 
naar Dybden x voxer; men det sees tillige, at der stedse gives 
en Dybde, hvori v = 0, og det er klart, at denne Dybde maa 
være Strømmens fulde Dybde, som er betegnet med H. Men 
naar man altsaa i Formlen (20) sætter:

v = 0 og x — ZZ,
saa erholder man Ligningen for-Strømmens Begrændsningsflader, 
og antager man derhos, at den accelererende Kraft er Nul, altsaa 
at u = 0, saa finder man efter foregaaende Differentiation, Son
dring af de Variable og derpaa følgende Integration, følgende 
Ligning for Strømmens Form:

Il = ± — s),................................ (2|)
hvori s0, som betegner Værdien af s svarende til II = 0, frem
stiller Strømmens fulde Længde fra det valgte Udgangspunkt til 
dens totale Forsvinden, og p er en Constant = 0,0417 Fod, naar 
Il og s udtrykkes i Fod. Heraf sees at Strømmens Længde
snit er en Parabel, hvis Toppunkt er Grændsen for Strømmens 
Længdeudstrækning, hvis Abscisse er Strømmens Længderetning 
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og hvis Ordinater fremstille Strømmens Dybde langs dens hele 
Længde. Er Strømmen en Dybvandsstrøm, da vil Formen være 
en fuldsændig Parabel; men er den derimod en Overfladestrøm, 
saaledes som f. Ex. Golfstrømmen, saa ligger Abscisseaxen i 
Vandspeilet og Strømmens hele Dybde vil følgelig være fremstillet 
ved Parablens ene Green.

Med Hensyn til Vandets Bevægelse, da lindes ifølge (20)
V — fa . H* og V = — æ^), .... (22)

hvor a er en arbitrær Constant, som maa bestemmes ifølge Erfa
ring. Med Hensyn til Strømmens Vandføring, da finder man 
ifølge (20), at denne kan fremstilles:

q = f H. V.................................... (23)
Naar man nu vil anvende disse Formler paa Golfstrømmen, saa 
er det ikke vanskeligt at bestemme Constanten «, naar man til 
Exempel for tvende givne Punkter af Strømmen, hvis Afstande 
ere bekjendte, har bestemt Strømmens Hastighed i Vandspeilet. 
Ifølge Capitain Maury »the physical geography of the sea» kan man 
saaledes anslaae Golfstrømmens Hastighed i Floridastrædet ved 
Bernini til 6j Fod pr. Sec. ; men efterat Strømmen har gjennem- 
løbet en Vei af c. 750 Miles Længde, anslaaer man Strømhastig
heden, i Egnen af Azorerne, kun til 2 à 3 Miil i Døgnet eller 
c. 0,75 Fod pr. Sec. Gaaer man ud fra disse to Bestemmelser, 
findes ]/a = 0,00025, og deraf beregnes Golfstrømmens fulde 
Længde s0 = c. 800 Mile, samt dens Dybde i Strædet ved Be
rnini, /Zo, til c. 900 Fod. Fremdeles finder man, at naar Golf
strømmens Hastighed ved Bernini er Fod og ved Azorerne 
er f Fod, saa maa Dybden ved Cap Hatteras være c. 800 Fod 
og Strømhastigheden sammesteds være = 5,69 Fod, medens 
Erfaring angiver Hastigheden der til c. 5 Fod. Ved New
foundland findes Dybden efter Formlen (21) at være 540 
Fod og Strømhastigheden sammesteds at være 2,81 Fod medens 
Maury angiver den til 2,5 Fod. Endelig findes Strømdybden 
ved Azorerne at være omtrent 200 Fod samt at Golfstrømmen 
forsvinder i Havet, efter at have gjennemløbet en Strækning af 
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c. 50 Mile fra dette Punkt. Beregningen gjor allsaa paa fyldest- 
gjørende Maade Rede for Hastighedens Variation langs ad Golf
strømmen; men der er dog en væsentlig Hage ved Beregningen, 
og det er denne, at ligesom Strømdybden aftager langs ad Strøm
men efter den Lov, som er fremstillet i Formlen (21), saaledes 
maa ogsaa Golfstrømmen, hvis ingen anden Virkning forhindrer 
det, aftage i Brede efter samme Lov, dersom den kan betragtes 
som havende et rectangulært Tværsnit. Dette stemmer imid
lertid ikke med Erfaring; thi Golfstrømmen spreder sig tværtimod 
meget betydeligt under sit Løb.

En Grund til denne Udbredelse kan søges deri, at Golf
strømmen er en varm Strøm, hvis Vand, som en Følge af 
Varmen, er mindre vægtfuldt, end Atlanterhavets Vand; men da 
Forchhammers Undersøgelser over Havvandet vise, at Golf
strømmens Vand tillige er saltholdigere end Atlanterhavets Vand, 
og som Følge deraf vægtfuldere end det omgivende Vand, saa 
maa disse modsatte Virkninger idetmindste tildeels ophæve 
hinanden; Alligevel synes Resultatet at være, at Golfvandel er 
mindre vægtfuldt, end Atlanterhavets Vand; thi Erfaring synes 
at vise, at Golfstrømmens Rande ere noget convexe, og i saa 
Fald, ligger der heri en Grund til, at Strømmen maa ud
brede sig under dens Løb. Hvor stor en Spredning af 
Strømmen, der derved foranlediges, har man ikke Midler til at 
bestemme; men Forfatteren antager ikke at denne er større, 
end at man uden mærkelig Feil kan see bort fra samme. Men 
dersom man reçut abstraherer herfra, saa bliver der endnu en 
anden og vægtigere Grund tilbage, som paa en hoist tilfreds
stillende Maade er istand til at forklare baade Strømmens Gang 
og dens Spredning i Havet, og denne Grund ligger deri, at 
Golfstrømmen under sit hele Lob brydes med mægtige Hav
strømme, som bevæge sig fra Nord imod Syd igjennem Atlanter
havet, hvor de træffe Golfstrommen paa deres \ ei, og med Inde 
den Magt, som ligger i disse Strømmes levende Kraft, trænge 
sig imod Golfstrømmen, og ikke alene tvinger den ud af dens 
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Vei i sydlig Retning, men trænge ind i denne og belemre den 
med mægtige Vandmængder, hvilke Golfstrømmen taalmodig op
tager blandt sine egne Vandmasser, og, liberalt, skjøndt ikke 
uden synlige Tegn paa Vrede, meddeler den disse Part i sin 
levende Kraft i Forhold til deres Masser og sætter dem i Be
vægelse med sig. Følgen heraf er, at, da Golfstrømmens levende 
Kraft paa denne Maade efterhaanden bliver fordeelt paa større 
og større Masser af Vand, maa Strømhastigheden aftage, og 
dette kan ifølge Formlen (22) ikke skee uden at Strømdybden II 
maa aftage; men naar Vandmassen desuagtet vover, saa er det 
klart, at Golfstrømmen maa tiltage i Brede, saml at denne Brede 
maa afhænge af de Vandmassers Størrelse, som strømme ned 
imod Golfstrømmen og blive bortførte af denne. Ved den nylig 
omtalte Beregning over Golfstrømmens Løb, blev det forudsat, 
al Strømmen ikke optog nye indtrængende Vandmasser paa sin 
Vei, og det blev da fundet, at i saa Fald maatte den have en 
Dybde i Strædet ved Bemini af c. 900 Fod, samt at dens fulde 
Udstrækning vilde udgjøre henimod 800 Mile. Oplager derimod 
Golfstrømmen betydelige Vandmasser paa sin Vei, saa maa den 
fra Begyndelsen af have en større levende Kraft i sig, end den nys 
forudsatte, og som en Følge deraf maa dens Dybde i Bemini- 
strædet være større end 900 Fod, hvilket netop er del, som 
Erfaring synes at stadfæste, idet Captain Maury angiver Golf
strømmens Dybde for delte Punkt til 200 Favne eller c. 1200 
Fod. Forfatteren antager nu, at Golfstrømmen virkelig har denne 
Dybde ved Bemini samt i Gjennemsnit en Strømhastighed i 
Vandspeilet af 6| Fod pr. See. og finder da, at Constanten 
\a = 0,00016 samt at Golfstrømmens fulde Længdeudstræk
ning, dersom den ikke hemmedes i sit Løb ved indtrængende 
Vandmasser vilde belobe sig til c. 1440 Mile, i hvilket Tilfælde 
den vilde naac Europas Kyster med en Hastighed af 2¿ Fod 
i See. og med en Dybde af over 600 Fod.

Forfatteren gjør dernæst opmærksom paa, al hele Golf
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strømmens levende Kraft, svarende til et hvilketsomhelst Punkt 
af dens Bane og udtrykt i Hestes Kraft kan fremstilles ved :

A = 4550 F3 II................................ (24)
idet V og II udtrykkes i Fod. I Strædet ved Bemini beløber 
denne Arbeidsmængde sig til 1600 Millioner HKr. og for at be
lyse dennes ubvre Størrelse, bemærker han, at en saa stor Ar
beidsmængde, udfort med de fuldkomneste Dampmaskiner, soin 
bruge 3 ñ Kul i Timen pr. HKr., vilde udkræve et Kulforbrug 
af over 2 Mill. Tons i Timen, saa at hele Englands aarlige Kul
produktion (84 Mill. Tons), ikke vilde være tilstrækkeligt til to 
Gange 24 Timers Arbeide.

Men naar Golfstrømmens Vande, istedetfor at være for- 
deelt paa en Brede — 8 Mile udbreder sig over m Miles Brede, 
saa vil Strømdybden —■ forudsat, at Strømmens levende Kraft er 
uforandret —, være aftaget fra II til:

h = (-Ÿ1 ■11.......................................
\m i

og hvis vi altsaa tage Strædet ved Bemini til l dgangspunkt, saa 
komme vi til følgende Resultat:

1) For lløiden af Cap Hatteras findes II = 1136 Fod, men 
da m = I84 Miil, bliver Strømmens virkelige Dybde = 970 
Fod og Strømhastigheden V = 4,86 Fod, medens Erfaring 
har givet c. 5 Fod.

2) For lløiden af Newfoudlands Banken findes 11 = 970 Fod, men 
da man efter Maury har m = 112 Miil, saa bliver Strøm
mens virkelige Dybde kun = 600 Fod og Strømhastigheden 
V = 2,35 Fod, medens Erfaring har anslaaet den til c. 
2,5 Fod.

3) For Høiden af Azorerne lindes II — 830 Fod, men da 
Strømmen efter Maury udstrækker sig fra 30 til 53 Grader 
N. Br. saa bliver Golfstrømmens virkelige Dybde ved Azo
rerne kun = 420 Fod med en Hastighed af 4 til 5 Miil i 
24 'l'imer, medens Erfaring synes al have givet en Ha
stighed paa dette Punkt af 2 5 3 Miil.
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Overensstemmelsen mellem Erfaring og Beregning synes 
saaledes at godtgjøre, at Beregningen er rigtig.

Men er Beregningen rigtig, saa kan man gaae et Skridt 
\idere for tilnærmelsesviis at bestemme Størrelsen af de Vandmas
ser, som Golfstrømmen optager fra Punkt til andet paa sin Vei.

Golfstrømmen, som i Strædet ved Bemini har en Vand
føring af 920 Mill. Cbfod pr. See., vilde nemlig, dersom den ikke 
opfangede noget Vand, bave en Vandføring ved Cap Hatteras af 
c. 800 Mill. Cbfod; men i Stedet derfor er denne 1280 Mill. 
Cbfod, og Strømmen har altsaa paa en Længde af 150 Mile op
laget 480 Mill. Cbfod Vand. Paa Strækningen fra Cap Hatteras 
til Newfoundland, der har en Længde af c. 350 Mile, skulde 
Vandføringen paa samme Maade have aftaget fra 800 til 540 
Mill. Cbfod, men i det Sted er den vovet fra 1280 til 2280 
Mill. Cbfod, og Golfstrømmen har altsaa paa denne Strækning 
opfanget en Vandmængde af 1260 Mill. Cbfod, og endelig paa 
Strækningen fra Newfoundland til Azorerne skulde Golfstrømmens 
Vandføring have aftaget fra 540 til 360 Mill. Cbfod, num istedet 
derfor findes den at være tiltaget fra 2280 til 2920 Mill. Cbfod 
og Strømmen har altsair paa en Længde af c. 250 Mile optaget 
Vandmasser til Beløb af 820 Millioner Cubikfod.

Det er heraf klart, hvilken Indvirkning Koldvandsstrømmene 
fra Nord udøve paa Golfstrømmen: ere disse betydelige, saa 
belemres Golfstrømmen med betydeligere Vandmasser, der baade 
nedsvale dens Temperatur og formindske dens Længdeudstræk
ning i høi Grad og tilmed tvinger denne Strøms Lob til at 
antage en forholdsviis sydlig Retning, hvorved Golfstrømmens 
Virkning paa Europas climatiske Forhold bliver væsentlig under 
Middelvirkningen. Ere Koldvandsstrømmene fra Nord derimod 
forholdsviis smaa, saa beholder Golfstrømmen en mere nordlig 
Retning, Vandet en høiere Temperatur og Strømmens virkelige 
Længdeudstrækning bliver tillige forholdsviis stor, og ved 
alle disse sammentrædende Omstændigheder er det klart, at 
Golfstrømmens Indvirkning paa Europa maa blive større end 
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Middelvirkningen. At Golfstrømmen i Aarets Løb har en svaiende 
Bevægelse, der viser hen paa en saadan Variation af Koldvands
strømmene fra Nord, er bekjendt. Paa Høiden af Newfoundland 
falder Golfstrømmens Nordgrændse i Sept, ved c. 48° N. B. og i 
Marts ved 43° N. Brede. Indtræffer det Tilfælde, at Golfstrommens 
Vandføring er forholdsviis stor og at Koldvandsstrømmene fra 
Nord ere forholdsviis smaa, saa bliver Golfstrømmens Virkning 
paa Europa et Maximum, og det er maaskee ikke usandsynligt, 
at den usædvanlige milde Vinter og det tidlige Foraar iaar, i en 
væsentlig Grad kan hidrøre fra saadanne Forhold ved Golfstrommen. 
Efter det her Anførte, bliver det altsaa mere end blot sand
synligt, at den Koldvandsstrøm, der skyder sig ned imellem 
Amerikas Kyst og Golfstrømmen og som synes at forsvinde i 
Floridastrædet, netop forsvinder der fordi den efterhaanden op
tages af Golfstrømmen. Vandføringen af denne Koldvandsstrøm 
maa altsaa anslaaes til omtrent Halvdelen af Golfstrømmens.

Spørger man nu om Golfstrømmens Oprindelse, saa troer 
Forfatteren, at der kun er een Aarsag, som kan fremkalde denne 
mægtige Havstrøm, der er saa stor, at den i Løbet af 2i Timer 
vilde sænke Vandspeilet i det caraibiske Tlav og den mexikanske 
Havbugt 28 Tommer, dersom disse Have, hvis Størrelse er liig 
en Trediedeel af hele Europa, intet Tilløb havde, og denne 
Aarsag er Æqvatorialstrømmen. Efter det Anførte er det 
nemlig indlysende, at der ikke gives nogen Flod i Verden der 
fører en saa stor Vandmasse, som den, der udstrømmer igjen- 
nem Floridastrædet, ligesom ogsaa, at der ikke er nogen Grads- 
forskjel af Saltholdighed mulig, der vilde kunne opveie den Man
gel paa Vand, som vilde opstaae, dersom det Caraibiske Hav og 
den Mexikanske Bugt savnede en lige stor Vandtilgang, som den, 
Golfstrømmen fører bort. Betingelsen for Golfstrømmens Be- 
staaen er altsaa den, at det forenede Caraibiske og Mexikanske 
Hav maa have en Tilgang, der stadigt kan holde Ligevægt med 
Afgangen; men da Afgangen danner een af de mægtigste Hav
strømme vi kjende, saa kan Tilgangen ikke være mindre end en 
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saadan mægtig Havstrøm. Med andre Ord, Golfstrømmen har 
sin Oprindelse fra den Havstrøm, der fra Sydspidsen af Afrika 
gaaer op igjennem Atlanterhavet, hvor den fra den Guineiskc 
1 lavbugt sender en mægtig Strøm tværs over Atlanterhavet lige 
ind i det Caraibiske I lav, og det er denne Strøm, der med
bringer den levende Kraft, hvormed Vandet forlader disse Have 
i Floridastrædet som Golfstrømmen.

Confèrentsraad Forchhammer meddelte følgende Notitser 
angaaende den sandsynlige Forekomst af Juraformationen i det 
nordlige Jylland.

Da jeg for over 40 Aar siden efter et længere Ophold i 
England begyndte at bearbeide Danmarks Geognosi, opkastede 
jeg det Spørgsmaal, hvorledes den Deel af Danmark og Bun
den af det omgivende Hav, der ligger imellem Liimfjordens 
Kridtparti og Norges og Sverrigs Ur- og Overgangsbjerge, var 
sammensat. En ganske almindelig Betragtning af Forholdene 
maatte gjøre det i høi Grad sandsynligt, at det store Mellemrum 
imellem de ældste al' Jordens forsteningsførende Bjergmasser i 
Norge og det sidste Eed af den store, saakaldte secondaire 
Formation i Jylland, engang have været udfyldt med saadanne 
Dannelser, der ogsaa i Tiden falde imellem Overgangsformationen 
og Kridtdannelsen. Denne Mening blev i høi Grad bestyrket 
ved den Iagttagelse, at Kridtformationen i Nord-England antager 
en reen øst-vestlig Strygningslinie, hvor den nærmer sig til 
Englands Østkyst, og at en Fortsættelse af denne vest-østlige 
Strygningslinie fører ligefrem til de nordligste Partier af Skrive
kridt paa den jydske Halvøes Vestkyst. Nordlig og vestlig for 
dette engelske Kridtbelte ligge som ældre Lag Juraformationens 
Steenarter, og i længere Afstand i samme Retning komme de 
endnu ældre Lag af Triasformationen, af det permiske System 
og den store Kuldannelse, indtil vi ved Vestkysten af Nord- 
England og Skotland komme til de endnu ældre og tildeels for

9
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steningsfrie Dannelser. En lignende Række af Udviklinger meente 
jeg maatte fra Liimfjordens Kridtparti strække sig i nordøstlig 
Retning, indtil de skandinaviske, ældste Bjerge.

A ed de Undersøgelser, som jeg anstillede i Vensyssel, for 
at finde Led af disse savnede Formationer, troede jeg at bave 
fundet et Lag, der var ældre end Kridtformationen, i blaagraae, 
rullesteensfrie Lecrlag, som paa de Steder, hvor jeg undersøgte 
dem vare frie for Forsteninger. Det blev imidlertid senere be
vist at forresten aldeles lignende Blaaleerlag i Vensyssel inde
holdt Forsteninger, henhørende til en meget ny Tid og altsaa 
umuligt kunde være ældre end Kridtet. Andre geognostiske 
Undersøgelser, der laae mig nærmere, have senere beskjæftiget 
mig saaledes, at disse Formodninger bleve glemte og en noiere 
Undersøgelse af Formationerne i Vensyssel gav mig heller ikke 
Anledning til atter at optage min ældre Mening. Imidlertid er 
jeg i de sidste Aar bleven opmærksom paa Kjendsgjerninger, 
som i høi Grad synes at bekræfte mine tidligere Anskuelser.

Det er vel bekjendt, at Juraformationens Stecnarter ere 
overordentlig sjeldne iblandt vore Rullestene, og de indskrænke 
sig paa de østlige Øer, Sjælland og Fyen til enkelte Kulstykker 
af samme Beskaffenhed, som de der forekomme i den born
holmske, ældre Jura og til enkelte Jernstecnstykker, der ledsage 
Kullene paa Bornholm og i Skaane. Paa den mellemste Deel 
af Halvøen kan man gjennemsoge Hundreder af Mergel- og 
Sandgrave uden at finde et Stykke, der kunde tilbageføres (il 
Juradannelsen, (dier til andre Formationer, hvis geognostiske 
Horizont ligger imellem denne og Overgangsformationens yngste 
Led. Ikkun i Halvøens sydligste Deel, i llolsteen finder man, 
og navnligen i dette Hertugdømmes sydligste Deel, Kalkstene, 
med Muslingekalkens charakteristiske Forsteninger, men Muslinge- 
kalkcn findes faststaaende ved Lüneburg, kun faa Miil S. for 
Elben. Hist og her spredt over hele Hertugdømmet llolsteen 
findes forsteningsfrie Kalksteen, med tæt, stormuslet Brud, som 
erindrer om enkelte Varieteter af Jurakalken. Jeg blev derfor
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meget overrasket, da jeg ifjor ved Hr. Apotheker Schütz?» Godhed 
erholdt et Stykke gmd, jernholdig Kalksteen, fuld af Forsteninger 
af en Ammonit med stærkt fremtrædende Ribber, som var funden i 
en Mergelgrav ved Bjørnsdal, ved den østlige Rand af den store, 
vendsysselske Vildmose, der i den nuværende Jordperiode har 
været en Fjord af Nordsøen. 1 dette Foraar sendte lir. Fyr- 
inkpector Grove mig en sort Kalksteen med et meget smukt 
Exemplar af en Ammonit af Familien Planulaterne, og senere har 
Hr. Pastor Friis i Ilørne og Hr. Etatsraad, Amtsforvalter Juul i 
Hjørring sendt mig en Mængde lignende sorte Kalkstene med 
de samme Forsteninger. Alle disse sidste Juraforsteninger vare 
fundne ved Stranden i Nærheden af det nye Fyrtaarn ved Hirts
hals. Kalkstenens ydre Charakter stemte i høi Grad overeens 
med de lerede, sorte Kalkstene, som ere charakteristiske for det 
ældste Led af den engelske Juraformation for Liasdannelsen. 
Da disse Kalkstene, navnligen i den nyere 'fid have fundet en 
udbredt Anvendelse som mager Kalk til Bygninger i fugtig .lord, 
og ligeledes hos os til Bygningen af den nye Dok ere tilførte 
fra England, maatte den første Tanke være, at de hidrørte fra 
dette Land, vare maaskee tilførte for at benyttes ved Bygningen 
af det nye Fyrtaarn, ved hvis Fod de lindes, eller kunde tilfældig, 
som Ballast være bragte med et Skib, der var strandet ved disse 
farlige Kyster. Hr. Pastor i Ilorne, som velvilligen paatog 
sig at faae disse Spørgsmaal opklarede, kom til det Resultat at 
ingen af disse Muligheder havde fundet Sted. De vare hverken 
bragte i Anledning af Fyrtaarnets Bygning, eller kunde de ældste 
Mænd erindre at noget Skib var strandet ved den nærmeste Kyst. 
Jeg reiste allsaa saasnart mine Forretninger tillod det til Hørne 
og Hirtshals, for at søge Oplysninger over dette interessante 
Fund.

Naar man fra Horno Kirke, som ligger paa Rullesteens- 
formationen, gaaer ned til Stranden O. for Hirtshals nye Fyrtaarn, 
træller man omtrent paa den halve Vei smaae Klitter, der kun 
med faa Fod Sand dække den ældre Rnllesteensdannelse, og 

9* 
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paa Stranden selv en overvættes stor Mængde Stene, der svare 
til vort Leers almindelige Rullestene (Granit, Gneus, Grønstene, 
Overgangssandstene og sort Overgangskalk). Iblandt disse fore
kommer ogsaa den sorte Kalksteen med Ammoniter og ifølge 
en gammel, med Stranden særdeles vel bekjendt Mands, Mikkel 
Skomagers, Udsagn, ledsage de baade 0. og S. for Taarnet de 
andre Rullestene saa langt som de strække sig, efter Angivelse 
næsten I Miil. De store Stene ligge paa den tlade Strand til
deels bedækkede af Søen. Længere ind imod Klitten ligger Smaa- 
stene og Sand, men tæt under Klitbakkerne følger atter et Belte 
af store Rullestene. (Nærmere Fyrtaarnet seer man at Klitterne 
hvile paa en brat Klint af Blaaleer, som er plastisk og stærk 
sammenhængende og er fuld af Brudstykker af Forsteninger, 
henhørende til den nuværende Fauna, og den indeholder tillige 
enkelte Rullestene. Ovenpaa Blaaleret imellem dette og Flyve
sandet tindes et Lag tildeels store, tildeels mindre Rullestene, 
som jeg maa antage at være udvaskede fra Blaaleerlagets for
styrrede Dele. 1 Nærheden af Fyrtaarnet fandtes ved Foden af 
Blaaleersvæggen enkelte men meget tydelige Stykker af den jern
holdende Juras Jernstene, og længere imod V. og S. forekom i 
samme Beliggenhed en stor Mængde kiselholdende Grønsand- 
Stene. Selv den høie Bakke, hvorpaa Fyrtaarnet ligger har kun 
et tyndt Lag af Flyvesand over den ældre Jordbund og en stor 
Mængde Stene, som ere benyttede til Fyrtaarnets Bygning ere 
tagne paa Bakken selv.

Den betydelige Mængde af sorte Jurakalkstene, Forekomsten 
af Juraformationens Jernstene, som ellers mangle i Jylland og 
endelig den store Mængde af Grønsandets Kalkstene, som aldeles 
mangle i det vestjydske Kridt, føre til den Formodning at disse 
Rullestene udtrykke Tilstedeværelsen af faste Lag af de Forma
tioner, hvortil de løse Stene henhøre. Grønsandet inaatte da 
formentlig være det ældre Grønsand linder Skrivekridtet. Naar 
det lykkes at faae en større Mængde af disse Grønsandsstene 
vil det uden Tvivl være muligt ved deres Forsteninger at afgjøre 
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delte Sp ergs in aal. Jeg har for nogle Aar siden i et Universi
tetsprogram viist hvorledes i den østlige Deel af Landet alle 
fremragende Partier paa Kysterne udtrykke fastere og ældre 
Dannelser, end vor almindelige Rullesteensformation, saaledes 
Gjedserodde paaFalster med Grønsandstene, høieMøen med Skrive
kridt, Stevnsklint med Skrivekridt og Liimsteen, Amager med 
Saltholmskalk, og Helsingør, skjøndt noget tvivlsomt, med den 
jernholdende Jura, Odden i Odsherred med Saltholmskalk og 
Refsnæs med Brunkulformationens faste, plastiske Leer, ligesom 
Grenaa med Saltholmskalk og Liimsteen. Noget lignende, end- 
skjøndt mindre tydeligt lader sig ogsaa eftervise paa Vestkysten 
af Halvøen, hvor Buldbjerg og Hanstholmen ere Forbjerge af 
Kridtformationen og Skallingen ved Hjerting et Forbjerg af Li- 
monitsandstenens faste Lag. Overeensstemmende dermed maa 
man formode at ogsaa Hirtshals Forbjerg svarer til faste Jordlag, 
og det er her, hvor vi linde de mange Brudstykker af Juradan
nelsen.

Strygningslinien af den skaanske Juras Kulformation ved 
Foden af Kulien strækker sig fra SO. til NV. Deres Fortsættelse 
fører til Hirtshals, og paa Jyllands Ostkyst ligger i denne Stryg
ningslinie et Forbjerg med det characteristiske Navn Steennæs 
l1/» Miil S. for Sæby, saaledes, at et Belte fra dette Forbjerg til 
Hirtshals vilde betegne Juraformationens Strygningslinie i det 
nordlige Jylland.

Comiteen i Anledning af Hr. Overlærer Afhandling
om Faxøekalken afgav følgende Betænkning:

Overlærer Johnstrup har i sin til Videnskabernes Selskab 
indgivne Afhandling givet en fortrinlig Monographie over Faxøe- 
Bakke, i geograpbisk, geognostisk, mineralogisk, physisk og 
chemisk Retning; medens i disse Retninger Arbeidet er saa 
fuldstændigt som et saadant paa en given Tid kan være, ere de 
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palæontologiske Forhold ikkun for saa vidt tagne med, som 
Dyrene og deres Levninger udøve en væsentlig Indflydelse paa 
de øvrige nævnte Forhold.

Forfatteren deler i Afhandlingens forste Afsnit, om de for- 
skjellige Varieteter af Faxøekalk, denne i Bryozookalk og Koral
kalk samt den sidste igjen i ældre og yngre, eller uslentet og
slentet Kalksteen, og viser i andet Afsnit hvilken else
disse Forskelligheder udøve paa Lagenes Heldning. Ved en 
meget omhyggelig Undersøgelse af de i Faxøebakke bestaaende
Forhold, og en Sammenligning med den nuværende Periodes
Koralrev er han kommen til det Resultat, af ikkun Bryozoo
kalk en s Heldningsforhold kan tages til Maalestok for Faxøe- 
kalkens Niveauforandringer, at derimod Holdningen af Koral
kalkens Lag ogsaa er afhængig af andre ikke med Niveau
forandringerne i Forbindelse staaende Forhold. Vi ansee denne 
smukke og saavidt Omstændighederne have tilladt det, fuld
stændigt gjennemførte Undersøgelse for den vigtigste Deel af 
Forfatterens Arbeide, idet den giver os et fast Udgangspunkt 
til Bedømmelsen af denne Dannelses indviklede Leiringsforhold.

Resultatet af de her, og i 4de Afsnit »om de mechaniske 
Forandringer som Faxøekalken har undergaaet efterat Koral
dannelsen er afsluttet« meddelte Undersøgelser er, at Faxøe
kalken har lidt en almindelig Hævning tilligemed den om
liggende Egn, at enkelte Dele af Bakken desuden have lidt 
locale Hævninger, og at endeligen en ikke ringe Deel af de 
heldende Lag ere dannede ved de nedfaldne løsbrudte Massers 
Ordning paa et Skraaplan, altsaa analog med vore Kysters nu
værende Havstokssien tning.

I 3die Afsnit behandler Forfatteren »de chemiske For
andringer som Faxøekalken har været underkastet efter dens 
Dannelse, og leverer værdifulde Bidrag til den endnu gaade- 
fulde Metamorphose af Kalkstenene og til Forstaaelsen af de 
forskjellige Maader, hvorpaa Forsteningerne ere bievne op-
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bevarede, og deres organiske Masser ombyttede mod senere 
indlrængte Kalkdele.

Afhandlingen, som indeholder et omfattende Nivellement af 
Bakkens Overflade, er ledsaget af et Kort over Faxøe-Bakke, 
3 Blade Gjennemsnits Tegninger, samt et Blad af Tegninger af 
de saakaldte Skorstene d. v. s. ejendommelige, ror- eller tragt
formede Fordybninger i Kalken, udfyldte med senere indbragte 
Jord- eller Steenmasser.

Vi ansee dette Arbeide for et vigtigt og væsentligt Bidrag 
til vor geognostiske Literatur, og anbefale det i sin Helhed til 
Optagelse i Selskabets Skrifter tilligemed de medfølgende Tavler 
og Kort. Kortet kan uden at Tydeligheden lider derved, redu
ceres betydeligt.

Kjøbcnliavn, den 10 Juni 1863.
i/. Forchhammer, Japefus Steenstrup J. Heinhardt

A H alter.

I Model var fremlagt:
Fra Gesellschaft für vaterländische Geschichte i Kiel.

Jahrbücher für die Landeskunde der 
Holstein und Lauenburg. Band 
Heft 1—3. Kiel 1862—G3.

11 erzog th ü m er Sch 1 e s wig,
V Heft 1 — 3, Band VI

Fra Observatoriet i Altona.
Astronomische Nachrichten. Nr. 1 iOG—20.

Fra Academie der Wissenschaften i Berlin.
Monatsberichte vom Jahre 1862. Berlin 1863.

Fra Physikalisch-medicinische Gesellschaft, i Würzburg.
Würzburger medicinische Zeitschrift. IV Band 2 lieft. Würz

burg 1863.
— naturwissenschaftliche Zeitschrift, 111 Band, 3—4 lieft. Würz

burg 1862.
Fra Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig.

Berichte.. .Mathematisch-physische Classe. Sitzung am 15 April 
1863.
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Fra Geologische Reichsanstalt i Wien.
Jahrbuch 1861 und 1862. XII Band Nr. 4.

Fra Royal Geographical Society i London.
Proceedings. Vol. Vil Nr. 1. London 1863.

Fra Observatorio de Marina de St. Fernando i Cadix.
Almanaque Náutico para el año 1864. Cadix 186?.

Fra Istituto Véneto.
Atti. Serie 111, Tome Vil. Dispensa Decima. (10).
— — — — VIII. — t. 2.
Prof. Domenico Turazza. Di alcuni problemi spettanti alia teo

ría dinámica del calórico Memoria a: Mern. del. inst. Venet. 
Vol. 10, P. 3.

Fra Geological Survey of India.
Annual Report 1861—62. Calcutta 1862.

Fra Natuurkundige Vereeniging i Batavia.
Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch 

Indie. Deel V. 1858—59.
— -— Deel VI, Nieuve Serie, Deel 1, 1859. Batavia 1858 — 59. 

Natuurkundig Tijdschrift. Deel XVIII, Vierde Serie Deel IV.
— XIX,   — V.

Tdra Academie der Wissenschaften i München.
Sitzungsberichte 1862. II Hefte 3 & 4. München 1862.

1863. I — I & 2. — 1863.
— — Philosophisch - philologische Classe.

Fra Physikalisch-ökonomische Gesellschaft i Königsberg.
Schriften. Ill Jahrgang, I & 2 Abtheilung. Königsberg 1862—63. 

Fra Mr. P. G. de Dumast.
Une Idée Lorraine. Nancy 1863.

Ira Commissionen til Sverigs Geologiska Undersökning.
Några Ord till Upplysning om Bladet Westerås . I.

— — — — — — Arboga . 2.
— — — — — — Skultuna . 3.
— — — — — — Söderlelge . 4.
— — — — — — Eskilstuna . 5.



1863. Marls

Middeltemperatur. Vindforhold.

'S?

Barometer,
reduceret til 0° Reaumur. Thermometer i Skygge mod Nord.

Vindens

MX. (i

Itetnii

Ml).

S-

G

Vindens Styrke.

MX. fi MD. G

Luftens

Idseende *).

MX. (i MD. G

Regn,
Sne Ac., 

maalt 
Kl. 9 
Form.

Vedtegninger
med Hensyn til Regntiden.

»s

9 Form. Middag. 4 Efter ni.

?4 Fod 
overJord.

Middel Corr.
+ 0°01

4
over

Fod 
Jorden. I Jorden.

Reaumur. 1 Fed
Middel.

2 Fod
Kl. 2.Lavest. Höiesl.

1 341, '"15 540,'"59 539,"'28 2°68r. — 1°2 7°0 3°1 5°0 V. SV. SSO. SSO. 1. 1. 1. 1. O o o 0 1
2 37. 51 57, 52 57, 36 3,71 -o,i 5,0 3,2 5,0 sso. S. SV. SV. 3. 1. 5. 1. O ® ® ® Regn 19— 2
3 38, 67 38, 92 58, 98 5,84 1,9 5,4 5,6 5,2 SV. SV. NO. Stille 1. 1. 1. 0. ® ® ® ® 1,47 —13. 3
4 38, 91 58, 51 58, 02 2,28 0,8 5,4 3,7 so. so. 0. 0. 1. 1. 1. 1. ® ® ® • Regn 17—25. 4

5 36, 26 56, 50 ¿)6, ÔÔ 2,H 1,0 4,2 ¿>,5 5,3 0. 0. NO. NO. 1. 1. 1. 1. ® e ® ® 0,28 5

6 36, 78 56, 74 56, 41 0,44 -2,2 4.6 5,1 3,2 NV. NV. S. Stille 1. 1. 1. 0. O ® ® o 6
7 34, 36 33, 83 33, 63 1,08 -2,1 4,0 2,6 3,0 so. 0. 0. 0. 1. 3. 3. 3,5. O ® ® 9 Regn og Sne 154- 7
8 33, 77 54, 59 35, 05 - 1,09 -0,2 4,2 2,5 2,8 0. 0. 0. 0. 3. 1. 6. 6. • • • 0 4,91 -134. 8
9 35, 74 55, 76 55, 75 - 2,86 -4,8 0,0 1,9 2,6 0. 0. SO. so. 6. 5. 5. 5. 0 ® o ® 0,21 9

10 35, 64 55, 61 55, 40 - 1,79 - 5,4 -1,0 1,0 9 4 0. 0. 0. 0. 5. 6. 6. 6. ® • ® ® Sne 4— 10

11 54, 21 54, 56 54, 12 0,08 — 5,5 -0,7 1,4 2,2 so. 0. oso. oso. 6. 6. 5. 1. • • • • -6. 11
12 34, 68 54, 55 54, 01 0,71 - 3,1 1,0 1,4 2,1 s. so. SSO. so. 1. 3. 3. 3. o • • • 2,58 12
13 51, 72 51, 52 31, 56 0,98 -0,7 2,4 1,5 2,1 so. NO. NO. Stille 1. 1. 1. 0. • • • • 0,60 Sne 4—11. 13
14 33, 09 53, 03 52, 48 1,11 -0,2 2,5 1,4 2,0 Stille Stille ONO. NNO. 0. 0. 1. 2. • o • • 0,20 Regn 17— 14
15 28, 15 28, 51 30, 35 1,88 0,0 2,9 2,0 2,1 NNO. 0. OSO. s. 2. 3. 3. 2. • • ® ® 2,91 — 14 & 164-19. 15
16 3ö 34, 75 55, 19 2,28 0,7 5,1 2,2 2,2 SO. 0. 0. ONO. 2. 1. 2. 2. ® ® • • 0,84 Sne og Taage 6—11}. 16
17 36, 64 56, 56 56, 44 2,58 1,2 4,0 2,6 2,3 ONO 0. N. ONO. 2. 3. 1. 1. • • ® • Regn 18— 17
18 55, 45 35, 50 55, 05 2,44 1,9 3,0 2,9 2,5 ONO. ONO. 0. NNO. 1. 1. 1. 1. • • ® • 1,54 -9| & 15—25. 18
19 35, 40 35, 43 55, 55 1,74 1,0 5,4 3,0 2,8 ONO. ONO. NO. NO. 1. 1. 5. 1. ® • • • 0,23 Sne 4—17|. 19
20 55, 78 35, 87 36, 22 1,78 1,0 2,4 5,1 2,8 NNO. NO. NV. NV. 1. 1. 1. 1. • • ® ® 0,59 20
21 56, 57 57, 26 57, 92 2,91 0,5 5,9 5,0 3,0 V. SSO. S. SV. 1. 1. 1. 1. ® ® o ® 21

22 40, 51 40, 71 40, 59 5,91 0,7 6,0 5,1 3,0 VSV. V. SV. VSV. 1. 3. 1. 1. ® o o • 22
23 39, 65 39, 32 59, 44 6,64 2,4 7,7 3,8 3,2 SV. SV. V. V. 1. 3. 3. 1. • ® ® o 23
24 59, 04 59, 06 39, 01 5,24 3,8 10,2 4,0 3,7 V. V. VNV. NV. 1. 1. 5. 5. o ® ® o 24
25 41, 68 41, 76 41, 22 4,61 2,5 10,1 4,6 5,9 NV. NV. V. V. 3. 1. 3. 3. ® ® ® ® 25
26 36, 43 55, 27 53, 68 4,21 3,0 6,6 4,7 4,0 VSV. SV. SV. V. 3. 3. 4. 4. • • ® ® Regn 15—164 & 19-21. 26
27 34, 90 54, 77 34, 27 2,71 0,3 8,2 3,9 4,0 NV. NV. NV. VNV. 5. 5. 8. 6. o o o • 0,66 Regn 184— 27
28 29, 01 29, 04 28, 66 2,61 0,9 5,0 3,9 3,9 VNV. NV. NV. NV. 6. 6. 5. 4. • ® ® o 4,51 —5| og Sne 14—18. 28
29 26, 72 26, 10 26, 45 1,48 0,7 5,7 3,4 3,8 NV. NV. VNV. NV. 4. 3. 5. 5. ® ® ® • 0,97 Sne 7—94, H 29
30 32, 21 33, 37 53, 93 0,74 -1,5 4,0 5,0 3,5 NV. NV. NNV. NNV. 5. 1. 3. 4. ® ® o o 1,42 —104 & 164-174- 30
31 39, 20 39, 57 40, 07 1,11 -1,7 3,8 2,6 3^3 NV. VNV. N. NV. 1. 2. 3. 1. o o o o 0,03 31

Hiddel 355,"'62 335,‘"62 J 355,'"55

Stille . . 0,04

1S63 72 Aar. Maanedlig Vandmængde. 1863. 76 Aar. 1863. 76 Aar. ’) o betyder klar.
1-10 1,04 0,21 IQßQ Anr N. . . . . 0,04 0,10 S. . . . . 0,06 0,13 ø — blandet.

11—21 1,66 0,65 25,55 Par. Lin. 17,22 Par. Lin. NO. . . . 0,10 0,10 SV. . . . 0,11 0,15 • — rnörk.
22-51 5,35 1,37 O. . . . . 0,23 0,14 V. . . . . 0,11 0,16

1-51 2,00 0,74 SO. ... 0,1 1 0,10 NV. . . . 0,20 0,12



1863. April

fis

Rarometei
reduceret til 0° 1 eammir. Thermometer i Skygge mod \ord.

Vindens RetninÖ* Vindens Styrke.
Luftens

Ldseende *)•

Regn,
Sne &c., 

inaall 
Kl. 9 
Form.

mec

Vedteguinger
Hensyn til Regntiden.

-

9 Form. Middag. i E fterm.

2’ Fod 
overjord.

4 Fod 
over Jorden. 1 Jorden.

Bliddel Corr.
- o°oi

Beau mur. 1 Fod
Bliddel.

2 Fod
Kl. 2. BIX. (i BID. 6 BIX. (i BID. (> BIX. (> BID. G.Lavest. Holest.

1 340,'"45 340,"'22 5 5 9,'"68 2°86 R. — 0°6 4°7 2°6 5°0 VNV. V. VNV. VNV. 2. 2. 1. 1. ® ® ® O 1
2 58, 66 58, 69 58, 40 5,26 (1,5 6,5 5,0 5,0 NV. NV. NNV. Stille 5. 1. 3. 0. ® ® • O 2
3 58, 65 58, 7 6 58, 60 2,99 0.8 5,2 5,4 5,2 V. V. vsv. sso. 1. 1. 2. 2. O ® ® ® 3
4 57, 44 56, 83 55, 65 5,22 M 5,5 5,6 5,3 s. sso. ssv. SV. 5. 2. 1. 5. © ® ® ® Regn 14- 4
5 54, 71 54, 65 34, 54 5,16 1,5 4,5 4,0 5,7 SV. V. VNV. SV. 5. 5. 2. 3. • o ® 9 2,08 —5 & 161-21 5
6 55, 96 54, 58 54, 71 6,09 5,5 8,5 4,6 5,9 ssv. SV. SV. ssv. 5. 2. 2. 2. O • ® ® 0,97 6
7 54, 00 55, 49 52, 97 8,16 4,2 8,1 4,9 4,3 s. S. sso. sso. 2. 2. 1. 1. ® ® O ® Regn 18f-2li, m. Lyn 7
8 54, 75 55, 25 55, 57 5,29 4,7 11,0 5,8 4,7 XV. NV. NV. Stille 1. 1. 1. 0. « • ® o 0,77 8
9 57, 54 57, 71 58, 27 4,62 1,8 8,7 5,5 4,7 XV. VSV. N. VNV. 1. 1. 1. 1. o ® ® ® 9

10 40, 25 40, 50 40, 29 5,22 2,5 8,5 5,5 4,9 s. sso. sso. sso. 1. 1. 1. 2. ® o o o 10

11 40, 42 40, 50 40, 56 5,26 3,0 9,4 5,2 4,9 so. 0. oso. oso. 5. 5. 3. 3. O o ® ® 11
12 40, 21 59, 87 59, 41 5,92 3,9 8,9 5,4 5,0 0. 0. 0. 0. 3. 5. 5. 5. ® ® ® o 12
15 58, 64 58, 59 58, 52 4,19 4,5 9,1 5,5 5,0 oso. oso. 0. 0. 5. 5. 1. 5. e • • 5,12 Regn 113—18. 15
14 59, 05 58, 97 58, 75 5,99 2,4 5,0 5,5 5,0 0. oso. NO. oso. 2. 2. 1. 2. o o o ® 4,98 14
15 59, 45 59, 46 59, 48 6,79 4,0 12,5 6,0 5,2 oso. 0. 0. oso. 2. 2. 1. 1. ® • ® o Regn 19—194. 15
16 40, 04 59, 97 59, 84 5.62 5,1 12,2 6,1 5,4 oso. oso. 0. oso. 3. 5. 1. 1. o 0 o 0 16
17 59, 82 59, 56 59, 46 5,72 2,8 11,0 6,0 5,5 oso. oso. sso. sso. 1. 1. 2. 1. o o o o 17
18 58, 96 38, 65 57, 76 7,19 2,0 11,0 6,1 5,6 s. so. ssv. sso. 1. 1. 1. 1. o o 0 ® Regn 184- 18
19 38, 69 58, 91 58, 88 7,49 5,1 12,0 6,8 5,9 SV. NV. NNO. NNV. 1. 1. 2. 1. ® ® o o 0,45 —124. 19
20 38, 13 57, 69 57, 07 7,79 5,4 11,5 6,9 6,2 Stille SV. SV. s. 1. 1. 1. 1. o ® ® ® 20

21 54, 26 54, 18 35, 79 7,29 4,9 11,6 7,1 6,3 s. SSV. SV. SV. 3. 1. 1. 5. ® ® ® ® Regn llf—124 & 17—181. 21
22 50, 18 29, 57 29, 07 6,46 6,1 12,8 7,1 6,5 s. SSV. SSV. SSV. 3. 5. 5. 5. ® ® « ® 0,67 Regn 91—14 & 174—1 Byger 22
25 51, 67 52, 37 35, 15 5,59 4,0 7,8 6.6 6,5 vsv. V. NV. VNV. 5. 5. 5. 4. 9 ® ® ® 1,38 —10-4 Jaf og til 25
24 56, 02 55, 94 55, 49 5,59 1,6 8,6 6,1 6,2 VNV. V. V. NV. 4. 5. 5. 5. ® ® • ® 1,80 Regn 64—94, med Hagel. 24
25 56, 69 56, 00 55, 55 4,59 1,0 8,1 5,7 6,0 NNV. N. S. VNV. 3. 1. 1. 2. ® ® • • Regn 11-12.1 &21f-23f med 25
26 34, 87 35, 55 56, 40 5,52 4,0 6,7 6,0 5,9 VNV. VNV. NV. N. 2. 5. 5. 4. ® • o o 0,72 Regn ll.f—124. [Sne og Hagel. 26
27 57, 19 56, 55 54, 60 5,89 1,5 8,2 6,1 6,0 Stille S. S. SSV. 1. 1. 1. 2. ® ® • • Regn 16-164. 27
28 51, 77 31, 94 51, 56 5,16 2,9 8,2 6,1 6,0 SV. SV. vsv. vsv. 5. 3. 5. 3. O ® ® ® 0,19 Regn 8—25, med Hagel. 28
29 52, 22 52, 41 52, 81 5,89 5,1 8,5 6,1 6,0 SV. ssv. S. sso. 1. 1. 3. 5. ® o ® ® 1,58 29
50 56, 24 56, 65 57, 02 6,22 2,9 8,4 6,5 6,1 s. so. sso. NO. 1. 1. 2. 1. ® ® ® ® 30

Middel 356,‘"82 536,"'79 536,"'58

Middeltemperatur.
1863. 72 Aar.

1—10 4,69 2,94
11-20 6,20 4,48
21-50 5,58 5,92
1-30 5,49 4,45

MaanedJig Vandmængde.
1S63. 39 Aar.

20,51 Par. Lin. 16,77 Par. Lin.

Vindforhold.
18G3. 76 Aar. 1863. 76 Aar. ’) O betyder klar.

N. . . . . 0,04 0,11 S.............. 0,20 0,15 ® — blandel
NO. . . . 0,02 0,11 SV. . . . 0.17 0.12
O. . . . . 0,15 0,15 V.............. O42 0,13

• — mörk.

SO. . . . 0,15 0,15 NV. . . . 0,14 0,12
Stille . . 0,03



1863. Mai

Vindforhold.

fiø 
e

Barometer,
reduceret til 0o Reaumur. Thermometer i Skygge mod Nord.

Vindens

MN. 6

Retnin

MD.

Ö*

6

Vindens Styrke.

MN. 6 MD. 6

Luftens

Udseende

MN. 6 MD.

*),

6

Regn,
Sne Ae.,

maalt
Kl. 9 
Form.

Vedtegninger
med Hensyn til Regntiden.

p;

9 Form. Middag. 4 Efterm.

2| Fod 
over Jord.

Middel
Corr— 0°06

4 Fod 
over Jorden. I Jorden.

Beau mur.

Lavest. Höiest.

1 Fod
Middel.

2 Fod
Kl. 2.

1 339,"'02 559,“'31 559,'"25 5°91r. 3°0 8°7 6°8 6°2 N. NV. NO. N. 1. 1. 2. 2. 0 0 0 o 1
2 39, 58 59, 57 59, 11 7,07 2,1 9,6 6,7 6,3 V. VSV. SV. SV. 2. 2. 1. 1. O o 0 0 2

3 37, 66 37, 08 55, 98 7,51 5,2 11,0 7,3 6,5 Stille. SSV. SV. S. 0. 1. 1. 1. 0 • o o 3

4 55, 92 53, 72 53, 46 8,91 3,4 15,0 7,7 6,9 N. NV. N. SV. 1. 2. 1. 1. o 0 o o 4

5 55, 54 53, 47 35, 07 8,04 6,9 14,9 8,1 7,1 SV. SV. SSV. SV. 1. 3. 1. 1. o 0 • o 5

6 58, 05 58. 53 58, 77 6,71 5,8 11,8 7,8 7,2 vsv. VNV. NV. s. 5. 3. 2. 1. 0 o 0 o 6
7 58, 85 58, 74 57, 62 8,44 3,0 10,6 7,8 7,2 S SV. SV. S. s. 1. 1. 1. 1. o o o 0 Regn 121-13 & 18f-21^. 7

8 40, 61 41, 55 41, 45 5,67 5,9 12,7 7,9 7,3 NV. NV. N. NV. 4. 4. 4. 3. 0 0 o o 8

9 41, 46 40, 98 40, 21 9,17 2,9 8,5 8,0 7,4 NV. V. SSO. OSO. 0. 0. 1. 1. o o o o 9

10 57, 97 57, 57 56, 65 9,17 5,5 15,8 8,1 7,4 S. sso. ssv. ssv. 1. 2. 1. 1. o 0 o o 10

11 51, 77 54, 72 55, 74 8,47 5,9 15,6 8,1 7,5 S. s. sv. VNV. 1. 1. 3. 3,5. o o • o 11

12 55, 88 55. 69 35, 76 7,87 5,5 12,6 7,8 7,4 SV. SV. SV. SSV. 3. 2. 3. 1. o • • 0,52 12

15 54, 51 34, 57 34, 57 10,67 5,3 12,7 8,3 7,5 s. SSV. SSV. SV. 1. 1. 1. 1. o 0 0 • 0,06 Regnbyger 16|— 15

14 55, 27 55, 69 55, 85 9,67 8,5 14,2 8,5 7,8 SV. ssv. SV. V. 1. 1. 3. 2. 0 0 0 0 0,64 —5. 14

15 56, 53 56, 56 56, 54 10,04 6,0 14,2 9,0 8,1 V. SSV. ssv. vsv. 2. 2. 5. 1. o 0 • 0 Regnbyger 23| — 15

16 56, 02 36, 57 56, 68 10,54 7,5 15,8 9,4 8,5 NO. SV. SV. vsv. 2. 2. 3. 1. • 0 0 0 4,24 -21- 16

17 57, 71 37. 65 56, 90 11,77 7,3 15,2 9,7 8,5 VSV. SV. SSO. s. 1. 1. 1. 1. ® 0 0 o 17

18 55, 58 35, 66 35, 86 12,64 9,8 16,1 10,4 9,0 SSV. SSV. V. NV. 1. 1. 1. 1. • 0 o 0 0,10 RegubygerOj—11 &17|— 18f. 18

19 57, 15 37, 21 57. 29 7,67 6,2 17,5 10,2 9,1 NV. NNV. NNV. NNV. 3. 3. 3. 4. 0 0 o o 0,07 19

20 59, 21 59, 25 59, 07 7,64 5,5 10,5 9,5 9,1 NO. ONO. NO. SV. 4. 4. 1. 1. o o o o 20

21 59, 19 58, 76 58, 17 8,54 5,9 12,6 9,5 8,9 SSV. SSV. SV. VNV. 1. 1. 1. 1. o o 0 o 21

22 37, 55 37, 26 36, 99 8,64 2,9 12,9 9,2 8,8 SSV. SSV. N. ONO. 1. 1. 5. 3. o o 0 o 22

25 56, 89 36, 54 56, 20 8,07 4,7 12,2 9,4 8,9 NO. 0. O. SSV. 4. 5. 1. 1. 0 o 0 0 23

24 55, 50 55, 22 55, 19 8,91 5,1 12,0 9,7 9,0 Stille. sso. SO. sso. 0. 1. 1. 1. 0 0 o 0 24

25 55, 51 55, 76 36, 20 7,51 4,8 15.1 9,5 9,0 NO. NNO. ONO. ONO. 3. 4. 3. 1. o 0 o 0 Regn 11|—14|. 25

26 57, 21 57, 26 57, 15 9,07 4,5 10,8 9,2 9,0 S. NNO. VNV. NV. 1. 1. 2. 2. o o 0 o 26

27 38, 15 38, 12 58, 16 7,54 5,6 15,5 9,2 8,9 VNV. VNV. VNV. VNV. 5. 5. 4. 4. 0 o e 0 27

28 58, 59 38, 57 58, 03 7.71 4,7 15,4 8,9 8,8 VNV. VNV. VNV. VNV. 1. 1. 5,5. 2. 0 0 0 o 0,55 Regnbyger 8|—9| <fc16| —19|. 28

29 57, 52 57, 09 35, 66 8,81 5,9 10,8 8,7 8,6 VNV. V. Stille. VNV. 1. 1. 0. 5. o 0 o o Regn 11J— 29

50 56, 57 57, 05 57, 26 9,51 7,0 10,8 9,5 8,8 N. NV. NNO. N. 2. 2. 3. 2. 0 0 0 0 6,08 -3|. 30

51 57, 90 58, 17 58, 32 9,54 6,0 13,3 9,6 9,0 NV. NV. NO. N. 1. 1. 5. 3. 0 0 0 o 31

Middel 557,-21 557,“'19 357,"'00

Middeltemperatur.
1863. 72 Aar.

1-10 7,64 7,28
11—21 9,57 8,65
22—51 8,49 10,43

1—51 8,60 8,77

Maanedlig Vandmængde.
1863. 39 Aar.

12,04 Par. Lin. 18,87 Par. Lin.

1863. 76 Aar.

0,10
0,09

1863. 76 Aar.

0,15
0,15

N. .
NO.

. . . 0.10
. . . 0.09

S. .
SV.

. . 0,17

. . 0,25
O. . 0 04 0 14 V. . . . 0,12 0,14
SO. . . . 0,05 0,15 NV. . . . 0,18 0J4

Stille . . 0,02

') O betyder klar, 

ø — blandet.

• — mörk.



1863. Juni

Hegn,
Sne &c.,

ma alt
Kl. 9 
Form.

P5

Barometer,
reduceret til 0° Reaumur. Thermometer i Skygge mod Nord.

Vindens Retnin O*Ö* Vindens Styrke.
Luftens

Udseende *).
9 Form. Middag. i Efterm.

2 i Fod 
overJord.

4 Fod 
over Jorden. 1 Jorden.

Middel
Corr 0r00

Reaumur. 1 Fod 2 Fod
Kl. 2. SIN. 6 311). (i 3IN. (i Ml). (i 31N. 0 31D. (i.Lavest. Höiest. Middel.

1 540,“'21 540,'“25 540,“'50 8°80 R. 4°0 15° 4 9°7 9°0 NV. NO. ONO. SV. 1. 1. 1. 1. O ® ® o
2 41, 16 40, 99 40, 57 9,85 4,8 15,0 9.9 9,5 SV. NV. O. SO. 1. 1. 1. 1. O o o o
5 40, 24 40, 05 59, 61 11,47 5,8 16,0 10,2 9,4 SO. SV. SV. ssv. 1. 1. 1. 1. O ® • o
4 57, 70 57, 55 56, 77 12,57 7,2 17,2 10,5 9.6 S SV. S SV. SV. SSO. 1. 1. 5. 5. ® ® ® ®
5 54, 50 54, 86 55, 15 9,40 8,6 12,8 10,6 9,7 sso. SV. V. V. 4. 1. 5. 1. ® ® ®
6 55, 97 52, 98 52, 12 9,80 4,5 15,5 10,2 9,8 VSV. VSV. sso. s. 1. 1. 1. 1. o o ® •
7 50, 24 50, 40 50, 92 10,85 9,1 14,0 10,5 9,7 SV. SV. SV. SV. 5,5. 5. 5. 3. ® ® o ©
8 52, 81 52, 79 55, 21 11,55 6,6 15,2 10,5 9,8 SV. SV. SV. SV. 3. 5. 5. 5. e ® ® ®
9 54, 77 55, 15 55, 54 10,17 7,5 15,5 10,6 10,0 SV. S SV. SV. SV. 1. 2. 5. 5. ® ® tt ®

10 57, 88 57, 66 56, 88 12,57 6,9 17,0 11,0 10,1 SV. SV. so. so. 5. 2. 1. 1. ® o o o

11 54, 99 54, 95 54, 45 14,50 10.8 20,8 H,7 10,2 SSO. SSO. sso. ssv. 4. 4. 3. 5. ® • ® 0
12 55, 56 55, 80 54, 98 10,87 10,8 14,0 12,2 11.0 NNV. NV. V. N. 5. 4. 3. 1. o ® ® ®
15 55, 58 52, 99 52, 55 10,85 7,8 15,2 11,8 11,0 NO. NO. NV. NNV. 1. 1. 5 3. ® ® o ®
14 55, 17 54, 17 55, 01 10,90 9,0 14,2 11,5 10,9 O. SO. oso. oso. 5. 5. 3. 3. o & ® o
15 56, 84 56, 97 56, 79 11,57 7,9 16,0 11,5 10,8 NO. NO. NO. 0. 5. 5. 1. 3. o 0 ® ®

16 56, 61 56, 21 56, 16 12,85 6,7 17,2 11,5 10,9 N. NV. VNV. NV. 1. 1. 1. 1. ® o 0 o
17 56, 54 56, 16 56, 12 15,57 7,2 19,0 11,8 11,0 NV. NV. ONO. NO. 1. 1. 1. 1. o o ® ®

18 56, 24 56, 09 56, 00 15,17 7,2 18,9 12,5 11,5 Stille ONO. O. NO. 0. 1. 1. 1. o o o ®
19 56, 18 56, 25 55, 97 14,20 8,9 20,0 12,7 11,7 NO. ONO. ONO. SO. 1. 1. 1. 1. ® o o o
20 55, 98 55, 98 55, 76 14,55 10,2 18,7 15,0 11,7 SO. O. oso. ONO. 1. 3,5. 3. 3. o o ® ®

21 55, 28 55, 25 55, 98 14,90 10,1 19,8 12,4 12,0 NO. NO. NO. O. 5. 3. 5. 5. ® o o o
22 57, 49 57, 52 57, 67 14,95 10,0 20,0 15,4 12,1 O. O. NO. SSV. 2. 2. 1. 2. o o ® ®

25 58, 62 58, 75 58, 87 15,67 11,0 19,5 15,8 12,5 S. Stille SV. VSV. 1. 0. 2. 1. ® o o
24 40, 15 40, 16 59, 88 14,80 11,7 18,5 14,0 12,5 VSV. VNV. NO. oso. 1. 1. 1. 1. ® ® ® ®
25 58, 55 58, 54 57, 65 17,65 12,8 25,2 14,5 12,8 SSO. S. sso. SV. 1. 1. 3. 2. ® ® o ®
26 58, 59 58, 57 58, 50 15,27 11,0 16,6 14,8 15,0 VNV. NV. NV. VNV. 2. 5. 5. 2. ® ® o
27 57, 26 56, 87 56, 01 12,85 9,9 17,0 14,0 15,1 Stille VNV. SV. SV. 0. 1. 1. 5. o o ® •

28 55, 81 56, 47 56, 16 15,57 9,6 17,0 15,5 12,9 SV. SV. SV. ssv. 1. 1. 2. 1. © • ® •

29 57, 14 57, 26 57, 49 12,95 8,9 17,8 15,4 12,8 NNV. VNV. V. ssv. 1. 1. 1. 1. ® ® ® ®

50 57, 19 57, 60 57. 72 12,55 10.7 17,0 15,2 12,7 V. V. V. VSV. 1. 1. 3. 3. ® o • e

Middel 556,"'42 556,'"45 556,'"55 1

Vedtegninger
med Hensyn til Regntiden.

2,55

5,77
1,22
0,52
0,55

0,10
18,54

0,62
0,59

Regn 4I-8L 9j- 
-H & 9J-22}.

Regn 11}-15.

Regn 5}—6} & 17}— 
-4}.

Regn 11}—
-11.

Regn 21 —
4,25 —5.

1,45

Regnbyger 11.1—17}.

1
2
5
4
5
6
7
8
9

10

11
12
15
14
15
16
17
18
19
20

21
22
25
24
25
26
27
28
29
50

Middeltemperatur.
1863. 72 Aar.

1 — 10 10,66 11,64
11-20 12,66 12,41
21—50 14,27 13,00
1-50 12,55 12,55

Vindforhold.

Maanedllg Vandmængde. 1863. 76 Aar. 1863. 76 Aar. ’) O betyder klar.

1863. 39 Aar.
N.................0,05
NO ... 0.14

0,09
0,06

S..............
SV. . . .

0,09
0,27

0,12
0,14

® — blandet.

33,70 Par. Ein. 23,11 Par. Lin. • — mörk.
0................ O.ll 0.11 V.............. 0,10 0,22
so. . . . 0,11 0,10 NV. . . . 0,12 0,16

Stille . . 0,05
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Modet den 6|C November.

Hr. Prof. Dr. Theol. Scharling meddelte Oplysninger om Be
tydningen af et Brev fra Constantin den Store -til Ensebios af 
Cæsarea (Vita Constantini M. 1. IV. c. 36) hvori Keiseren paa
lægger ham at forskaffe sig 50 Exemplarer af de hellige Skrifter.

Denne Meddelelse er trykt i »evangelisk Ugeskrift« Nr. 50 
og 51, 1863.

Secretairen anmeldte, at der var indkommet eet Priisskrift 
for den astronomiske Opgave, Reduktionen af Maskelynes Iagt
tagelser af svage Stjerner, og to Priisskrifter angaaende den 
Classenske Opgave om Jordbundens Fugtighedsforhold. De ere 
sendte til de forskjellige Klasser, hvortil de hore.

Anden Deel af Baggesens »philosophischer Nachlass«, som 
Selskabet har understøttet, er omdeclt til Medlemmerne.

Selskabet besluttede, ifølge Opfordring, at træde i Forbindelse 
med »the anthropological Society« i London og »det offentlige 
Museum« i Moscou, hvilket sidstnævnte Institut har aabnet For
bindelsen ved at sende »Copies photographiées des miniatures 
des manuscrits grecs &,« — af hvilke Photographier der ikkun 
er taget 50 Exemplarer.

10
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I Modet var fremlagt :
Fra Observatoriet i Altona.

Astronomische Nachrichten Nr. 1421 —1442.
Fra det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Christiania.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. XII Bind, I—3 Hefte. 
Christiania 1863.

Norske Universitets- og Skole-Annaler. Tredie Række III Bind, 
4 Hefte. Christiania 1863.

Fra Videnskabernes Selskab i Christiania.
Forhandlinger i Videnskabernes Selskabet i Christiania Aar 1862. 

Christiania 1863.
Professor Hansteen. Resultate magnetischer, astronomischer und 

meteorologischer Beobachtungen auf einer Reise nach dem 
östlichen Sibérien in den Jahren 1828—30. Christiania
1863.

Fra Magnetisches und Meteorologisches Observatorium i Prag. 
Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. Jahr

gang 1862. Prag 1863.
Fra the Anthropological Society i London.

The Anthropological Review. Nr. 1, Mai 1863. London.
Fra Poyal Society i Dublin.

The Journal Nr. XXIX. Dublin 1863.
Fra Institut Impérial de France.

Ehe de Beaumont. Eloge historique de Jean Christian Ørsted, 
associé étranger. Paris 1863.

Fra Mr. Roch Constant i Paris.
Mémoires sur l'ilistoire de la création au sein de notre sphère 

universelle. Paris 1863.
Fra M. M. Chr. des Moulins G. Lespinasse i Bordeaux.

Plantes rares de la Gironde. Bordeaux 1863.
Fr a Ilollandsche Maatschappy der Wetenschappen i Ilarlem

Naturkundige Verhandelingen. Tweede Verzameling.
XVII Deel. Harlem 1862.
XIX — 1 Stück. Harlem 1862.
Idra TF. F. R. Suringar en M. I. Cop.

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Vyfde Serie, Derde Stük. 
1863.
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Fra Commission Imperiale Archéologique i St. Petersbourg.
Compte-Rendu. Année 1861 med Atlas.

Fra Societa Reale di Napoli.
Rendiconto dell’ Accademia della Science Fisische e Mathema- 

malische Fascicolo 5, 6, 7, 8. Anno II, Fase. 1—3. Na
poli 1862—63.

— dell’ tórnate e dei lavori della Reale Accademia di Science 
Morali e Politiche Anno 1862.
Anno 1863 Januar—Marts. Napoli 1862—63.

Fra Mons. Joseph de Grema.
Appareil pour effectuer instantanément l’appel et la scrutin dans 

les assemblées délibérantes. Modena 1863.
Fra Dr. med. Horatio R. Störer i Boston.

On Artificial Dilatation of the os and cervix uteri. Poston 1863.
Fra le Musée publique de Moscou.

Copies photographiées des miniatures des manuscrits grecs 
conservés à la Bibliothèque synodale, autrefois partriacale 
de Moscou. Moskwa 1862.

Modet den 2O'le November.

Hr. Prof. Steenstrup rneddeelte følgende

Bidrag til en rigtigere Opfattelse af Skjævheden lios Flynderne 

(P leuro ne ct id es) og til Forklaring af begge Oines Frem

komst paa samme Side af Kroppen.

Flyndernes Skjævhed er vel i det Hele et almindelig be- 
kjendt Forhold, men derfor turde det dog være langtfra, at den 
er erkjendt rigtigen i hele dens Eiendommelighed eller i alle 
dens Enkeltheder. Til bedre Forstaaelse af begge haaber jeg at 
folgende Bemærkninger og Iagttagelser med de dertil hørende 
Figurer skulle bidrage.

10
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1.
Alle Plyndre have, som bekjendt, en meget hoi og sammen

trykt Krop hvis tvende Sider ere nlige udviklede, men denne Side- 
nenshed træder aldrig op alene', der er altid medgivet den som 
uadskillelige Ledsagere et Par Tillæg, hvoraf navnlig det, at 
begge Øinene blive anbragte paa den ene Side af Kroppen, 
medens den anden Side mangler Øinene aldeles, især slaaer 
os som et aldeles usædvanligt Træk. Alle Plyndre faae altsaa 
en »Øieside« og en «Blindside«', den første er alletider farvet 
og vender opad eller imod Lyset; den sidste er farveløs eller 
livid og vender nedad under Bevægelsen og Hvilen. Flyndrenes 
Krop er bogstavelig kastet om paa den ene Side, paa hvilken 
da Fisken bevæger sig som paa en Bugflade, skydende sig frem 
ved Hjælp af Finnernes Bølgninger, og stødviis endog med 
en vis Hurtighed. Den Ligevægt, som gives den sædvanlige 
Fiskeform under Bevægelsen i den oprette Stilling derved, at 
høire og venstre Side af Kroppen modsvare hinanden, maa 
under denne Flynderens Bevægelse paa Blindsiden, som Bug
flade, tilveiebringes paa en anden Maade. Flynderen, kastet 
om paa den ene Side, uddanner sig nemlig ligesom en ny Lige
vægts-.Midtplan, paa begge Sider af hvilken nu Ryggen og 
Bugen af Fisken komme til at veie op mod hinanden under 
Bevægelsen, og det er ogsaa noksom bekjendt, hvorledes begge 
disse Kropdele hos alle Flyndre stræbe at nærme sig hinanden i 
Omrids, Udvikling og Finnebesætning.. Den nye Ligevægtsplan 
antydes paa det allernærmeste ved Sideliniens Løb, og i en mere 
eller mindre lige Fortsættelse af denne fra Kroppen ud over 
Hovedet have vi ogsaa den fastere Midtbalk i dette, paa begge 
Sider af hvilken de tvende Øine ligge.

En saadan Foranstaltning er langt fra ikke enestaaende hos 
Flynderne; den træder frem paa mange Maader, og medens her 
Byg °9 Bl(9 bleve lig hinanden, see vi f. Ex. hos Pecten-.Muslingerne, 
der svømme og som Flynderne svømme paa den ene Side, men 
i en Retning lodret paa Flyndrenes Bevægelsesretning og lodret 
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paa deres egen Kropaxe, netop forenden af Dyret uddanne sig lig 
Bagenden og sætte sig i Ligevægt med denne.

Betydningen af en slig Uddannelse af nye Ligevægtsforhold 
under Bevægelsen i nye Kropstillinger træder af sig selv frem, 
saasnart man stiller nogle af disse Former ved Siden af et al
mindeligt sideens Dyr, eller kaster Blikket paa hosstaaende Figurer.

Fig. 2, en Flynder
(Platessa limanda).

(seet fra venstre Side).

Fig. 1, en Slethvarre
(Rhombus barbatus)-
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Del Typiske i Straaldyrenes Bygning er i Grunden en Indførelse 
af et flersidigt Ligevægtssystem imellem et større Antal af strængl 
symmetriske Dele; de synes kun stillede om en Kropaxe, men 
ere i Virkeligheden stillede paa begge Sider af en Midtplan, og 
Delene paa samme Side af denne ere bragte indbyrdes i Lige
vægt med hinanden.

Ilos de Heste Flyndre er det den venstre Side, der er Blind
siden , den hoire, der er Øiesiden — saaledes hos de sædvan
lige Flyndre (Flatessa: Rødspætten, Skrubben og Sletten ogalle 
deres nærmest Beslægtede), saaledes ogsaa hos Helleflyndrene 
(Hippoglossus) og Tungerne (Solea)', men hos enkelte Former 
af Flyndre er det omvendt den hoire Side, der er den blinde, 
og den venstre, der er farvet og bærer Ørnene, f. Ex. Pig
hvarrerne, Slethvarrerne og alle andre jSvarreformer 
samt hos Hvartungerne eller Plagusiæ*). Men om det end-

’) Det er ikke allene i Egenskab af Jyde, at jeg udtaler og skriver disse 
Navne som: »Hvarre«, »Pighvarre« eller »Pighvarr«, »Slethvarre« o. s. fr. 
Prof. Krøyer, Danmarks Fiske II B. S. 405 — 428, skriver »Pigvarre« og 
»Sletvarre«, samt kalder Slægten selv »Farre«, idet han derhos S. 428 
erklærer: »For den af Molbech antagne Skrivcmaadc: »Pigvare« og »Pig
hvar« synes der mig neppe at være tilstrækkelige Grunde«. Molbechs 
Skrivemaader stemme med Videnskabernes Selskabs Ordbogs og ere for- 
modenligen tagne derfra, men disse ere igjen tildels støttede til Wads 
Oversættelse af Cuviers Dyrhistorie. Den første Skrivemaade «Pigvare« 
er ligesom «Sietvare« at ansee for een af de mange Udtaler, som de dan
nede Klasser nu og da »uforvarendes« have optaget fra Kokkepige-Dansken. 
Den sidste Form med det indskudte h anseer jeg for at være rigtig. 
Dels stemmer den vel med Benævnelserne for disse Fisk i det svenske 
Sprog: »Hvarf«, »Pigghvarf« o.s.v., og dels er det den Form, der gaaer til
bage igjennem de ældre danske Ordsamlinger. Nuclei latinitatis fra 1763, 
1744 og 1733 (editiones 5ta, 4la og 3lia) have saaledes sladigen »Pig
hvarre« eller »Piiglwarre« ; Stephanii Nomenclátor fra 1738 har »Pighvar«, 
medens Dictionarium Herlovianum har »Pighuarde« ; Ionas Thuersen i 
sin latinsk-danske Ordbog 1579 og Vocabularium rerum omnium 1561 
har »Pighuar« ; i denne Form skrives Ordet ogsaa i libellus voeum Lati- 
narum af Henricus Faber (Malmogius). — Fremdeles taler ogsaa Etymo- 
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ogsaa hører med til enhver Flynderaris almindelige Natur, at 
være enten »venstrevendt« eller »høirevendt« , saa forekommer 
der dog undertiden indenfor samme Art enkelte Individer, der 
ere vendte til den modsatte Side af den, til hvilken Arten ¡al
mindelighed er vendt, og saadanne Individer kaldes som bekjendt: 
» Vrangflyndre« *). Individer af Pig- eller Slethvarrer med den far
vede Øieside tilhøire, ere altsaa Vrangflyndre af llvarrer; en Kød
spæt eller en Tunge med Øiesiden tilvenstre blive da Vrangflyndre 
hver indenfor sin Art. Med Undtagelse af, at alle de stærkere 
udviklede og farvede Dele samt Øinene hos det ene Individ ligge 
lilhøire, medens de paa det andet ligge tilvenstre, og at hint 
tillige maa bevæge sig paa venstre Side som Bugflade, medens 
dette svømmer paa den høire Side, ere altsaa »Retflyndre« og 
»Vrangflyndre« i alle Henseender ellers ganske eens. De ansees 
i del mindste for at være det.

Men foruden Kel- og Vrangflyndre indenfor samme Art, 
forekommer der endnu af og til en tredie Form, nemlig »Dob- 
beltflyndre«. Disse ere under alle Omstændigheder mindre 
sideuens end vedkommende Arts normale Individer, findes vel 
endog med temmelig sideens Krop og farvede paa begge Sider,

logien for denne Skrivemaade, thi der kan neppe være nogen Tvivl om, 
at Betydningen af »Hvarre« er: den Vendte, eller Forkerte, af Verbet: 
hverre, at vende (at hverre Hoc, hverre Syn — Solhverv), og alle »Hvar- 
rerne» ere jo vendte til den modsatte Side af andre Flyndre. Denne Be
tydning, som ogsaa turde være i flere andre Benævnelser for disse Fisk 
i fremmede Sprog, ja selv i det fra Græsken laante systematiske Slægts
navn: Rhombus ligger utvivlsomt i det svenske: Hvarf ogj i Dialect- 
benævnelsen i visse Egne af Jylland: Huerre. (Jfr. lan. Koldingensis 
Daniæ descriptio nova. 1594. pag. 79.

Af denne Ordets Betydning vil det da blive let forstaaeligt, at "Vrang
flyndre« af Skrubber, Rødspætter o. s. v. kaldtes ¡almindelighed «Hvarrer« 
og kaldes meget ofte endnu saaledes paa mange Steder.

Endeligen er det ogsaa værd at lægge Mærke til, at « Vrangflyndre« 
i Norge omvendt er blevet en Fælledsbenævnelse og omfatte »Hvarrene« 
(see Strøms Søndmørs Beskrivelse 1. S. 277 Nr. 3).

*) Plies contournées, Soles contournées, reversed flounders, verkehrte Flunder. 
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og ofte med Øinene anbragte — om end ikke eet paa hver Side, saa 
dog heller ikke begge anbragte paa een Side alene. I ydre Form 
ligne de saaledes langt mere, end selve Relflynderne, den nor
male Fiskeform, og under Bevægelsen holde de sig ogsaa i 
Fiskenes sædvanlige Stilling; men desuagtet ere de at betragte 
som virkelige Misdannelser (Monstrøsiteter) ligeoverfor Ret- 
flynderne. De synes vel i det Hele at være sjeldnere end 
Vrangflyndrene, men indenfor enkelte Arter kunne de aabenbart 
ikke ansees som store Sjeldenheder*).

Fra disse faa Forbemærkninger om Flyndernes almindelige 
Kropform og de mere gængse Formafvigelser, som denne frem- 
byder indenfor Arterne, vende vi os til en nærmere Betragtning 
af den Uregelmæssighed i Kropbygningen, der egenlig karak
teriserer Flyndrene. Denne er nemlig flerarlet. Vi have for 
del første ikke at gjøre alene med en blot og bar Skjæv hed i 
Kroppen — saadan som denne forekommer hos andre asymme
triske Dyr, hos hvilke den ene Side af Kroppen regelmässigen 
er langt stærkere udviklet end den anden: f. Ex. Pecten og Tel- 
lina iblandt lavere Dyr, Delplanerne iblandt høiere —, skjøndt 
vi naturligvis maae indrømme, at en saadan Skjævhed unægtelig 
er baade et gjennemgaaende og et væsentligt Træk i Flyndrenes 
Bygning. Blindsiden har saaledes ikke alene en langt ringere ud
viklet Muskulatur end Øiesiden; dens Finner ere ogsaa mindre, og 
selv i de uparrede Finner ere de til denne Side hørende Hælvter 
af Finnestraalerne svagere; det samme gjælder om dens Gjællcr og 
Gjællelaagene, og i Reglen er Iluden og dens Skjæl anderledes 
udviklede paa denne Side end paa Øiesiden. Men til denne

’) Ved Dobbeltflyndre, plies, soles etc. doubles, synes man imidlertid at for- 
staae to forskjellige Ting; snart Plyndre, der i alle Henseender modsvare 
den sædvanlige, naturlige Flynder, kun at Blindsiden er af samme Farve 
som Øiesiden (hos Rodspætterne endog med Pletter paa begge Sider, 
sml. : Krøyer, Damn. Fiske II, S. 252) snart Plyndre, hvis Blindside med 
Øiesidens morkere Farve ogsaa forener dennes Form og Fyldighed m. m. 
(see senere S. 161).
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ulige Udvikling af Kroppens tvende Sider, eller almindelige 
Skjævhed i hele Fiskekroppen, knytter der sig dernæst en ejen
dommelig Vridning af visse Dele af Forhovedet eller Ansigtet, 
idet ikke blot Kjæbebenene, men den hele Mund boies over 
imod Blindsiden, medens samtidigen den bagved liggende Del 
af Ansigtet, hvori Øinene ere, trykkes stærkere over paa Øiesiden; 
i høieste Grad sees dette vel hos Tungerne, men det mærkes 
ogsaa i stærk Grad hos de andre Flyndreformer ; de sætte alle 
Munden paa Skakke*), som vi sige. Hertil kommer for det tredie 
en mærkværdig Omflytning af visse Dele i dette mellemste Partie 
af Ansigtet, og denne er det, der i Forbindelse med den nysnævnte 
Vridning, endeligen bringer begge Oine i den for hver Art rette 
Stilling paa een og samme Side af Hovedet — noget som alene 
forekommer hos Flyndrene, men som tillige findes hos alle 
Arter deraf, hvilke Familier de end tilhøre og fra hvilke Jord
klodens Egne de end ere tagne , og derfor med Rette kan be
tegnes som det mest Karakteristiske for disse besynderlige 
Fisk. Det er netop dette Punkt i deres Organisation, som efter 
min Mening hidtil er blevet mindst forstaaet og som mine efter
følgende Bemærkninger derfor nærmest skulle tjene til at oplyse.

For at komme til en klar Indsigt i det sidstnævnte For
hold, er det allerførst nødvendigt klart at opfatte det Faktiske i

’) Ordet: »Skakfisk« synes endogsaa 'sine Steder at have været brugt om 
Flyndre ¡almindelighed, smign. «Skaghfisk« i Flensborg Stadsret (P. G. 
ThorsensUdg. S. 94). Skulde ikke de jydske Benævnelser for Slethvarren: 
»Skjæge* og »Skjægge« (Faber, Tidskr. f. Naturv. V. S. 244 og Krøyers 
Damn. Fiske II. S. 407) staae i Forbindelse dermed, snarere end med: 
Skjæg, barbat jvfr. det Norske: »skjegl«, skeløiet, med skjæve Øine samt 
«skjekkja*, Skjævhed og at skjæve med Munden. Det nordiske «Skjebba«, 
som bruges for flere Flyndre, turde paa samme Maade forholde sig til 
»skjæv«. Imidlertid menes »Äfccwskjedda« i Sverrige ikke blot at betyde 
Flynderfisk, men at have Bibetydningen af Flyndre indførte fra Skagen i 
Jylland (Ekstrøm, Skandinaviens Fiskar, S. 220).
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Øinenes Stilling til deres Omgivelser paa den ene Side af 
Hovedet, paa hvilken de ere anbragte. 1 den Henseende maa 
først erindres, at hos alle Plyndre ere de tvende Øine paa 
Øiesiden ikke anbragte i en lige Linie over hinanden, men i en 
skraa Linie, saaledes at det øverste Øic sidder tillige enten 
noget bagved det nederste Øie, hvilket er Tilfældet med de 
allerfleste, eller noget foran delte, hvilket kun er Tilfældet med 
Tungerne og Hvarretungerne. Dernæst maae vi erindre, at Ørnene 
sidde forsaavidt i omvendt Stilling, som de vende deres øvre 
Hande imod hinanden, og det er selvfølgelig det øverste Øies 
nedre Hand, der vender opad imod Fiskens Hyglinie. Imellem 
begge Øinene ligger der en smalere eller bredere Mellembalk, 
der er understøttet af en fast Benbro, som dannes af bestemte 
Knokler i Craniet. Til at modtage de tvende Øine finde vi 
i en Flynders benede Cranium aldrig mere end een Hulhed, 
som er saa fuldstændig omgivet med Benmasse, at den kan kaldes 
en Orbita eller Øiegrube, og i denne ligger der heller aldrig 
uden det ene Øie , det øverste-, det andet Øie ligger altid uden 
en saadan, og er kun foroven beskyttet af de Knokler, der 
danne den nævnte Øiegrubes nedre Hand. Disse Knokler 
lindes altid at være de til selve Øiesiden hørende Pandeben 
og Forpandeben, og da altsaa det nederste Øie altid ligger 
under disse, indsees det letteligen, at delte Øie ligger i den 
sædvanlige eller rigtige Stilling til denne Sides Pandedele; men 
dette er ingenlunde Tilfældet med det øverste Øie og de til den 
modsatte Side horende Pandeben. Det øverste Øie, der ifølge 
sin Stilling maa antages at have tilhørt Blindsiden (og som jeg 
med al Sikkerhed skal senere bevise virkeligen at have siddet paa 
Blindsiden i Fiskens tidligere Alder), ligger nemlig med sit Til
behør af Synsnerver og Bevægemuskler i den ovennævnte Øie- 
Grube, hvis nedre Band dannes af den nysnævnte Mellembalks 
Ben og hvis øvre (o: opadvendle) Hand derimod udgjøres af Blind
sidens Pandeben og Forpandeben. Deraf folger del ligefrem, 
at Blindsidens Øie er kommen om paa den (indre) imod Midt
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linien vendte Side af Blindsidens Pandeben, istedelfor al det 
skulde ligge paa den ydre (nu opadvendte) Side. Da Mellem- 
balken imellem Øinene istedelfor at dannes ligeligen af de to 
Sidehælvter af Pandebenene, allsaa kun dannes alene af den 
ene (Øiesidens) Hælvte, eller i det høieste af denne og en meget 
tynd Splint eller Flis af Blindsidens Hælvte, medens sidstnævnte 
Knokkel ellers med dens øvrige Benmasse lægger sig uden om 
Øiet □: omgiver deltes nederste (opadvendte) Band, er der 
altsaa en umisljendelig Omleiring af Delene^ og det en saadan, 
som tilsyneladende gaaer udenfor al Regel, ja endog udenfor 
al Analogie. Thi naar ellers sammenhørende Dele flyttes frem 
eller tilbage, op eller ned, ind eller ud i en Organisme, pleie de 
nærmeste Omgivelser at bevæge sig med, og at flyttes mere eller 
mindre i de samme Retninger, saa at Delene gjensidigen be
holde omtrent den samme Beliggenhed til hinanden. Den afvigende 
Stilling, hvori det nævnte Øie (Blindsidens) befinder sig til sit Pande
ben, gjør herfra en Undtagelse, og kan kun være fremkommet ved 
en ligefrem Omflytning af disse to Dele imod hinanden. Enhver 
Forklaring af delte Forhold, der, som hidtil, alene vil gaae ud 
fra en stærkere eller svagere Dreining (¿orswn) enten af hele 
Hovedet paa Kroppens Axe, eller af en vis Del af Hovedet om 
Hovedets Axe vil vise sig aldeles utilstrækkelig, og forsaavidl 
man endogsaa har troet, at Udviklingshistorien afgav gyldige 
Vidnesbyrd for, at Flyndrene fra en forudsat oprindelig symme
trisk Form efterhaanden ved en blot Dreining af Hovedet om 
Axen kunde gaae over til Relflyndrenes Form, saa maa delte 
ansees lor at have været en overilet Tydning, thi uden en vir
kelig Omflytning af Delene i Hovedet kan denne ikke forstaaes.

At en Omsætning eller Omflytning af Delene virkelig maa 
have fundet Sled, vil en nærmere Betragtning af de neden- 
staaende Figurer yderligere godtgjøre. Naar man nemlig nøiere 
betragter (Repræsentanterne for) de mest forskjellige Flynder
former , vil man see , at de i Ordningen af Benene i 
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Hovedet alle stemme overens, hvor forskjellig end Ømenes 
Stilling i Hovedet ved første Øiekast kan synes os at være, og 
livor forskjellig end hin Øiegrube {órbita} for det ene Øie kan 
synes at være anbragt. Øinene ligge hos mange Former ganske 
tæt ind til hinanden, og Benbroen imellem dem er da ganske 
tynd og smal; lios andre ligge de vidt adskilte fra hinanden, 
og Benbroen kan da være langt bredere end Øiets Gjennem- 
snit, undertiden endog dobbelt saa bred. Hos nogle ligger 
derhos, som vi alt have hørt, det øverste Øie foran det nederste, 
medens det hos andre ligger bagved dette, og hvor langt det 
øvre Øie kan ligge bag ved det nedre, vise os ¡særdeleshed 
visse Former af Hvarregruppen *), hos hvilke dette Øies Bag
rand ligger i Linie med Forgjællelaagets Bagrand, og selve Øiet 
synes ligefrem at ligge i Fiskens Nakke eller Baghoved.

Fig. 5. Fig. 6.
(Rhombus argus.) (Rhombus longimanus.)

(Jagtet alle disse antydede Forskjelligheder i Blindside - Øiets 
Stilling paa Hovedets' Øieside og Forhold til det nederste Øie, 
vil dette ovre Øies Beliggenhed i Forhold til de omgivende Ben 
i Hovedet vise sig at være aldeles den samme hos alle Former’,

’) Fra Middelhavet f. Ex. Rhombus rhomboïdes Bp. Fn. itt. tab. 23. f. 1. IV 
Archivio per la Zoología cet. 1861 Tav. Ill fig. 2. og Rh. podas (Lar.) 
Bp. fn. itt. t. 24. f. 1. Archivio p. 1. Zoología. 1861. T. II fig. 3; fra dct 
røde Hav Rh. ocellatus Rüpp ; fra Japan Rh.myriaster Schi. fn. jap. T. 92. 
fig. 2; fra Vestindien Rh. longimanus Kr. n. sp.
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Fire Hjerneskaller, sete fra oven,

Fig. 7 Torsk Fig. S. Rødspætte

Fig. 9. Pighvarre
(Rhomb, maximus).

Fig. 10. Argushvarre
(Rhomb, longimanus).

Bogstaverne have i alle Figurer den samme Betydning: v. vomer; e. ethmoi- 
deum; a. a‘ frontalia anteriora (Forpandeben) ; f.f frontalia propria (Pandeben); 
p. p' front, posteriora (Bagpandeben); c. crista occipitalis (Nakkeknoklen). 

0 og 0' Pladsen for høire og venstre Øie. 
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det vil sige: Øiegruben (órbita) for dette Øie er udgravet midt 
i selve Pandebenspartiet, saa at begge Siders Pandeben og 
Forpandeben fuldkommen indeslutte den imellem sig, enten 
midt imellem sig (som bos de almindelige Plyndre og flere 
Hvarrer), eller saaledes at tillige en lille Splint af Blindsidens 
Pandeben hjælper Øiesidens med at begrændse den nedad (Helle
flynderen, Pig- og Slethvarren, Tungen). Selv hos de førnævnte 
Former af Hvarrer, hos hvilke paa en saa mærkværdig Maade 
det øverste Øie var rykket saa langt opad og bagtil, findes dog 
Øiegrubens bagerste Væg dannet af Øiesidens egentlige Pande
ben; det bagerste Pandeben, endsige andre bagved liggende 
Ben, tager aldeles ikke nogen Del i dens Dannelse. For 
dette Pandebens Vedkommende gjentager sig altsaa her, hvad 
vi see saa stærkt udviklet bos Delphine™ e-, Næseaabningens An
bringelse paa den øverste Del af disse Dyrs Hoved har trukket 
de Ansigtets og Kraniets Ben, som omgive Næsehulheden, med 
sig og skudt dem op over de bagved liggende, saa at de mere 
eller mindre dække disse (see Fig. 6 og 10).

Netop jo mere man analyserer Knokkelbygningen i Hovedet 
af de forskjellige Flyndergrupper, og jo mere man overbeviser 
sig om, at hos dem alle, ligesom hos de nævnte Tandhvaler, 
en betydelig Forskydning af de sammenstødende Dele har fundet 
Sted i bestemte Retninger, (dog saaledes, at Delene have fulgt de 
samme Bevægelser og under og efter Forskydningen, som sæd
vanligt, have beholdt deres gjensidige Stilling til hinanden), desto 
mere bliver det klart for Betragteren, at det øvre Øies Stilling 
til dets Pandeben (Blindsidens) er en aldeles abnorm og paa 
ingen Maade kan forklares ved en Forskydning eller Dreining i 
Forening med de omgivende Dele. Under den hidtil almindelig 
antagne Forudsætning, at Flyndrene oprindeligen ikke blot ere 
symmetrisk anlagte men ogsaa en Tidlang efter Udklækningen be
holde denne Bygning og have eet Øie paa hver Side af Hovedet — 
en Forudsætning, hvis Rigtighed vi ¡øvrigt nu paa tilfredsstillende 
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Maade kunne godlgjøre — bliver det aldeles nødvendigt at antage, 
at Blindsidens Oie, fra dets oprindelige Stilling paa denne Side af 
Hovedet, liar foretaget en Vandring dybere og dybere ind under 
det Halvtag, som denne Sides Pandeben dannede over det, og 
er brudt op igjennem dels Loft, idet det for at faae Plads dels 
har skudt Pandebenshælvlerne fra hinanden, dels har banet 
sig Vei igjennem selve Pandebensmassen. Med andre Ord: 
Øiet har ikke kunnet antage det Leie, det har paa den anden 
Side af Hovedet, uden at gaae i en skraa Retning ind og 
op igjennem Hovedet og komme ud paa den anden Side. Da 
Øiet ved sin Synsnerve er ligesom tøiret til Hjernemassen og 
ved sine Bevægelsesmuskler til Øiegrubens Bund, er det ved 
Retningen og Leiet af Synsnerver og Øiemuskler hos den ud- 
voxne Flynder utvivlsomt angivet, at Øiet først er gaaet under 
Pandebenene og senere op igjennem dem, og ingen anden Vei 
har kunnet gaae. Vilde man paa den hidtil anlagne Maade for
klare sig Oiets Anbringelse i sin Grube paa den anden Side af 
Hovedet alene derved, at Hovedet eller Partier af Hovedet 
dreiede sig om Kropaxen over paa den modsatte Side af Midt
linien, maalte jo Nerverne og Musklerne til Øiet ved denne 
Bevægelse \ære komne ovenover Blindsidens Pandeben og For- 
pandeben og endnu ligge i denne Stilling. Men delte er hos 
ingensomhelst Flynder Tilfældet. Øiet med dets Tilbehør er 
flyttet ud af dets normale Omgivelser, det viser Knokkelbygningen 
tydeligen; men den viser ligesaa tydeligt tillige, at Øiet har 
søgt, som Begel ellers er, at tage disse med; den største Del 
af dem har dog gjort Modstand og ere bievne paa deres Plads. 
Derved er den mest paafaldende Uregelmæssighed i Flynder
hovederne opstaaet. Men derved er tillige opnaaet, at Flynderen 
for sin nye Bevægelsesmaade paa Blindsiden, har kunnet faae en 
fast Benbroe fra Snuden til Baghovedet og Rygsøjlen, svarende 
til dens nye Ligevægtsplan og af største Betydning for baade 
dens Svømning og Nedboring i Dyndet og Sandet.
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3.

Øiets Gang skraat op igjennem Hovedet vises endelig ogsaa 
ved en ligefrem Iagttagelse, som jeg har gjort paa unge Plyndre; 
den skal jeg nu meddele.

Allerede fra en noget ældre Tid er der kjendt og beskrevet 
nogle meget smaa, aldeles glasklare Plyndre fra Middelhavet, 
ialt kun een eller to Tommer lange; i de senere Decennier 
synes dog Naturforskerne ikke at have iagttaget dem der] idet- 
mindste ere de ikke omtalte i det større Værk over Middelhavets 
Fisk af Prinds Bonaparte og heller ikke ere de optagne i den i 
forrige Aar af Canestrini givne Monographie af Genuabugtens 
Flynderformer (Archivio per la Zoologia, l’Anatomia eet. Genova 
1861. Fase. 1. pagg. I—40 con tav. 1. II. 111.). — Rafinesque synes 
først at have beskrevet en saadan vandklar Flynder under Nav
net Bothus diaphanus i sin Précis des découvertes somiolo- 
giques ou zoologiques et botaniques. Palermo. 1817. p. 17. sp. 18. 
Herved bliver det at bemærke, at hans Slægtsnavn Bothus er ens
betydende med Æ/zomSws eller vor llvarreslægt og allerede i et 
tidligere Værk (Caratteri di aleuni nuovi generi etc. 1810) af Forfat
teren var blevet indført ¡stedetfor Bhombus, eftersom delte ældre 
Navn var af Lacépède blevet bortgivet til en Fisk af en ganske 
anden Familie.**) Til Hvarrerne henregnedes denne vandklare, 
kun tommelange Flynder ganske rigtigen, eftersom den var ven

*) Da Rafinesgue's Arbeider høre til de allervanskeligste Arbeider at over
komme, og selv større Bibliotheker kun liave enkelte af dem, anseer jeg 
det for hensigtsmæssigt at afskrive hans hele Diagnose:

»Sp. 18. Bothus diaphanus. Entièrement hyalin et diaphane, une 
tache rouge sur l’opercule, deux à la base de la queue et 12 autour 
du corps près des nageoires dorsale et anale, la dorsale commençant 
sur la bouche, ligne latérale droite. Observ. Espèce tres singulière, 
longue d’une pouce et en travers de la quelle on peut lire.«

’*) Allerede i samme Aar (1810 15. Mai), men noget senere end Udgivelsen af 
Caratteri, har Forfatteren imidlertid indskrænket Betydningen af Bothus 
og sondret vore store Ilvarrer, Pighvarren og Slethvarren, derfra under 
Navnet Scophthalmus.
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strevendt og dens Rygfinne begyndte foran det øvre Øie, lige 
ved Munden. Den samme, eller under alle Omstændigheder en 
meget nærstaaende, glasklar Flynder har Risso en halv Snes 
Aar efter beskrevet og aftegnet under Navnet Rhombus candi- 
dissimus i hans Histoire naturelle de l’Europe méridionale, 
1826. HI. pag. 253, Tab. Ilf. fig. 34; men Figuren er, som hans 
Figurer ¡almindelighed, ikke god og den lindes heller ikke nøj
agtig, naar man sammenligner den med den korte Beskrivelse. 
Dog, begge tilsammen ville vistnok være tilstrækkelige til at lade 
Arten gjenkjendes, naar den maatte gjenfindes. Risso ansaae 
¡øvrigt denne ikke fuldt 21/a" lange Fisk, hvor lille den end var, 
for en udvoxen forplantningsdygtig Flynder, og maaskee har han 
deri bavl Ret, noget som Eftertiden maa afgjøre.*)

*) Til Sammenligning med Rafinesque s Text hidsættes her efter det nævnte 
Værk de tilsvarende Sætninger af Iiisso's Beskrivelse:

jR bombus candidissimus. »Ce petit turbot (= 0,060m), semblable á 
de la gelée, quoique dans son état parfait, a le corps ovale arrondi, 
couvert de très petites écaillés peu apparentes, d’un blanc transparent, 
bordé sur le pourtour de sa partie supérieure, d’une ligne d’un rouge 
carmin — — — — — — — — —, les nageoires dorsale 
et anale ornées chacune de cinq taches rouges, avec un liséré de la 
même couleur.

La femelle est pleine de quelques oeufs incolores en mai.« 
Nag. D. 46, P. 9, T. 5, A. 28. G. 11. M. B. 3.

*’) Localiteterne ere:
11° S. B. 36° V. L. Kaptain Ilygom 1853.
13° 6' S. B. 18° V, L. Kaptain Andréa 1863. 
23° 45' N. B. 81° 40" V. L. Kaptain Andréa 1862.

11

Vandklare Flynderfisk af et lignende Udseende forekomme 
ogsaa i Atlanterhavet. Jeg har rigtignok ikke hidtil forefundet 
dem beskrevne nogensteds fra dette Hav, men Universitets
museet har gjentagne Gange modtaget Exemplarer, indsamlede 
ved dets bekjendte Velyndere, de Herrer Skibscaptainer V. Hygom 
Dbmd. og F. Andréa.**)  De have Øinene paa venstre Side, 
ligesom de middelhavske, have ogsaa Rygfinnerne gaaende helt 
hen mod Kjæberanden, men det øvre Øie ligger snarere foran end 
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bagved det nedre, og der er intet Mellemrum imellem Halefin- 
nen og de to andre uparrede Finner; alle tre Finner løbe altsaa 
over i hinanden, om der end i Straalernes Lob og Længde- 
Forhold er tydelig Forskjel imellem dem. Disse smaa, neppc 
tommelange Glasflyndre ville saaledes ikke blive at henføre til 
»Hvarrerne« men til »Ilvarretungerne«, (Plagusiæ}. Paa den 
medfølgende Tavle findes en saadan aftegnet i naturlig Størrelse, 
fig. 3 a. fra Øiesiden og 3 b. fra Blindsiden, og i de hos- 
staaende Figurer 3 A og 3 B findes Hovedet i tredobbelt Stør
relse gjengivet fra begge Sider.

Fra disse glasklare Smaaj7yn¿re maa jeg bede Blikket vendt 
hen paa nogle andre vandklare Smaafisk ude fra Atlanterhavet.*) 
De ere meget høie og meget stærkt sammentrykte, med de 
uparrede Finner løbende langs med den allerstørste Del af deres 
Omkreds. I Omrids ligne de derfor meget Flyndre, og navnlig 
ligne enkelte af dem de ovenfor omtalte middelhavske ITvarrer, 
medens et større Antal i denne Henseende slutte sig til de 
nylig nævnte Hvarretunger ; men de synes at være ganske side- 
ecns, og navnligen sees Øinene at indtage den sædvanlige Plads, 
eet paa hver Side af det høie og sammentrykte Hoved. Paa 
Tavlen er der under fig. 1 a og b aftegnet en saadan lille 
Fisk fra høire og venstre Side, og under 1 A og B sammes 
Hoved forstørret tre Gange, seet fra begge Sider. Jeg veed 
dem ikke omtalte i tidligere Skrifter, men i en længere Aarrække 
have de været bekjendte for Universitetsmuseet, der allerede i

For at vise deres Udbredning
N. B. 41° — 13° V. L.
— 39° — 10° V. L.
— 23° 45" —81° 40
— 23° 31" — 22° 4' V. L. ved Skibslæge Stybe, 1860. 

ved Kapt. V. Hygom, 1851.
ved Premieilieut. Bruun, 1863. 
ved Premierlieut. Bruun, 1863. 
ved Premieilieut Bruun, 1863.

sammen til een Art, og ere de

— 17° — 22° V. L.
S.B. 5° — 32° V. L,
— 8°  31° V. L.
— 14|° — 35|° V. L.

De to førstnævnte Individer høre
der komme Rhombus diaphanus nærmest i Omridset.

skal jeg her anføre, at vi have dem fra
ved Skibscapt. V. Hygom, 1854. 
ved Skibscaptain V. Hygom, 1853 

V. L. ved Skibscap. Andréa, Octb. 1862
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Aaret 1851 ved lir. Kaptain V. Hygom modtog de første Exem- 
plarer af dem, og senere ikke har undladt at anbefale dets søfa
rende Velyndere disse Smaafisk til omhyggelig Indsamling og 
Iagttagelse. Eflerhaanden har det ogsaa modtaget omtrent et 
Dusin af dem fra meget ulige Længder og Breder, og af 
de allerede kjendte Localangivelser synes man berettiget til at 
slutte, at de ville være udbredte over det hele Atlanterhav. 
Det skulde være besynderligt, om ikke lignende Former til- 
fældigen skulde være bragte til andre Museer og maaskee fra 
Breder og Længder, der ligge udenfor vore Dyrs. Disse Smaafisk 
have imidlertid en ganske anden Interesse end Sjeldenhedens, 
og navnlig have de en særlig Interesse i det Spørgsmaal, som 
her foreligger for os. Det er nemlig utvivlsomt, at de, trods 
Øiestillingen, maae sættes i Forbindelse med de foran omtalte 
Smaa/?yft<¿re og at de ere de tidligere Stadier af disse. Dette 
vise navnligen enkelte individer af dem paa en meget slaaende 
Maade, og det just af den Gruppe, der i sine ydre Forhold aldeles 
svarer til de nævnte Hvarretunger.

Paa den i Figurerne la, b og A, B aftegnede lille Fisk seer 
man, at der paa begge Sider af Hovedet sidder et veldannet Øie 
paa de regelrette Pladser; ved første Øiekast er der intet, der an
tyder nogen ulige Uddannelse af Siderne eller nogen Skjævhed. 
Men man sammenligne nu dermed et andet Individ, fanget paa 
selvsamme Sted og sammen med dette*),  det under fig. 2 a og b, 
saml A og B under samme Forhold som det foregaaende aftegnede, 
(nemlig fra høire og venstre Side og med Hovedet tre Gange for
størret fra hver Side,) og strax fatter man Mistanke imod det 
Ligelige i Sidernes Udvikling. Lægger man nemlig sidstnævnte 
i fig. 2 aftegnede Fisk paa dens venstre Side, seer man det 
høire Øie paa dets rigtige Plads, dog er det lidt mere indtrykt 
end sædvanligt; vender man Fisken om paa den modsatte Side, 
bliver man ikke lidet overrasket ved at see en fuldstændig lille 

*) De ere nemlig begge fra 23° 45' KB og 81° 40' VL.
1 r
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Flynder for sig med begge Øinene paa venstre Side, nemlig et 
nedre Øic, der omtrent liar samme Stilling, som lios den sym
metriske Fisk, dog trykket noget længere ned paa Siden, og et 
øvre, der er ligesom halvt lukket, idet ikkun en Del af Øiet 
bliver synligt igjennem en med svulmende Rande omgiven 
Øiespalte. Man seer, at Øiet fra den modsatte Side netop var 
il'ærd med at bryde frem paa Øiesiden, da Fisken blev fanget; 
det sidder ligesom i Klemme paa skraat i Hjernekassens Loft med 
dets nedre Rand mest fremstaaende paa Blindsiden, dets øvre 
Rand derimod i Begreb med at gaae igjennem Øiespalten. 
Holder man Fisken i en passende Retning op imod Lyset, bliver 
man endog vaer, at der har ligesom dannet sig en skraa Gang 
eller Kanal op igjennem Hovedet for at lette Øiets Flytning, 
igjennem hvilken Gang Lyset nu falder langt stærkere end 
igjennem de omgivende Dele. Del frembrvdende Øie behøver 
kun at trykke Mellembalken imellem Øinene, og derved tillige det 
nedre Øie, lidt længere ned paa Hovedets Sider, og begge Øinene 
ville da aldeles være paa deres blivende Plads o : paa den Plads, 
hvor de befinde sig hos den fuldstændige Flynderform, figg. 3 a 
og A. Det er imidlertid ikke blot i Øieforholdet at den allerede er 
en Flynder; den er det ogsaa i Mundens Skjævhed, Brystfinner
nes Uligestorhed, Sidernes ulige Udvikling og navnlig Blindsidens 
Fladbed, noget hvorom en nøjagtig Undersøgelse snart overbe
viser os; formodentlig bevægede den sig allerede paa den ene 
Side, men herom foreligger der dog ingen bestemt Iagttagelse. —

Tage vi nu, efter at vort Øie er blevet belært ved Iagtta
gelserne paa den i fig. 2 aftegnede Halvflynder, atter vor i tig. 1 
afbildede Fisk for os og betragte den nøiere, da gaaer det strax 
op for os, at denne Fisk ikke er fuldt saa sideens, som den 
ved første Øiekast saae ud, men at der allerede er foretaget 
mange Forberedelser til en fremtidig Flynderform. Seet med en 
god Lupe lige forfra, skjønnes Munden at være skjæv og vreden 
og Øinene sidde ikke i samme Høide, men det venstre sidder 
lavere end det boire; betragtet paa samme Maade fra Siderne, 
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da viser det sig, at begge Sider ikke ere lige hvælvede, den 
høire er fladere og har ikke Linierne, der begrændse Finneroden 
eller de større Afdelinger af Sidemusklerne, gaaende nøiagtigen 
som dem paa den venstre Side. Men hvad der endnu er 
mere overraskende, er, at der fra det høire Øie kan skimtes en 
skraa, lysere Vei over til den modsatte Side opad imod et 
Punkt, der modsvarer noie Beliggenheden af Øiespalten hos fig. 2, 
og i Virkeligheden finder man ogsaa her en kort Længdefure 
med opkastede tykkere Rande: det forste Anlæg til de øielaag- 
aglige Omgivelser for det øvre Øie. Smukkere Overgangstrin 
fra den symmetriske Form til Flynderformen end de tre i Fi
gurerne 1, 2 og 3 fremstillede, synes ikke at kunne gives, heller 
ikke mere talende Vidnesbyrd om, at Øiet virkelig gaaer fra 
den ene Side tvers op igjennem Hovedet over paa den anden 
Side, med andre Ord: at den symmetriske Fisk efterhaanden 
skeler sit Øie ind i og op igjennem Hovedet ud paa den anden 
Side og tilsidst skeler sig til fuldstændig Flynder.

De andre Individer, Museet har faaet af disse næsten sym
metriske Former, modsvare aabenbart det i fig. I aftegnede 
Stadium, men ere ikke fuldt saavidt fremrykkede imod Øiets 
Vandringstid; idetmindste har jeg ikke kunnet finde hint knaplml- 
formede Indtryk, der skulde antyde Stedet for Øiets Frembrud. 
Afvigelser i Form og Størrelsesforhold antyde forresten, at de til
høre flere Arter, eller Slægter. To af dem har jeg troet 
muligvis kunne tilhøre hvarreagtige Fisk, maaskee Rhombus 
diaphanus ; dette er dog kun en mere eller mindre begrun
det Formodning. Hvorom alting er, saa antyde de flere Former 
af disse Fisk, at det under alle Omstændigheder ikke er nogen 
enkelt Art af Flyndre, der har saadanne Forstadier, men at det 
maa være en hel Gruppe idetmindste ; og naar dette igjen 
sammenholdes med den aldeles overensstemmende Benbygning 
i Cranierne hos alle Flynderformerne , antydes det derved 
saameget stærkere, at Fremgangsmaaden for de tvende Øines 
Anbringelse paa den ene Side af Kroppen maa være den samme 
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hos alle Flynderne. Dette er den eneste rigtige Slutning, hvortil 
de foranstaaende Betragtninger, Undersøgelser og Iagttagelser 
efter min Mening kunne føre. Imidlertid er der herved dog 
endnu een væsenlig Ting at have i Erindring.

4.

Den hidtil gængse Opfattelse, at en Dreining af Hovedet 
om dets Axe over imod, eller helt over paa den ene Side var 
tilstrækkelig til at forklare de Eiendommeligheder, der fremtræde 
hos Flynderfiskene ligeoverfor de sædvanlige Fiskeformer, havde 
imidlertid jo ikke alene sin Grund i, at man var bleven staaende 
ved en mindre indtrængende Betragtning af Flynderhovedets 
Benbygning. Den havde, som jeg berørte (S. 153), idetmindste 
for det sidste Decenniums Vedkommende en egen Støtte i et 
Par iagttagelser af liere Forhold hos Flynderyngelen, der mentes 
utvetydigen at tale for Opfattelsens Rigtighed. Man mente at have 
grebet dels Flynderyngel dels Ungflyndre i forskjellige Grader af 
Fremrykning paa denne Omdreiningens Vei. Det er altsaa 
en Selvfølge, at vi maae nærmere betragte disse Iagttagelser, 
forat see, hvorvidt de i Virkeligheden eller maaskee blot i den 
Udlægning, der er givet dem, staae i Strid med min ovenfor 
givne Fremstilling af Flynderformens Fremkomst hos visse Arter, 
og de Følgeslutninger, som jeg deraf og af den store Overens
stemmelse i Anordningen af Knoklerne i Hovedet hos alle 
Plyndre, udtalte for hele Flynderfamiliens Vedkommende.

De Iagttagelser af tidligere Udviklingstrin, hvorpaa man hid
til havde kunnet støtte Anskuelsen om en Omdrejning om Kropaxen 
som den væsentligste Akt i Flynderformens Tilbliven, skylde vi 
den bekjendte belgiske Professor Van Beneden og Intendanten 
ved Göteborg-Museet, Hr. A. Malm] jeg idetmindste veed ikke 
af flere Iagttagelser i den nævnte Retning at sige. Om end 
Iagttagelserne ikke ere aldeles samtidig publicerede, er der 
dog saa ringe (kun et Aars eller to) Mellemrum imellem Offenlig- 
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gjørclsen, at den ene Forfatter ikke har havt Kundskab til 
den Andens Fremstilling; desuagtet er der stor Overensstemmelse 
i begges Udgangspunkt — en tilfældig gjort enkelt Iagttagelse — 
og de Slutninger, de drage af deres rigtignok meget ufuld
stændige Materiale, og man kunde maaskee derved føle sig lige
som berettiget til at tilkjende dem i Forening en saameget større 
Betydning. Ilvis saa er, bliver det naturligvis saameget mere 
nødvendigt at betragte dem noget nærmere.

Den første Iagttagelse skyldes Van Beneden og findes i Bulletin 
de l’Académie Royale de Belgique for 1853 T. XX. 3 (Note sur 
la symétrie des poissons pleuronectes, dans leur jeune age. p. 
205—10) og er ledsaget af en Tavle, der fremstiller Hovedet og 
den nærmest liggende Del af Forkroppen af en lille »Flynder
unge«, som Van Beneden engang havde fanget imellem Reier i et 
yderst fintmasket Net og derved faaet Ledighed til nærmere 
at undersøge. En bestemt Størrelse for denne lille Fisk er 
ikke angivet; imidlertid vise saavel Gjællerne (de ere næsten 
kun anlagte), som chorda dorsalis (om hvilken Ilvirvellegemerne 
endnu ikke havde begyndt at danne sig) m. m., at vi have 
med et særdeles tidligt Trin af Fiskens frie Liv at gjøre, og 
Van Beneden mener ogsaa, at der ikke kan ligge lang Tid 
mellem dens Fangst og Udklækningen af Ægget (»pris peu 
de temps après son éclosion«). Medens Munden paa denne 
lille Skabning beskrives og aftegnes som aldeles symmetrisk, 
ere Øinene skjævtstillede og navnlig er Øiet paa den ene Side, 
den venstre* liggende langt høiere end paa den modsatte Side, 
og næsten lige oppe imod Hovedets øvre Rand; Rygfinnen naaer 
fremad over Nakken til omtrent Midten af Hovedet, men ikke 
til Øiet. Van Beneden antager nu, at dette høiere liggende 
venstre Øie er paa Veien til at gaae over Hovedets Ryg om 
paa den høire Side, at en Dreining af Hovedet (torsion de la 
tête sur la colonne vertebrale) vilde bringe Øiet derhen, og at 
derefter Rygfinnen vilde skride ned over Panderyggen ikke 
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blot indtil Øiet, men forbi dette ud imod Kjæberanden. Van 
Beneden kalder nemlig uden videre sin lille Unge en »Turlot«, 
en Pighvarre.

Til sin i faa Ord meddelte Iagttagelse over denne Fiske
unge knytter han den Bemærkning, at han har iagttaget en 
næsten udvoxen Pighvarre (>»wn ferSoi«), hos hvilken der havde 
fundet en Standsning Sted i Hovedets Draining netop i det 
Øieblik, da Øiet var kommen til Craniets Midtlinie, hvilken Mon
strøsitet eller Standsningsdannelse selvfølgelig maatte ansees for 
en yderligere Bekræftelse paa, at en saadan Dreining virkelig 
fandt Sted *).

*) Da det Hele er holdt saa meget kort, vil jeg her aftrykke hans egne Ord, 
med hvilke Iagttagelsen, forsaavidt den vedkommer os, er gjengivet:

»Mais ce qui est le plus digne d’attention, c’est la conformation de 
la bouche et la position des yeux.

La bouche, en effet, est parfaitement symétrique encore; les os maxil
laires et intermaxillaires sont conformés de la même manière à droite et 
à gauche, tandis que, dans tous ces poissons pleuronectes on sait, qu’à 
l’âge adulte les deux moitiés de la bouche ne se ressemblent pas. Un 
des poissons de cette famille qui a la bouche la plus régulière, c’est le 
Pleuronectes hippoglossus.

Les yeux sont encore placés des deux cotés du corps, mais l’œil de 
gauche est sur le point de passer du côté droit.

Les narines sont encore symétriques.
Nous ferons remarquer aussi, que les rayons du lophioderme supé

rieur ne descendent encore que jusque sur le milieu du crâne; plus 
tard, ces rayons s'étendent jusqu'au devant des yeux. Mais il faut d’abord 
que la torsion de la tête ait eu lieu sur la colonne vertébrale.

Aux faits précédents, je puis ajouter encore le résultat de quelques 
observations faites sur un turbot presque adulte et dont la tête se trouvait 
arrêtée dans sa torsion, au moment, ou l’œil était arrivé sur la ligne 
mediane du crâne. Il y a eu un arrêt dans la torsion. Les rayons du 
lophioderme ne sont pas descendus plus bas qu'ils ne le sont dans le 
jeune animal que nous décrivons plus haut. Ce poisson avait les deux 
cotés du corps également bruns«. 1. c. pag. 209.

At den iagttagne og aftegnede Unge ikke er af en » Turbot« 
eller Pighvarre, synes tydeligt nok; thi selv forudsat, at Forfat
terens Gisning om Rygfinnens Fremskriden med den tiltagende 
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Væxt var rigtig, hvilket dog strider meget imod alt hvad der 
er os bekjendt om Finnernes Anlæg og Udvikling, saa vilde der 
dog ikke blive en livarre af denne Unge, da den saavel efter Text 
som Figur vilde faae den boire Side til Øieside istedetfor den 
venstre; den kunde ialfald kun blive en »Vrangflynder« iblandt 
Hvarrerne; men dens Munds Dannelse minder ikke om Hvarrerne. 
Snarere skulde Øiestilling og Forkrop altsaa føre den hen til en 
almindelig Flynder (Rødspætte, Skrubbe) eller til en Tunge, i hvilket 
sidste Tilfælde dog ogsaa Rygfinnen maatte i den nærmeste Tid rykke 
et godt Stykke fremad ikke blot over Øiet, men forbi dette, og 
en mærkelig Omdannelse af den forreste Profil af Ansigtet finde 
Sted. Jeg formaaer i det Hele ikke at see andre Bevæggrunde 
til at denne lille Unge uden videre er bleven betragtet som en 
Flyndenvngv, end at dens Øine ere i en noget skjæv Stilling 
og de uparrede Finner i saa stor en Strækning følge Ryg- og 
Buglinien. Men den iagttagne Skjævhed i Øiestillingen er langt 
fra ikke større end den, man saa hyppigen har Ledighed til at 
iagttage lios den meget spæde Fiskeyngel, og som ifølge min 
Erfaring har en dobbelt Aarsag; den er nemlig dels en Lev
ning af Ungens Skjævhed i dens spiralrullede Leie i Ægget, hvilket 
altid 'trykker Hovedet skjævt, saa at en fuldkommen Symmetri først 
fremkommer nogen Tid efter Udklækningen, naar Ungen ved sine 
Bevægelser i Vandet ligesom har rettet sig ud; dels fremkaldes 
den mekanisk hos allerede symmetriske, men spæde Fiskeunger, 
saasnart et noget stærkere Tryk af Vandmassen trykker den spæde 
Fisk imod Fangenetlets Vægge. Hvad Finneudbredningen angaaer, 
da have vi den jo nøiagtig, som Tegningen fremstiller den, hos 
enkelte af Tangsprætterne, en Familie, som staaer Flyndrenes 
allcrnærmest, og hos deres Unger have vi endog et Ansigtsudtryk 
og en Profil, der synes mig at svare langt mere til Tegningen 
end nogcnsomhelst Flynders. Regner jeg hertil den Maade 
hvorpaa Bugfinnerne ere fremstillede (i Figuren ved <?j, som saa 
lave, korte og straaleløse, medens jeg hos virkelig Flynderyngel 
har fundet disses Straaler udviklede samtidig med Analfinnernes, 
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og deres Udstrækning ¡Længden lige saa stor som hos de langt mere 
fremrykkede Former, saa bliver min Tvivl imod den iagttagne 
Fiskeunges Flyndernatur rigtignok temmelig stærk, og jeg vilde 
være langt mere tilboielig til at betragte denne spæde Unge 
som tilhørende en Gunellus eller en med denne beslægtet Fisk.

Men seet bort fra enhver hos mig subjectiv, skjondt jeg 
troer ikke-uberettiget, Tvivl om, at det iagttagne Dyr vilde blive 
en Flynder [Pleur onectes)^ ja endog ligefrem indrømmet, at det 
muelig vilde udvikle sig til en saadan, indeholder Meddelelsen 
Intetsomhelst, der vilde stride imod den foran efter Iagttagelsen 
paa den glasklare Plextronect.es og efter Craniebygningen hos Flyn- 
drene ¡almindelighed givne Fremstilling afMaaden, hvorpaa begge 
Øine komme over paa den samme Side. Øiets høiere Be
liggenhed paa Blindsiden kunde simpelthen være (i Lighed med 
hvad ovenfor er fremstillet) en Forberedelse til hin stærkere 
Vridning af Øieregionen, og man niaalte endog efter Analogien 
forudsætte, at Øiets Gjennemgang igjennem Craniet først vilde 
finde Sted en god Stund efter at Ungen havde forladt det Sta
dium, hvorpaa det her befinder sig.

Malms Iagttagelser bleve meddelte til det Kgl. Sv. Veten
skaps-Academien i Stockholm og optagne i dennes Øfversigter 
for 1854 S. 173—183, med tvende tilhørende Figurer; de an- 
gaae egenlig kun et eneste Exemplar af en lille Slefhvarre, 
Rhombus barbatus Clocgp. Denne, der var ikke fulde tyve Millimetre 
lang, fandtes svømmende nær Vandoverfladen, ikke paa Blind
siden men paa Snid (»under en halv ret Vinkel«) i Vandet; dens 
Farve og Farvetegning var saagodtsom aldeles ens paa begge 
Sider; begge Øinene kunde ikke siges at være anbragte aldeles

’) Artsnavnet liliomb. barbatus Clocq. bar aabenbart Aldersforret for Yarrells 
Artsnavn Uh. vulgaris, da det er fra 1828. (Diction, des scienc. natur. 
T. LV1, pag. 118).
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Fig. 11 Malms Slethvarre-Unge.

paa den ene Side, thi det øvre Øie (høire) hørte ligesom til 
begge Sider, da det laae i selve Rygkanten af Hovedet eller 
ligesom midt i Panden; Rygfinnen strakte sig ikke som hos de 
voxne Hvarrer fremad forbi Øiet henimod Overkjæbens Bagrand, 
men standsede ved Øiets Bagrand. Alle disse Afvigelser i Form
forholdene fra den ældre Slethvarre menes Fisken under sin 
fremskridende Væxt at ville ændre, idet Hovedet da skulde dreie 
sig endnu mere om imod Øiesiden og det øvre Øie (Blindsidens, 
eller det høire) rykke længere nedad paa denne, hvorefter Rygfinnen 
skulde voxe fremad henimod Overkjæben, og Fisken endelig an
tage den vandrette Stilling med Blindsiden nedadvendt. Be nævnte 
Formafvigelser sætter Malm i Forbindelse med Afvigelserne i 
Farvefordelingen ; han betragter begge som væsentligen betingede 
ved den Stilling, hvilken den lille Fisk under Bevægelsen an
tog i Vandet og i Forhold til Lyset — en Stilling, der lige- 
meget skulde minde om den fuldkomne lodrette Stilling, som 
Fisken i en yngre Alder, da dens Krop var fuldkommen side- 
eens og begge Sider altsaa ligelig udsatte for Lyset, maatte have 
havt i Vandet, og den vandrette Stilling, hvori den senere 
maatte komme til at svømme, naar Breiningen af Hovedet om 
Kropaxen var bleven fuldstændig. Til yderligere Bestyrkelse af 
den antydede Sammenhæng mellem Farveudbredningen og Stil
lingen under Bevægelsen i Vandet, beraaber Hr. Malm sig iøv- 
rigt endnu paa tvende Flynderfisk i Göteborg Museet, en Skrubbe 
og en Pighvarre, der vare mørkfarvede paa Blindsiden, og som 
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mentes netop der at have beholdt denne Farve, fordi de havde 
fra Barnsben af beholdt Vanen at udsætte begge Sider omtrent 
ligemeget for Lyset, og derhos formodentlig nu og da svømmede 
med Hyg gen opad, eller maaskee endog snart vendte den ene 
Side, snart den anden Side opad.

Saalænge vi kun have denne ene Iagttagelse for os, vil det 
let skjønnes, at vi ved at følge lir. Malms Slutninger gaae ud fra 
trende Forudsætninger, der hver for sig ere ubeviste og alle tre ved 
nøiere Betragtning tabe deres Sandsynlighed; det skal ogsaa snart 
vise sig, at de neppe kunne være rigtige. Den ¡øvrigt meget skarpt- 
øiede Iagttager har nemlig uden videre anseet det for utvivlsomt, at 
han havde for sig et sædvanligt Trin i Slethvarrens Udvikling, 
og at hans lille Fisk under den fortsatte Væxt vilde gaae over i 
den for Arten sædvanlige Flynderform, fornemmelig ved en 
Dreining af Hovedet paa Kroppens Axe og en derved bevirket Ned
rykning af det øvre Øie fra Rygkanten af Hovedet ned paa Øie- 
siden, hvorefter Rygfinnen skulde forlænge sig fremad forbi Øiet 
henimod Kjæbebenene ; samtidig med at Fisken paa saadan 
Maade indhentede de den manglende Egenskaber, vilde den 
kastes helt om paa Blindsiden, og Bevægelsen herefter kun 
skee paa denne. Men om all dette tie alle positive Iagttagelser ; 
det er kun en Formodning, at Øiet under Fiskens Væxt vilde 
have forandret sin Plads og rykket længere ned paa Siden, lige
som det kun er en blot og bar Formodning, at Øiet var kommet 
i dets nuværende Stilling paa Hovedets Iloikant ved en Dreining 
af Hovedet fra Blindsiden over imod Øicsiden; og ikke bedre 
forholder det sig med Rygfinnens Fremrykken, der bliver dob
belt problematisk, naar hensees til den Maade, hvorpaa Finne
dannelsen gaaer for sig.

Der kan for mig ikke være den ringeste Tvivl om , at om 
Fisken endogsaa havde levet nok saa længe, vilde dog ingen af 
disse tre Ting have fundet Sled. Det er nemlig en xMonstrositet, et 
Misfoster, der er faldet i Hr. Malms Hænder, og ikke noget regel-
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Malms Slethvarre-Unge.Fig. 11

Fig. 12. Donnant Pleuronectos cy clops.

Fig. 13. Yarrels malformed Brill.

Fig. 11. En Slethvarre
(Rhomb, barbatus).
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mæssigt Udviklingsstadium i Slethvarrens Udvikling. I den Hen
seende beder jeg allerførst at kaste Øiet paa foranstaaende Kopi 
af Donovans Figur af lians Pleuronectos cyclops fra den engelske 
Kyst (Anglesea, North Wales)*). Den var lille, kun l3/8" lang, 
men meget høi i Forhold dertil, saa at den endog var høiere 
(eller bredere) end Pig- og Slethvarren, med hvilke den ellers 
ialmindelighed stemte overens i Form og Udseende, samt deri 
at den som disse var venstrevendt; imidlertid adskilte den sig 
fra begge deri, at den var omtrent ligelig farvet og tegnet paa 
begge Sider, om end Blindsiden var noget lysere ; a t dens Rygfinne 
kun strakte sig til det øvre Øies Bagrand og ikke forbi dette, 
og at dette Øie ikke var kommet helt om paa Øiesidcn, men 
laae paa Hovedets øverste Kant eller i Panden. Af denne Øiets 
Stilling havde ogsaa Donovan givet den Artsnavnet Cyclops- men, 
som selvstændig Art med en saadan Karakter indsaae han 
iøvrigt nok, at den fjernede sig saalangt fra dens nævnte nær
meste Frænder, at den snarere burde udgjøre en egen Slægt. 
Dette vilde unægteligen ogsaa være rigtigere, saafremt Formen 
havde været naturlig og normal; men det er den ikke: den er 
en Misdannelse — og derom er der nu neppe nogen Dissents; 
Yarrell betragter den som en monstrøs Unge af Pighvarren ; de 
der ikke maatte ville dele denne Mening, ville idethøieste 
ikke kunne afvige mere derfra, end at de ville gjøre den til en 
monstrøs Slethvarre. En saadan Misdannelse er det nu, efter 
min Mening, der er falden i Hr. Malms Hænder. Ved den 
umiddelbare Sammenligning af begges Figurer vil det strax frem- 
gaae, ligesom af det nylig Fremstillede, at de nøiagtig frembyde 
de samme Afvigelser fra den normale udvoxne Hvarre ; hvad den 
ene er i en spædere Tilstand, det er den anden i en lidt mindre 
spæd Tilstand, og under Væxten vilde Malms Unge sikkerligt 
ikke være bleven til en Hvarre af normal Udseende, men til en 
Donovansk »Cyclops«. Det ved første Betragtning Paafaldende der

’) See : lians Natural history of British Fishes. Vol. IV, 1806. pl. 90. 
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maatte være deri, at en Misdannelse, og altsaa noget i Reglen 
Ualmindeligt netop skulde først frembyde sig for Iagttagelsen, 
vil falde af sig selv bort, saasnart det kan godtgjøres, at Mis
dannelser hos Flyndrcne ikke ere sjeldne og at denne Form 
deraf endog temmelig hyppigen findes lios dem, især hos Hvar- 
rene. At dette er Tilfældet, mener jeg de følgende Opteg
nelser tilstrækkeligen ville godtgjøre. Lidt mere udvoxne Indi
vider af en slig Misdannelse er det saaledes vi finde ud- 
førligen beskrevne og i Omrids afbildede af Schleep i Isis for 
1829 Taf. Ill fig. 1 og 2 under Benævnelsen Pleuronectes maxi
mus duplex (S. 1049 —1092) efter tvende d. 15de Juli og 19de 
August i Østersøen nær Slien fangne Individer af 9" 9'" og 
7" G'" Længde; begge vare ensformig farvede paa de to Sider*),  
og ligesaa vare begge Sider forsynede med de Hudpigge, der 
karakterisere Arten , medens der i Kjødfylden eller Muskulaturen 
heller ikke var den sædvanlige større Forskjel imellem Øiesiden 
og Blindsiden; Bygfinnen gik endeligen ikke forbi det øvre Øie, 
men kun hl dette, og dette Øie laae i selve Hovedets Midtlinie, 
eller i Issen. Idet Øiets Stilling der ligesom satte Grændse 
for Rygfinnen, bøiede denne sig i et halmaaneformigt Udsnit 
ud over Øiet. Hovedet var i Profil kjendeligen smalere eller 
lavere end hos en almindelig Pighvarre, ligeledes paa Grund af 
Øiets Stilling. Det er umiskjendeligt, at den lille Donovanske 
PI. cyclops staaer i disse Henseender midt imellem det saa 
langt yngre Malmske Exemplar og det saa langt ældre Schleepske, 
og alle tre tilhøre een Formrække. Allerede af Schleep erfare vi 
iøvrigt, at hans to Exemplarer ikke vare enestaaende (S. 1052), at 
lignende Individer ogsaa saaes »vorigen Sommer einigemal in den 
Küchen unter mehreren Steinbutten und verspeist worden«. Fra 
de brittiskc Kyster ere disse Monstrøsiteter iblant Ilvarrerne, 
med Øiet midt i Panden og Rygfinnen i en Bue udover det, 
Zoologerne vel bekjendte af Yarrells British Fishes; thi i alle

*) Kun paa den enes Gjællelaag var der en hvid eller gulhvid Plet af en 
Qvadrattommes Størrelse paa Blindsiden.
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Udgaverne er Hovedet af en Slethvarre (Brill) i denne Tilstand afbildet 
(3th. Ed. I. p. 643; 2d. Ed. II. p. 333; 1st. Ed. 11. p. 242) og en 
lignende Figur efter et mindre Individ skal ifølge Yarrel's Hen
visning ogsaa findes i the Zoologist for 1855 pag. 4596. Om 
Hyppigheden af deres Forekomst ved Englands Kyster kan man 
faae en Forestilling ved de Ord, hvormed en fortrinlig Iagttager 
af Fiskelivet, R. Q. Couch., omtaler lignende Misdannelser hos 
den lille Pighvarre {Rhombus hirtus Abil dg.: »like the common 
Brill it is very subject to malformations of the anterior end of 
the dorsal fin, causing it to forme an arch over the eyes«, 
(citeret hos Yarrell. 3th. Ed. Vol. 1. p. 648). For selve Pighvarren 
anfører Yarrell noget lignende, idet man derhos seer, at med 
denne Misdannelse af Hovedet, Oiet og Finnen skulle de iagt
tagne Individer tillige have været Vrangflyndre: »Reversed Tur
bots, as they are called — that is, Turbots having the eyes and 
dark colour on the right side instead of the left, — are also 
occasionally brought to market; I have seen two or three such; but 
they have exhibited a slight degree of malformation in the form 
of a notch or depression on the lop of the head«. S. 639. Endelig 
erindre vi de ovennævnte af Van Beneden og af Malm allerede 
mere eller mindre bestemt i Sammenligningen inddragne Tilfælde, 
begge bestemt fremhævede som mørkfarvedc paa begge Sider 
og med Oiet i samme Stilling til Midtlinien og Rygfinnen. For 
øvrigt have allerede i tiere Aarhundreder disse Former vakt 
Opmærksomhed, og den fortrinlige Iagttager Belon har allerede 
1553 henledt denne paa dem*): »Quin etiam in Rhombis, qvi- 

’) At det var i Rom Belon iagttog saadanne Hvarrer, fremgaaer af den 
franske Text til samme Værk: »L’on trouve quelques Turbots en la 
pescherie de Romme de monstrueuse façon : car ils ont les yeulx d’autre 
maniere que le dessus diet.» La Nature et diversité des Poissons. Paris 
1553. p. 135; men derimod seer man ikke af disse Ord, som af de 
latinske, hvilken Form af Monstrøsiteterne lian havde for sig; et Exempel 
paa, hvad ikke noksom kan fremhæves, at man stedse bor af dette Værk 
bruge begge Udgaverne ved Siden af hinanden.
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dam, præler alios, mihi cospecti sunt, oculos in cervice quasi 
in tergore collocatos liabuisse: quod ideo a me dictum est, ne 
tu in aliis decipiaris«. (De aquatilibus libri duo. 1553. p. 139).

Da det med Hensyn til en eventuel Tydning af den Van- 
Benedenske Fiskeunge som Yngel af en Flynder (dog ikke 
af en livarre, hvorfor den af Forfatteren udgaves, men af en 
anden almindelig Flynderart, Platessa,} kan blive af Vigtighed at 
vide, hvorvidt lignende Misdannelser forekomme udenfor Hvarre- 
gruppen, maa jeg her tilfoie, at Hr. Malm jo allerede har be- 
raabt sig paa en Skrubbe af dette Udseende, og at Professor Nilsson 
i sin Skandinaviens Fauna, Fiskarne S. 621, med Henvisning til 
den ovennævnte Figur af Yarrell, angiver at tvende Skrubber (Pleu
ronectos flesus} med denne Øiestilling og Finneudsnittet op
bevares i Museet i Lund, og at de ere mørkfarvede paa begge Sider, 
det ene endog blegest paa Øiesiden; de bleve fangede her i 
Sundet, og sammestedsfra opbevares der i det kgl. Museums 
Fiskesamling her et af Prof. Krøyer opstillet Individ af Rød
spætten (Platessa vulgaris} med selvsamme Misdannelse*). Endog 
hos Tungerne (Soleæ), hvis Kropform skulde synes saa lidt egnet 
dertil, synes denne Misdannelse at optræde; idetmindste formoder 
jeg, at de faa Ord, hvormed Farrell omtaler en »Solea Trevelyani 
of Ireland« : »is described as having a projection on the head 
like the monstruosity figure on page 643**)«, kun kan lydes paa 
denne Maade. Alle Grupper af Flynderfamilien ere altsaa 
rimeligvis underkastede en saadan Misdannelse , idet Helle
flynderens (Ilippoglossus) bliver den eneste, hvorom jeg ikke i 
Litteraturen har kunnet finde nogen bestemt Angivelse i saa Hen
seende, noget som fortjener særlig Opmærksomhed og hvortil 
jeg ogsaa senere maa vende tilbage***).

*) Den mørke fyldige Blindside har dog Hovedet og Gjællepartiet med hvid Farve. 
'*) Nemlig den foran paa S. 171 fig. 13 gjengivne Figur af Slethvarren.

***) Allerede her skal jeg dog erindre om, at jeg i Aaret 1840 under et 
kort Ophold paa den bekjendte Fiskeplads Biidudal i Vest-Island, af Eieren,

12
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De anførte talrige Exempter*) ville tilstrækkeligen antyde, 
at Misdannelser med Øiet midt ilsse eller Pande, med Rygfinnen 
standset eller afskaaret fortil ved Bagranden af dette Øie, med 
mørke eller ensfarvede Sider, der i deres Uddannelse tillige ere 
mindre uens, langtfra ikke ere store Sjeldenheder, og at der intet 
paafaldende vil være i, al en saadan falder Iagttageren særligen 
i Øie i Vandet. Allermindst naar det tillige erindres, at medens 
alle de regelmæssigt udviklede Unger holde sig ved Bunden, 
eller man kunde næsten sige i Sobundens Leer og Dynd, gaacr 
en saadan Flynder-Cyclop netop oppe i Vandet. Det lille 
Malmske Individ, der danner det egentlige Udgangspunkt #for 
hele denne Redegjørelse, blev jo endog iagttaget tæt under Vand
overfladen, og, saafremt Van Benedens endnu mindre Unge var 
en virkelig Flynderunge og uden noget mecbanisk ydre Tryk 
havde faaet Øiet op i Midtlinien, saa kan det ogsaa maaskee 
være værd at erindre, at denne blev fanget med en finmasket 
Kætser i Forening med Smaarcier. —■ De ovenfor nævnte Mis
dannelser have nu allerede Van Beneden fuldstændigen og Malm 
delvis, nemlig hvad Bevægelse og Farve angaaer, bragt i Forbindelse 
med deres iagttagne tvende Unger, der havde Øiet i Panderyggen, 
og begge have betragtet dem som Standningsdannelser (Demmungs-

en ligesaa driftig Fisker og Jæger som god Iagttager, iblandt andre Med
delelser om sjeldnere Fiske ogsaa modtog denne, at lian nogen Tid ifor- 
veien havde faaet en Helleflynder', der var »lidt bredere og tykkere« og 
»med lidt mindre afsmalnet Halestykke« end sædvanlig, men hvis ene 
Øie gik ligesom over paa Blindsiden. Den var derfor bleven bortkastet 
som »uædelig«. Han kaldte den »Gédda«.

’) Der forøvrigt ikke skulle gjøre Fordring paa at være nogen fuldstændig 
Optælling af de i Litteraturen optegnede og beskrevne Tilfælde af denne 
Monstrositetsform. I Duhamels store Værk: Traité des pêches et des 
poissons partie III. IX. p. 262 og 263 pi. IH. fig. 3, 4 og pl. IV. fig. 3, 
4, er der saaledes Beskrivelser og Afbildninger af en » Turbot double« 
ogen «Barbue double«, begge med Finneudsnittet, fra den franske Kyst; 
den sidstnævnte havde et hvidt Skjold paa Blindsidcns Gjællelaag, men 
ellers var Farven mørk. Vi have nyligen faaet en lignende Figur af den 
samme Monstrøsitet hos en amerikansk llvarre, Rhombus oblongas (Mitch.) 
i Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences vol. VIH. 1863. 
p. 397 pl. XXXI.
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gebilde), der ere bievne staaende paa et Standpunkt i Udviklingen, 
der svarede til det, hvorpaa Ungen befandt sig, men som snart 
efter under den senere Væxt skulde bave været forandret. I en 
saadan Sammenførelse er det altsaa jeg bar været fuldkommen 
enig, kun at jeg paastaaer, at den Malmske Unge er det Selv
samme, som de andre større, mere eller mindre udvoxne, 
nemlig selv en Misdannelse, og at de alle tilsammen, de mindste 
med de største, om man endog vil kalde dem Standsnings
dannelser, ingenlunde ere Stand suing s dannelser i den Forstand, 
at de skulle have fastholdt et Udviklingstrin, som Ungen regel
mässigen gjennemløber, (et saadant maatte ialfald først paavises), 
og allermindst kunne de betragtes som standsede midt under 
en simpel Omdr ein in g s act af Hovedet paa Kroppens Axe.

Et aldeles uomstødeligt Bevis for dette sidste, er det, at 
det ovre Øie, Blindsidens Øie, der ligger midt i Panden, efter 
alle Tegningerne af de større Individer allerede maa have skiftet 
Plads med Blindsidens Pandeben og Forpandeben og befinde sig 
paa den anden Side af disse, og derom efterlade de af mig 
selv betragtede Exemplarer af denne Misdannelse heller ikke 
den ringeste Tvivl*).  Blindsidens Øie har altsaa ogsaa hos 

*) Dette er endog med utvetydige Ord anført om den Malmske Unge. 
Det gaaer nemlig frem af Hr. Malms hele Fremstilling, at, om han end 
naturligvis ikke har skeletteret sin lille Unge, har han dog meget noie 
sammenlignet dens lloved med Hovedet af et yngre Individ af samme 
Flynder-Art, og Hovedets Benbygning hos dette Individ har han nærmere 
analyseret, saa at han har søgt at gjøre sig Ilede for hvert enkelt Ben i 
samme. Havde den store Benbro oven- og udenom det øvre Øie ikke 
været at mærke paa Ungen, vilde dette visseligen ikke have undgaaet 
Forfatteren.

Da Hr. Malms lille lærerige Meddelelse — der er foredraget i d. Kgl. Sv. 
Academie af den berømte Anatom And. Retzius, — har den noget be
synderlige Overskrift: »De flundre-artade fiskames kroppsbygnad tir mera 
skenbart tin verkligt osymmetrisk« og dette Udsagn stemmer saalidet 
med hvad jeg her, ligesom alle andre før mig, have fremstillet, undlader 
jeg ikke at bemærke, at Udsagnet, saavidt jeg kan skjønne, dels har sin 
Grund i en noget overdreven Forestilling om Graden af det »Monstrøse«, 
der formentligen skulde finde Sted i Flynderhovedets Bygning, dels i nogen 
Miskjendelse af den Uregelmæssighed, der virkelig finder Sted.

12’
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alle disse Vandannelser gjennembrudt Kranietaget og ligger om
givet af Pandebenene, og disse ere følgelig saa langtfra at være

Hr. Malm, troer jeg, har ogsaa havt nogen Følelse af, at han maa- 
skee liar været for stærk i sine Udtryk; da hans Materialier til Sammen
ligning ikke vare meget rige, reserverer han sig, S. 179, at der i Tydningen 
af Hovedets Ben nok kan »en och annen felaktighet forefinnas; men 
dessa förändra dhck ingenting i sak och bora med lätthed kunna rättas 
af den, som vill fortsatta mina undersökningar«. Jeg indrømmer meget 
gjerne at der, naar Spørgsmaalet er kun om Symmetrie eller Asymmetrie, 
gives visse Feiltydninger af et Craniums Ben, som ikke ville for
andre noget i selve Sagen, f. Ex. naar et forudgaaende Sæt af sym
metriske Knogler tages for et efterfølgende Sæt af disse (og saaledes ere 
de egentlige Pandeben, de Knogler i Flynderhovedet, der have lidt den 
største Forstyrrelse, i Hr. M.s Afhandling netop bievne ansete for de 
bagerste Pandeben), men saasnart en uparret Knokkel søges imellem de 
parrede eller i en Part af een af disse, eller de paa samme Side af 
Hovedet liggende, forskjellige Linier af symmetriske Knokler ikke holdes 
vel ude fra hinanden, da maa Feiltydningen nødvendigvis have en stor 
Indflydelse paa Opfattelsen af »Sagen«, her: Symmetrien eller Asymme
trien. Jeg skulde ogsaa troe, at Hr. M.s Henlæggelse af det formentlig 
»egentliga ock udda pandebenen«, S. 178, til de parrede Knokler i Mellem
balkon imellem Øinene, og lians Formodning om, at der i den stærke 
Benbro over det øvre Øie ogsaa var indgaaet »infraorbital« Knokler, have 
ikke lidet paavirket hans Udtryk om Asymmetrien, som mere »skenbar 
an verklig«. Hos ingen Flynder findes Pandebenet uparret.

Det er forresten en rigtig Fremstilling der gives af Hovedets Ben
bygning hos Flynderne i de sædvanlige Haandbøger i sammenlignende 
Anatomie og Atlasserne til disse, f. Er. i Meckels System der vergi. Ana
tomie, II. B. I. S. 374—77, Cuvier: Leçons d'anatomie comparée II. G41 — 
43; R. Wagners Icones zoot. Tab. XVIII fig. VHI o.s.v. Skulde noget stær
kere betones for bedre at forstaae de Forskydninger og Omflytninger, der 
finde Sted i Hovedet, da burde det være de betydelige Bruskpartier, der 
hos Flynderne endnu ere tilbage af Fosterkraniet og som lette meget 
disse Bevægelser.

Hvorledes Laurillard (ikke: Cuvier) i den senere Udgave af Cuviers 
Leçons d’anatomie comparée (II pag. 641) er kommen til at sige, at hos 
Flynderne begge Øinene ikke blot ere »du même côté« — men ogsaa 
»dans un seul orbite», er uforklarligt. Cuvier selv siger i Règne ani
mal IL p. 338: »Le squelette de leur crâne est curieux par ce ren
versement, qui porte les deux orbites d’un même côté; cependant on y 
retrouve toutes les pièces communes aux autres genres, mais inégales«. 
De nævnte Udtryk have imidlertid ikke, saavidt jeg veed, foraarsaget 
nogen Misforstaaelse i Litteraturen, i hvert Fald ere de allerede imøde- 
gaaede i Brühls Anfangsgründe der vergleichenden Anatomie aller Thier
klassen. Wien 1847. S. 132. Brühls Fremstilling af Pighvarrehovedets 
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et Vidnesbyrd om, at Øiet alune ved en Dreining af Hovedet 
indtager sin Plads paa den modsatte Side, at, de meget mere 
vise, at Øiet gjennemgaaende maa bryde sig den angivne 
Vei*).

Bygning, S. 132—145, Tab. X, er vistnok den omstændeligste, man har, og 
denne Forfatter har unægtelig ogsaa bedre end hans Forgængere seet 
det »Usædvanlige« i Øiegruben for det ovre Øie, men naar han sætter 
det Væsentlige for Flynderhovedet deri, at Øjehulen her dannes alene af 
Hjernekasseknokler, istedetfor af disse og af Ansigtsknokler: »Die obere 
Augenhöhle ist, ganz abweichend vom Augenliöhlenbaue aller bisher be
kannten Wirbelthiere (auch aller Fische), nur von Schädelknochen ge
bildet, die untere, wie gewöhnlich von Schädel- und Gesichtsknochen« — 
saaledes fremhæver han det nemlig selv, og gjentager kort efter: »Der 
Leser wird — — — ersehen, dass die Hauptsache aller Formmodifica- 
tionen der Pleuronectenschädel eben »in der Bildung einer der Augen
höhlen durch Schädelknochen ohne Beihülfe von Gesichtsknochen« be
stehe, indem die Realisirung dieser Bildung alle Verbildung der be
treffenden Knochen fast nothwendig mit sich ziehen musste«, saa er hau 
dog langt fra at ramme Sagen selv. Der bor desuden her ikke være Tale 
om en nedre Øiegrube (órbita), da en saadan jo ikke existerer, og en 
virkelig Øiegrube, dannet alene af »Kranieknokler« i den Forstand, er det 
da let nok at paavise f. Ex. blandt Fuglene hos Papagoierne og Scolopax- 
slægten, og det paa begge Sider af Hovedet.

Hans udforlig fremstillede »fingirte Drehung des Karpfenschädels« 
S. 134 forslaaer ikke til en Forklaring af Phænomenerne; »die Dislocirung 
der Augenhöhlen« er ikke en Følge af Dreiningen, men omvendt denne 
»Dislocirung« forskyder just Delene og bliver Aarsag til, at Hovedet 
»dreies« svagt.

Prof. Autenrieth forekommer mig derimod i hans læseværdige 
»Bemerkungen über den Bau der Scholle Pleuronectos platessa L. ins
besondere, und den Bau der Fische, hauptsächlich ihres Sceletts im All
gemeinen» i Wiedemanns Archiv für Zoologie und Zootomie 1800, I. Bd. 
2. Stk. S. 47 —103, utvivlsomt at have havt den Anskuelse, at Dele fra 
den ene Side vare ligefrem omplantede paa den anden Side, men lader 
det være det ovre Øie, der er blevet paa sin Plads, medens det nedre 
Øie skulde fra den modsatte Side være med samt sine Muskler ind
plantet i Kinden under det øvre. Til denne Feilslutning fores han ved 
en Betragtning af Øienervernes Krydsning. S. 62.

’) Misdannelser, som de her anførte, kunne kun forekomme hos Flynderne 
og de maae ikke forvexles med de Misdannelser i Fiskenes Hoveder, som 
ikke ere usædvanlige og som frembringe de saakalde Fiskekonger, Torske-, 
Lange-Abn^er f. Ex. (Smign. Krøyer Danmarks Fiske II. S. 421).
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5.

Del vil af det Foregaaende være umiskjendeligt, at de indenfor 
Flynderfamilien forekommende Afvigelser fra det Normale have 
en mere end almindelig Interesse, og delte maa berettige mig 
til endnu at dvæle et Øieblik ved dem, for at opfordre til et 
noiere og mere omfattende Studium af dem.

Jeg liar allerede betegnet de væsentlig forekommende Af
vigelser fra den normale Form for Arten (Retfiynderen) som : » Vrang- 

flyndre« og »Dobbeltjlyndre«, og idet jeg nu til disse føier » Al
binoer« og tildels »Æe^ro’er«, er det for at henlede Opmærk
somheden paa en indre Sammenhæng, der synes at være imellem 
disse Afvigelser, saa at den ene af dem synes at være tilbøielig 
til at drage Mere eller Mindre af de andre i Følge med sig.

Rene Albinoer, saadanne som ere hvide eller gulhvide paa 
begge Sider, men som forøvrigt ingen Afvigelser frembyde i 
Flynder/brwen, synes unægteligen at forekomme; der anføres 
idetmindste saadanne Farveændringer, uden at Ændringer i Formen 
tillige ere angivne, hos flere Forfattere, f. Ex. hos Kroger, Danm. 
Fiske S. 271 blandt Rødspætter (Platessa vulgaris) og S. 281 
blandt Skrubber (Plat, flesus), dog lader Texten ikke just formode, 
at Angivelsen er efter egne Iagttagelser; maaskee er det tildels 
efter Gottsche, der anfører som anden Variation af Rødspætter: 
»Individua decolorata« (see nedenfor S. 183 Anm. 1). Sclileep har 
i den ovenanførte Meddelelse (Isis 1829, S. 1053) givet en kort 
men anskuelig Skildring af en Albino-Rødspætte fra en Østersø
havn nær Slien. Paa Øiesiden var imidlertid det halve Hoved 
af den sædvanlige dunkelbrune (kaffebrune) Farve, og ligeledes 
var Halvdelen af Halefinnen og Bugfinnen noget dunklere. Om 
dette Individ bemærkes det udtrykkeligt, al han ikke kunde finde 
kjendelige Kjonsdele i det, og dog var det 9" langt og 3" liøit. 
Et ældgammelt Exempel paa en Albino-Skrubbe er det af 
(Natuurlvke Historie der Dieren en Planten. 1. D. VII Stuk, 
blz. 340) omtalte, opbevaret i Gronovii (?) Samling af udstoppede
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Fisk *). Forresten hører vist ogsaa Shaws lysrosenfarvede Flynder 
(Skrubbe?), Pleuronectos roseus, herhen (General Zoology, Vol. IV. 
part. 2. pi. 43 S. 320). Den var fanget i Themsen. Blandede 
Albinoer, hos hvilke kun mindre eller større Strækninger af 
Farvesiden ere hvide, ere hos visse Flyndre, f. Ex. Rødspætterne, 
ikke meget usædvanlige.

Ligeledes turde der maaskee forekomme Flyndre, der vare 
mørkfarvede paa begge Sider, uden at være misdannede i noget 
Forhold, og, forsaavidt som den forekommende Farve da altid 
er mere mørk og ensfarvet end Artens sædvanlige, altsaa 
kunde betragtes som et Slags rene Negro'er, idetmindste lige- 
overfor hine Men Sagen er dog ikke ganske sikker,
idet Manglen af samtidige /^¿-«¿afvigelser i disse Tilfælde hidtil 
kun støtter sig paa, at saadanne enten ikke udtrykkelig ere bievne 
bemærkede eller omtalte.

Ilvad der derimod ofte er bleven fremhævet og af Fiskerne 
iagttaget ved alle Kyster, er, at disse Fisk med en mørkfarvet Blind
side ogsaa have denne Side fyldigere end sædvanligt og næsten 
eller aldeles af samme Fylde som Øiesiden, hvorfor de ogsaa i 
denne Tilstand have faaet det særegne Navn af Dobbeltfyndre i 
alle europæiske Sprog. Paa de fleste Steder ere disse Blaamænd 
meget søgte, da de skulle være federe og da den farvede Sides 
Kjød i det líele sættes høiere end Blindsidens, og her altsaa ere 
to Farvesider. (Smign. f. Ex. Yarrell, 3. edit. I, pag. 369). 
Af det Foregaaende er det imidlertid i Anledning af den Malmske 
Slethvarreunge ved en større Række af Exempler allerede blevet 
klart, at der ogsaa hyppigen træder et andet Forhold i For
bindelse med Sidernes Ensfarvethed, nemlig en Halvart af Cy- 
clopie, idet det øvre Øie stræber at lægge sig omtrent midt i 
Panderyggen. Mørkfarvede Sider, Sidernes ligelige Fylde og

9 »Men vindt onder de Bothen ook vel eens, die an beede Zyden witaktig zyn, 
hoedanig een Vorwerp gemelde Heer« (Gronovius?) »in zyne wel gestoffeerde 
Verzameling von Vischen bewaart«. Bldz. 340.
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Øiets Stilling i Panden ere saa ofte fremhævede i Forbindelse med 
hinanden, at det Spørgsmaal er fuldkommen berettiget, om de 
i Virkeligheden forekomme uden i Forbindelse med hinanden^ 
ikke blot de to førstnævnte, men ogsaa det sidste. Ligesom 
nemlig hos Ilalv-Cycloperne af Flyndrene Hovedet altid har et 
andet Udseende end hos Retflynderen, idet det ikke er saa 
sammentrykt og ikke saa høit, og derved mere tilspidset, saa- 
ledes mener jeg ogsaa, at der altid er noget af dette Misforhold 
tilbage hos de andre dobbeltfarvede Plyndre, selv om Øiet ikke 
maatte ligge oppe i Panderyggen, men lidt nedenfor. Den For
kortelse i Kroppen, man har mærket hos Cyclop-Dobbeltflynderne, 
vil rimeligvis ogsaa vise sig hos de andre, og Indtrykket af den 
større Fyldighed i Forhold til Længden forøges maaskee tildels 
derved. Skulde ikke ogsaa Brystfinnerne være noget kortere hos 
samtlige Dobbeltflyndre end hos Retflyndrene? — Da jeg foran 
har givet [lenvisninger til mange Exempler af Doppeltflyndre 
med Cyclopie, skal jeg her blot tilføie nogle andre Exempler 
paa Omtaler af Dobbeltflyndre, i hvilke Cyclopien ikke bestemt er 
fremhævet. Derhen hører Ekstroms Beretning om en egen 
mørkfarvet Afart af Pighvarrer fra Mørkøe Skjærgaard (Fiskarne 
i Mörkü Skjargård K. S. Vet. Akad. Handlinger. 1834. S. 59*), 
og Leems om et særdeles Slags af Qveiter eller Helleflyndre 
ved Bugøen i Østfinmarken **), (Beskriv, over Finmarkens Lapper 
S. 315). Duhamel (traité des pêches et des poissons IL sect. 
IX) omtaler saadanne hos de fleste af de franske Flvndre og af
bilder Dobbelttungen i denne Form pl. I. fig. 3, 4***). Hermed

’) »Denna har både sidorna nåstan lika taggiga, blindsidan alltid till störra 
delen fårgad, och kroppan, då man afråknar halfva hufvudet och en liten 
del af stjerten, fullkoinmeligt cirkelrund.«

’“) »Ved Bugøen hos Rafte Siden i Østfinmarken falder efter Beretning et 
ugemeent Slags af Helle-Flyndrer, hvilke ere de andre ulige paa Farven, 
saasom sorte overalt, saavel under Bugen som paa Byggen-, disse siges at 
overgaae hine i Fedme og Velsmagenlied«. (Ordene fremhævede af mig.) 

”’) At Stillingen af det øvre Øie, uagtet det ikke naaer op til den øverste 
Kant af Hovedet, er en ganske anden end hos den paa samme Tavle 
fremstillede Rettunge og Vrangtunge, er iøjnefaldende. 
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maa endvidere sammenholdes Gotisches Bemærkninger om visse 
Farveændringer hos Rødspætten og Skrubben ved Sjællands Kyster 
(Die seeländischen Pleuronectes-Arten, Wiegmanns Archiv. 1835. 
S. 141 og S. 149)*), og Ekström om de samme Forhold hos de 
svenske Flyndre (Skandinaviens Fiskar. S. 216 og S. 220)**).

Vrangflyndre forekomme hos de forskjellige Slægter af 
Flynderfisk i et noget ulige Antal; medens de hos nogle høre 
til de største Sjeldenheder, ere de hos andre ikke saa sjeldne, 
idetmindste paa enkelte Kyster, thi det er ligesom om der var 
noget localt i deres Optræden ; kun hos een Flynderart, Pleur, 

flesus eller Skrubben, ere Vrangflyndrene saa hyppige, at de 
næsten ere ligesaa almindelige som Retflyndrene, og selv hos 
denne Art har det forekommet Naturforskerne, som om visse 
ydre Betingelser, hvorunder Individerne levede, befordrede Udvik
lingen af Vrangsidetheden og de Eiendommeligheder i Uuden, 
der synes at forekomme med den***).

’) Efterat Dr. Gottsche har anført sine tre første Varieteter af Rødspætten 
var. 1, ciliata, var. 2, decolorata, weislich beider Seiten, ohne Flecken, 
var. 3, Exemplare, die auf beiden Seiten gefärbt sind und auf beiden 
Seiten Flecken«, tilføier han:

»Alle diese drei Varieteten sind gar nicht selten; hey dem Exemplar, 
welches auf beiden Seiten gefärbt war, waren die Tubercula capitis auf 
jeder Seite gleich stark. Bei mehreren Exemplaren war die Rückenflosse 
am vorderen Ende vom Körper abgetrennt«. Det er heraf ikke let at see, 
hvorvidt Gottsche har havt mere end eet Exemplar af simple Dobbelt- 
flyndre, og dog maa det være saa (see strax nedenfor!). Vare de ud- 
skaarne Rygfinner hos Albinoerne eller Dobbeltflyndrene? S. 141.

Om Skrubben hedder det derimod S. 149: »beide Seiten färbig, ist 
nicht selten, doch häufiger bey Platessa vulgaris«.

”) Elcstrom anfører om Rødspætten-, »på några exemplar är äfven undra 
sidan gråbrun, men liusare, än den öfra; dessa Kallas Kungor eller 
Dubbelflundrar«, S. 220; hvorved dog er at bemærke, at Fiskerne ellers 
ved »Konger« iblandt Fiskene forstaae en ganske anden Misdannelse: 
Braksnuderne nemlig, der allerede ere omtalte S. 179 Anm., og som synes 
ikke sjelden at findes indenfor alle Fiskearter.

Om Skrubben: »Någon gang, ehuru högst sällan, är den undra sidan 
helt og hallet brun«. S. 216.

■”) Saaledes f. Ex. Gottsche, Die seel. Pleuronect. I. c. Han deler Skrubben 
efter den større eller ringere Udbredning og Uddannelse af Ruhederne
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At Vrangflynderne undertiden, og navnlig hos Ilvarrerne 
(Rhombus), vare tillige Cycloper, skulde man antage for utvivl
somt efter de allerede tidligere (S. 174) efter Yarrell citerede 
Ord om Vrangpighvarrer med et Udsnit i Rygfinnen over Øiet; 
men den af samme Forfatter givne Figur af en Slethvarre med 
lignende Misdannelse og med Øiet midt i Panden har imidlertid, 
hvad ogsaa Copien S. 173 fig. 13 viser, den venstre Side til 
Øieside, som Reglen er hos Slethvarren*). Om der nu, uagtet 
»reversed turbots« i Contexten ere stillede i bestemt Modsætning 
til Dobbeltflynderne, dog er indtraadt en Forvexling mellem 
Vrangflyndre og Dobbeltflyndre , kan kun Fremtiden oplyse. 
Man kunde imidlertid saameget snarere formode, at dette havde 
været Tilfældet, som der synes hentydet til noget flere Gange 
Iagttaget, og Andres Erfaring er det, at Vrangflyndre ere yderst 
sjeldne i Ilvarreslægten.

Men er maaskee saaledes Cyclopien ikke knyttet til Vræng- 
ningen, saa synes denne dog mere eller mindre at være knyttet 
til Albinisme eller Melanose, medmindre ogsaa her andre led
sagende Forhold, som kunde antages at staae i nøiere For
bindelse med Pigmentets Udvikling, ere forblevne ubemærkede. 
Ilos Skrubben, hos hvilken Flynder dog Vrangsidetheden ifølge dens 
Hyppighed har Krav paa en anden Betydning end hos de andre 
Flynderarter, vil Faber have bemærket, at Vrangfisken er mere 
hvidplettet end Retflynderen**); Sconeveld anfører allerede visse

paa Kroppen og il. lignende Forhold i Mudderskrubber og Sandskrubber 
og siger om dem: »Mudderskrubben mit Augen zur Linken sind nicht 
selten, dagegen Sandskrubben mit Augen zur Rechten seltener vor
kommen«. S. 149. Prof. Krøyer synes imidlertid ikke, og maaskee med 
Rette, at ville anerkjende nogen Sammenhæng imellem Skrubningen 
(Damn. Fiske. II. S. 292) og Øieforholdene.

’) I Cuvier s leçons d’anatomie comparée II. S. 642 hedder det vel, at Kraniet 
hos Slethvarren, »La Barbue« »a les yeux à droite«, beskrivelsen, som 
rigtignok er efter et Individ med Øinene tilhøire, kan imidlertid ikke 
engang være efter en Vranghvarre; den svarer til en almindelig Flynders 
(Platessa) Benkranium.

*’) Faber, Fische Islands. S. 146: »Die mit linksgestellten Augen sind mehr 
weissgeileckt als die andern«.
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Vrangflyndre med særlig Fordeling af Hvidt og Mørkt paa Si
derne, og hos disse skulle endog Indvoldene indtage en anden 
Plads end hos de sædvanlige Plyndre*).  Selv har jeg seet 
Exempler paa lignende Combinationer**).

*) »Alii item (rhombi o: Vrangflyndre) utroque latere cineritii et æqve as
peri supina parte, capite et branchiæ solæ albicant» og i det næste 
Stykke om de citharuslignende Plyndre hedder det: »corpus iis contrac
tura, longiusque qvam Soleis, ventris capacitas ad extremam partem 
usque caudam, cunei in morem descendit, quod cum superioribus rhom- 
bis, quibus in prona parte capita et branchiæ albicant, commune habent». 
Sconeveld. Ichthyologia p. 61 (= Vrang-Skrubber).

*’) Det er i det Hele at mærke, at Blindsidens mørke Farve ligesom trækker 
op paa Siden fra Halen af, og det hos alle Former af Flyndre; forbliver 
noget hvidt, da er det Hovedet og Gjællepartiet og den nærmest liggende 
Del af Forkroppen. Saaledes er det ogsaa, saavidt min Erfaring gaaer, 
med den brune øieplettede Farve, naar denne træder op paa Rodspætternes 
Blindside.

Med alle disse Hentydninger var^det kun min Agt at hen
lede Opmærksomheden paa en vis Sammenhæng imellem Af
vigelserne, og dernæst at opfordre til en saadan nøiere Betragtning 
af disse, at det kan blive mere tydeligt, om Afvigelserne ikke 
maalte være langt mere indtrængende eller gjennemgrlbende, 
end man sædvanligt antager. Saaledes vilde jeg være meget 
tilbøielig til at formode, at Størrelsesforholdene indbyrdes i 
Kroppens, Hovedets og Lemmernes Dele altid forstyrredes mere 
eller mindre ved disse Afvigelser. Om Afvigelsernes Forhold til 
de indre Organers Udvikling, navnlig, hvorvidt de virke ind 
paa Forplantningsredskaberne og paa Avledygtigheden, tør jeg 
ikke yttre nogen Mening; men vigtigt vil det være at kjende 
dem. Vi vide nemlig fra andre Sider, hvor let visse Mis
dannelser gaae i Arv, og at flere af de ved Mennesket ud
dannede Racer af vore Husdyr eller Selskabsdyr kun beroe 
paa denne Lethed. (Grævlingehunden — Mopsen — Gumpe
hønsene eller de haleløse Høns —; de hvide Muus og Kaniner 
m. il. ; ere kun saadanne tilfældigen opstaaede Misdannelser og 
Farveafvigelser, som den menneskelige Kløgt har grebet og 
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taget under sin Varetægt dels for en ensidig Nyttes dels for 
Morskabs Skyld, og i disse Oiemed søgt at formere dem). Vi 
kunne derfor ikke undre os over, om endel af de her berørte 
Monstrøsiteter hos Flynderne, saafremt de ikke maatte indvirke 
hæmmende paa Forplantningsredskaberne, ligeledes med Lethed 
vilde gaae i Arv, og at Ynglen deraf vilde kunne bestaae og 
fremhjælpe sig, idetmindste naar ikke Misdannelsen forstyrrede 
tillige Evnen til at søge Føde, hvad hverken Vrangsidetheden, 
Albinismen eller Cyclopien synes i nogen kjendelig Grad at 
gjøre. Men her er det netop at den faste Bund under vore 
Fødder svigter os, og delle er saarneget beklageligere, som disse 
Spørgsmaal for Øieblikket have en stor Betydning, større end 
nogensinde før. Jeg behøver kun at henvise paa en besyn
derlig Helleflynderform fra vore nordligste Have, for at det paa 
eengang skal springe i Øinene, hvor forladte vi i saa Henseende 
staae.

Det er naturligvis den nordiske Hippoglossus pingvis (Fair.), 
hvortil jeg her sigter. Paa denne mindre Helleflynder henledte 
O. Fabricius Opmærksomheden, først i sin Fauna gronlandica 
under Navnet PI. cynoglossusLinn., i den urigtige Forudsætning 
at det kunde være denne Art; senere i Vid. Selsk. Skrift. 1824 
3 IL 1. B. S. 43—49, da han havde erkjendt denne Feiltagelse, 
under Navnet Pleuronectos pingvis. Sidste Sted leverede han 
en udførligere Beskrivelse af den; og siden den Tid har visselig 
ingen Naturforsker tvivlet om, at det jo maatte være en god og 
naturlig Art, der ved mange og iøjnefaldende Karakterer var 
skilt fra den sædvanlige Helleflynder, JPippoglossus vulgaris, der 
forresten forekommer i de samme Have og tildels paa de selv
samme Localiteter, paa hvilke PI. pingvis fanges og fanges i 
Mængde. Denne, den mindre eller saakaldte fede Helleflynder, 
Grønlændernes: Kalleraglek eller Netarnårak (o: den lille Ne- 
tarnak el. Helleflynder) forekommer vel kun spredt, eller kun 
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paa visse Localiteter, men paa disse forekommer den da gjerne 
i Mængde — og da Mængden allerede i de Spørgsmaal, jeg nu 
skal bringe paa Bane, er en meget væsenlig Ting, skal jeg her 
mere bestemt angive, at herved menes i Tusindevis. Den er 
nemlig Gjenstand for regelmæssigt Fiskeri, af hvilket Udbyttet 
kjendes saa nogenlunde. Fabricius anviser den de dybeste 
Fjorde til Opholdssted, og navnligen kjendte han den fra Fre- 
derikshaab, hvor den fangedes om Vinteren og noget ud paa 
Foraaret, men han vidste ogsaa, at den andre Steder fangedes 
om Sommeren. Efter ham gaaer den paa større Dybder end 
Helleflynderen, med hvilken den kun sjelden sees samlet paa 
de Fiskebanker, som ligge længere tilsøes, skjøndt Grunden 
der og i Fjordene er ens, nemlig leret; men hvor den lindes, er 
den temmelig talrig, og paa sine Fiskebanker langt talrigere 
end den store. S. 47—48. Alt dette bekræftes aldeles af den 
Skildring, Dr. Rink nylig har givet os af dens Forekomst og 
Fangst (Grønland I, S. 145—148, II, S. 231), hvilken sidste i 
Nordgrønland synes nu væsenligt indskrænket til Jacobshavns 
Isefjord og Omenaksfjorden, og altid til visse Banker i disse, 
paa 200—350 Favnes Dybde, og i Sydgrønland til Julianehaabs 
District paa Banker af benved 200 Favnes Dybde; men man 
finder dem ogsaa høiere oppe i Vandet, og man har seet dem 
jages i Vandskorpen af Svartsider, ligesom man ogsaa har 
fundet dem i Maven af disse Sælhunde og af Ilvidfiske. — Det, 
der nu er det paafaldende ved denne Fisk, er, at den, skjøndt 
bestemt en Helleflynder, afviger fra den almindelige Helleflynder 
ved Karakterer, der tillige fjerner den fra alle andre Flyndre; 
dens Individer have nemlig Kroppens tvende Sider fyldige og 
ens, og Fiskens Fedme er aldeles usædvanlig, hvoraf dens Navn, 
dens Finner beskrives endog som laskede; men disse Sider ere 
derhos begge mørkf arvede, om endog Blindsiden er noget mindre 
mørk end Øiesiden- endelig er det øvre Øie liggende saa høit 
op imod Hovedets Kant, at det næsten ligger i Midtlinien — 
Forhold, der alle tre, som vi af det Foregaaende have seet, 
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tilhøre Cyclopdobbeltflynderen og hvoraf ingen normal Flynder 
ellers er i Besiddelse. Overfor disse stiller PI. pingvis sig altsaa 
paa Misfostrenes Side, og Spørgsmaalet opstaaer for Alvor, 
om vi ikke maaskee have en Misdannelse for os — en saadan, 
der rigtignok ved sin Talrighed maatte overgaae alt, hvad der 
ellers er os bekjendt om Misfostres Talrighed indenfor Arten, 
og som kun vilde have noget Forbillede i det store Antal af 
Vrangflyndre indenfor Skrubbe-Arten. Var dette Tilfældet, vilde 
rigtignok Arten for Øieblikket blot være bekjendt ved dens Mis
fostre, idet Individer af regelmæssig Flynderform, dem vi her med 
et kort Navn ville kalde Retflyndrene til Arten, hidtil ikke vilde være 
kjendte, et Forhold, der vilde være lige besynderligt, hvorledes 
man end vilde søge at forklare det. At forudsætte, at saadanne 
ikke havde været til, eller ikke længere existerede, vilde vist 
blive det sidste, man under disse Omstændigheder vilde gribe 
til. Snarere vilde man vel formode, at de tilfældigen havde und
draget sig vort Bekjendtskab ; det kunde jo f. Ex. tænkes, at 
Retflyndrene til Hippogl. pingvis vare blcvne betragtede som en 
ganske anden Art, saaledes som o Vrangskrubben« eller »Cyclop- 
flynderen« i sin Tid ere bievne betragtede som egne Arter, eller 
uden at være gjorte til en egen Art dog kunne være bievne 
forvexlede med ligestore Individer af en anden Art, o. s. v.

At »Retflyndre« til denne Art imidlertid ikke ville være at 
søge i selve de almindelige Helleflyndre, er allerede at for
mode af begge Formers forskjellige Forekomst og bliver ved en 
umiddelbar Sammenligning saameget sikkrere, som de afvige 
i flere Forhold end de ovennævnte: i Tandformen, i Gjelle- 
laagenes Bygning, Sideliniens Løb og den hele Størrelse o. s.v.; 
vi vide rigtignok endnu ikke, som allerede paapeget, om og 
hvorvidt ogsaa Forholdene i disse Dele paavirkes af Misdannelsen; 
men saa store Afvigelser ville dog neppe kunne have deres 
Grund i denne alene. I den Henseende vilde det derfor være 
særdeles oplysende, hvis en Dobbeltflynder med Cyclopie af den 
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almindelige Helleflynderart kunde sammenlignes med en Kallerag- 
lek, men en saadan er Indtil, som i det Foregaaende berørt, ikke 
endnu fuldstændigt iagttaget; Mange betvivle endog dens Exi- 
stents. Denne Tvivl anseer jeg vel for ugrundet, medmindre 
man udenvidere vil vise enhver Antydning af Dobbeltqveiter hen 
til Ilipp. pingvis. Dette har man allerede gjort med de oven
nævnte Antydninger hos Leem (see foran S. 182); thi Fabricius 
(fn. gr. p. 163) har i disse, enssidede, mørkfarvede og fede fin- 
markske llellefiyndre villet see sin 11.pingvis, og Prof. Krøyer 
(Damn. Fiske, 11. S. 398) synes heller ikke utilbøjelig til at see 
Sagen fra samme Side. Selv har jeg vist den samme Tilbøielig- 
lied, idet jeg i min Dagbog fra Reisen paa Island 1840 har lige
frem optaget den foran S. 175 Anm. staaende Meddelelse om 
Helleflynderen fra Bildudal med det ene Øie i Panden som en 
temmelig sikker Antydning af, at den grønlandske, mindre Helle
flynder ogsaa forekom ved Island. Denne Udlægning anseer jeg 
imidlertid nu, da jeg er bleven fortroligere med Dobbeltflyndernes 
Natur, for at være overilet og mindre naturlig; saameget mere 
som jeg i den allerseneste Tid fra kyndige Islændere og Færinger 
har modtaget Underretning om, at llellefiyndre med mørkfarvede 
Blindsider og af større Fedme — men som paa Grund af det 
usædvanlige Udseende ikke ret gjerne spises — forekomme baade 
ved Island og Færøerne, og Phænomenet saaledes bliver et mere 
almindeligt. Det er en Selvfølge, at hvis man under disse mørk
farvede llellefiyndre skal tænke sig Ilippoglossus pingvis, saa 
bliver denne Fiskeart ogsaa at regne til den skandinaviske Fiske
fauna — hvortil jeg ikke veed at Nogen hidtil har regnet den. 
Men hvor beklageligt er det ikke , at vi skulle synes at være i 
lige god Ret, enten vi betragte disse mørkfarvede Dobbeltflyndre 
som Misfostre af een Art eller som normale Repræsentanter 
for en anden Art?!

M en kan Kalleragleken saaledes ikke med fuld Foie have 
de Relflyndre, hvorom her spørges, i selve Individerne af den 
almindelige Helleflynder, kunde det maaskee være, at den havde 
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dem iblandt disse, navnlig iblandt de mindre af dem, idet man 
maaskee kunde have lagt saa stærk Vægt paa Kalier aglekens 
Øiestilling, mørke Farve, Tykkelse og Bevægelse, at man lige- 
overfor disse Eiendommeligheder betragtede alle andre Helle- 
flyndre som sammenhørende. Det kunde maaskee ogsaa være — 
og til den Mening er jeg mere tilbøjelig at beide — at langt
fra ikke alle Individerne af Hippoglossus pingvis vare eens, at 
nogle vare mindre mørke og mindre fyldige end andre, samt 
at det øvre Øie maaskee varierede noget i Stillingen, hos nogle 
laae mere i Midtlinien end hos andre, kort sagt: at Former, 
der kunde betragtes som Retflyndre og Dobbeltflyndrc af samme 
Art vare i stort Antal blandede sammen, saaledes som vi i 
mange Tusinder have Retskrubberne og Vrangskrubberne, og i 
et ikke ringe Antal tillige Dobbeltskrubberne, gaaende imellem 
hinanden ved vore Kyster.

Ligesom for at forstørre al vor Usikkerhed om den nævnte 
Art kommer her endnu det Uheld, at medens den almindelige 
Helleflynders Forplantning er velbekjendt, er Forplantningen af 
Ilipp. pingvis ubekjendt. Fabricius siger i sin Faun, gronl. 
S. 194 »De generalione ejus non constat« og i sin udførligere 
Beskrivelse i Vid. Selsk. Skrifter — — tier han aldeles derom. 
Hos nyere Forfattere har jeg aldeles Intet fundet derom, ikke 
engang om, hvorvidt de i Tusinder fangede Individer havde 
Rogn eller Mælke.

Skjøndt Helleflynderslægten i det Hele af Naturforskerne med 
Rette betragtes som den Gruppe af Flyndre, der liar beholdt 
mest tilbage af den almindelige Fiskeform, og det med denne 
Anskuelse vilde passe overmaade godt, om enkelte Arter paa en 
Maade i Bevægelsen ogsaa nærmede sig til de normale Fisk 
og, som disse, svømmede mere verticalt, ja som udvoxne Fisk 
kunde tillige holde sig i de høiere Regioner, saa forekommer 
det mig dog, at de mange Overensstemmelser med de Mis
dannelser, vi kalde Dobbellflyndre, gjøre den her omtalte Hippo
glossus pingvis saa mistænkt, at den allerede af den Grund for
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tjener en noie Undersøgelse i alle Retninger. Da den oven- 
ikjøbet har saa stor en Betydning for Grønlændernes Velvære 
(see Fabricius og Rink, de anførte Steder) fortjener den det 
ogsaa af ganske andre Grunde, og navnlig vil i alle Hen
seender en specieliere Kundskab om dens Forekomst og Ud- 
bredning i Havet om Grønland og i dettes Fjorde samt om 
dens Forplantning være meget ønskelig. 1 vor Mangel paa natur
historisk Kundskab om Arten er det en Trøst, at Staten i de 
forskjellige Embedsstillinger paa Grønland aldrig har havt saa 
mange vel oplyste og for Landets Naturhistorie sig interesserende 
Mænd, som for Øjeblikket. De Herrer Inspektorerne Dr. Rink og 
Justitsraad Olrik, Lægerne Pfaff og Rudolph, Kolonibestyrerne 
Andersen og Zimmer og Fl. behøve visselig kun at blive be- 
kjendte med de Spørgsmaal, som om denne Fisk her ere bievne 
reiste , for at de efter bedste Kræfter skulle søge at indhente 
Bidrag til deres Besvarelse.

For dem, der ikke af Autopsie kjende Arten, hidsætter jeg 
til Slutning et Omrids af et meget lille Exemplar af den grøn
landske Kalleraglek (Fig. 15), seet fra Øiesiden , og Hovedet af

Fig. 15. Hippoglossus pingvis (Fahr.)

Fig. 16. //ippogtossus maximus Mind.
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samme seel fra Blindsiden; ogsaa fra denne sees nemlig det 
øvre Øie, liggende i Rygkanten af Hovedet. Til Sammenligning 
er nedenunder sat et Omrids af et omtrent ligesaa lille Individ af 
den almindelige Helleflynder (Fig. 16), men kun fra Øiesiden, da 
det er klart nok af denne, at Blindsiden ikke kan vise mindste 
Spor af det øvre Øie. Man sammenholde nu disse Figurer med 
Figurerne 11, 12 og 14 paa S. 171.

Forklaring af Kobbertavlen.

Fig. 1 a og b. en Plagusia i dens mere symmetriske Form med eet Øie paa 
hver Side, seet fra høire og venstre Side. Naturlig Stør
relse.

A og B. Hovedet af samme, seet fra venstre og høire Side, tre Gange 
forstørret.

Fig. 2 a og b. en Plagusia, som Halv Hynder o: grebet i Overgangen fra den 
symmetriske Form til Flynderformen, med det øvre Øie i Be
greb med at komme frem igjennem Hovedet fra den modsatte 
Side af.

A. og B. Hovedet af samme, fra venstre og høire Side, tre Gange for
størret.

Fig. 3 a og b. en Plagusia som 7/eZflynder o: i fuldstændig Flynderform, 
med begge Øinene aldeles paa samme (venstre) Side.

A. og B. Hovedet af samme fra venstre og høire Side, tre Gange for
størret.

Senere Tillægsaninærkning.

Til de foranstaaende Bemærkninger om Flynderens Bygnings- og Ud
viklingsforhold seer jeg mig istand til allerede nu at føie følgende ikke- 
uvæsentlige Tillæg, der ere Resultatet af Undersøgelser, som ere senere end 
Foredraget i Videnskabernes Selskab og for største Delen ogsaa senere end 
de foregaaende Arks Trykning.

Medens jeg blandt de os her tilforte Fisk kun kunde skaffe mig en yderst 
enkelt paa Blindsiden mørkfarvet Flynder til Undersøgelse, har jeg derimod 
ved velvillig Bistand af Hr. Arthur Feddersen, const. Adjunct i Naturhistorie 
ved Viborg Kathedralskole, i faa Uger (i December og Januar Maaned) erholdt 
flere Dusin af dem, tagne imellem regelmæssige Plyndre fra den indre Del af 
Limfjorden.
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Til Hr. Feddersen havde Jeg nemlig henvendt mig om at erholde, hvis 
muligt, nogle statistiske Data fra denne Egn angaaende Hyppigheden al' visse 
Afvigelser fra den regelmæssige Flynderform; med den Iver, han stedse viser 
for Undersøgelser af Landets Fauna, formaaede han de Fiskere, der fra de 
nærmestliggende Fiskepladser ved Limfjorden fore ugentlig Saltvandsfisk til 
Torvet i Viborg, imod en passende Godtgjørelse af Museet for hvert Stykke eller 
for det Hele, at lægge alle saadanne tilside, naar Fisken læssedes paa Vognen, 
og disse Afvigelser bleve da strax ved Ankomsten nærmere eftersete og i 
Antal sammenlignede med det hele Antal Flyndre i Vognene. Hver Torvedag 
modtog jeg pr. Jernbane og Pakkepost og understøttet af det vedholdende 
Frostveir den største Del af disse Afvigelser i aldeles frisk Tilstand.

Iblandt 400 Skrubber fandtes der 8 jVegro’er, altsaa 1 af hvert Halv
hundrede. Ved senere, mere nøiagtige Optællinger af Forholdet iblandt 
12,000 llødspatter, viste der sig at være gjennemsnitlig en Negro eller 
Blaamand for hvert Hundrede, den ene Dag lidt tiere, 1 af hver 01 (80 Stk.), 
den anden lidt færre, 2 paa hver 3 eller 4 01. Men hverken iblandt disse 
12,000 eller blandt flere Tusinder hørende til et foregaaende Eftersyn, be
mærkedes der een eneste Vrang rødspætte [ ! ]. Omvendt var Vrangskrubbernes 
Antal langt større end Negroskrubbernes, og dog var af det ovennævnte An
tal kun omtrent hver sjette en Vrangskrubbe (altsaa her langt fra at naac 
enten henimod Halvparten (Gottsche, Faber Fische Islands. S. 145 »fast die 
Hälfte hatte die Augen links«) eller Tredieparten [Krøyer Dmks Fiske II. 
S. 292, Faber Isis, 1828. S. 875 »fast ein Drittheil ist linksaiigige Abänderung«), 
see ovenfor S. 183.)

1 det hele Antal af eftersete Flyndre forekom liere blandede Albinoer 
(S. 181) men kun een eneste saa fuldstændig Albino, som den Sclileepske 
S. ISO, en Rødspætte, stor og smuk (fra Sallingsund); denne viste umis- 
kjendelig Tilnærmelse til Cyklopflyndernes lavere og mere tilspidsede Hoved, 
(Smign. S. 182 og Hovedet af Shaws Pleuronectes roseus, S. 181).

Samtlige mørkfarvede Skrubber og Rødspætter vare i Forhold til deres 
Størrelse tydeligen fyldigere i Kjødet paa BJindsiden end regelrette Flyndre, 
men alle vare uden egenlig »Cyclopie« og bekræfte altsaa een paa visse 
Steder ikke sjelden Forekomst af denne simple Form af Dobbeltflyndre (smign. 
S. 182). Flere af Rødspætte-Negroerne viste tydeligen et lavere og spidsere 
Hoved end Retflynderne, og noget Spor heraf var der maaskee hos dem alle, 
men mere bestemt tør jeg herom ikke udtale mig for Øieblikket, da jeg kun 
havde ganske enkelte regulære Rødspætter fra de samme Localiteter til umid
delbar Sammenligning. Paa Grund af den store individuelle Variation hos 
disse skjæve Fisk maa en saadan Sammenligning nødvendigen anstilles mellem 
Fisk fra de selvsamme Omgivelser.

Foruden Talforholdet imellem de forskjellige Farve- og Formændringer 
indenfor Arten, vil det være vigtigt at bekræfte ved directe Iagttagelser den 
ofte angivne Sammenhæng imellem Afændringen og Fiskens Stilling og 
Bevægelse i Vandet. — Dertil har jeg endnu intet Bidrag erholdt.

Til Slutning skal jeg tilføie, at der i Universitetets Zoologiske Museum 
opbevares et Par meget smaae Individer af en Helleflynderart, der har størst 
Lighed med Hippogl. pingvis (Fahr.), men som skal være fra Manilla, dog 
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ikke ifølge, en aldeles sikker Angivelse; imidlertid seer jeg, at det Kgl. 
Naturhist. Museum ogsaa har saadanne fra denne Localitet, og den samme 
interessante Combination af Karakterer synes da ogsaa at optræde i det 
indiske Hav. I det Kgl. Museum er Arten etiquetteret Ilippoglossus ferox 
Kr ô y er.

Rettelser.
S. 186 L. 6 f. n. >Hippoglossus vulgaris« burde have hedt: H. maximus mind., 

da dette er det ældre Navn.

Hr. Prof. A. S. Ørsted sendte de af Selskabet ved sin Under
støttelse betingede 25 Exemplarer af hans botaniske Værk: 
»l’Amérique centrale« , som ifølge Selskabets Beslutning deels 
blive sendte til den physiske Klasses indenbyes Medlemmer, 
deels til fremmede Botanikere, og deels til saadanne Selskaber, 
om hvilke man kan antage, at de have særlig Interesse for 
Botaniken.

i Mødet var fremlagt:
Fra Académie Royale de Belgique.

Bulletin del’ Académie Boyale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique, 31 Année 2 Série 'Pome XIII & 
XIV. 1862. Bruxelles 1862.

Mémoires couronnées et autres Mémoires. Collection in 8". 
Tome XIII & XIV. Bruxelles 1862.

Annuaire 1863. Bruxelles 1863.
Bibliothèque de M. le Baron de Stassart, léguée à fAcadémie 

Royale de Belgique. Bruxelles 1863.
Alexanders Geeslen van lacob van Maerlant. 2 Deel. Bruxelles 

1861.
J. Herschel sur les Nébuleuses. Sur l’Hygrométrie. Sur les 

Variations Périodiques de l’Atmosphère.
Fra Observatoire Royale de Bruxelles.

Annuaire 1863. 30 Année. Bruxelles 1862.
Annales, l’orne XV. Bruxelles 1862.

Fra Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
Bulletin. Année 1862 Nr. 2, 3 & 4. Moscou 1862.
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Therm o meter i Skygge mod Nord.
Luftens

Vindens Styrke.
I Jorden. Udseende *).

4 E fterm.9 Form.
Reaumur.

Middel

Vindens Retning.2| Fod 
overJord.

Vedtegninger
med Hensyn til Regntiden.

Barometer,
reduceret til 0° Reaumur.

4 Fod 
over Jorden.

1 Fod 2 Fod
Middag.

Corr—0c07 Lavest. Höiest. Middel. Kl. 2. MN. 6 MD. 6 MN. 6 MD. 6 MN. 6 MD. 6

1 340,'"37 540,-ö4 540,"'76 12°16r. 8°0 16°9 13°1 12°7 VNV. VNV. NV. NV. 3. 5. 3,5. 3. ø ® ® ø 0,54 1
2 40, 62 59, 89 38, 75 14,16 6,3 19,0 13,0 12,5 vsv. SSV. SSO. SO. 1. 1. 1. 5. 9 9 ® ® Regn, Lyn og Torden 2lf—25|. 2
3 35, 20 35, 02 35, 12 12,26 10,0 15,1 13,2 12,5 SV. SV. SV. V. 4. 1. 5. 5. O ® 9 9 4,11 Regn 7—11|. 3
i 56, 29 36, 95 57, 61 10,83 8,4 14,4 12,9 12,5 VNV. V. NNV. NNV. 4. 4. 5. 6. <8 ® ® O 4,27 Regn, Lyn og Torden 14|—2I|. 4
5 58, 58 38, 45 59, 29 12,00 7,2 15,5 12,5 12,3 NV. vsv. N. N. 5. 1. 3,5. 3. 0 9 ® O 0,38 Regn 11-IU 5
6 41, 60 41, 62 41, 51 13,36 8,1 17,7 12,3 12,3 N. NNV. NO. VNV. 2. 1. 2. 2. O O ® o 6
7 40, 86 40, 70 40, 21 14,00 8,8 19,0 12,8 12,3 NV. NO. NO. NO. 1. 1. 1. 2. O O O ® 7
8 59, 97 39, 95 39, 75 13,93 9,3 19,4 13,2 12,4 sso. SO. S. SV. 1. 1. 1. 1. 0 O O o 8
9 40, 36 40, 51 40, 32 13,15 9,ó 18,2 15,5 12,4 s. O. OSO. SO. 1. 1. 2. 1. O o ® o 9

10 41, 25 41, 31 41, 01 13,80 8,4 19,2 15,5 12,5 Stille. ONO. NO. NO. 0. 1. 1. 1. o o O o 10

11 41, 52 41, 42 41, 12 15,75 10,5 20,5 13,8 12,8 NV. NV. NO. NNO. 1. 1. 2. 2. 0 o o o 11
12 40, 94 40, 67 40, 02 15,93 11,3 20,6 14,0 13,0 N. N. NO. VNV. 2. 2. 1. 3. o o o ® 12
15 58, 45 38, 50 38, 22 13,46 10,8 17,4 14,1 15,0 V. VNV. VNV. NV. 3. 2. 5,5. 5,5. ® ® ® ® 15
14 57, 55 57, 33 36, 77 15,13 10,9 16,8 15,9 15,0 VNV. VNV. VNV. NV. 3. 5. 3. 4. ® ® ® 0 Regn af og til 4|—144. 14
15 54, 99 54, 73 34, 51 11,05 10,5 14,7 15,6 15,0 NV. NV. NV. NV. 5. 5. 5. 4. ® 9 ® 3 do. do. 4.^—6. 15
16 54, 22 34, 57 34, 55 8,20 6,2 11,8 12,7 12,7 VNV. VNV. NV. NV. 3. 5. 3. 4. ® ® • 0,64 Regn med Hagel og Torden 14. 16
17 54, 05 33, 89 55, 51 7,70 3,9 12,6 11,8 12,4 VNV. VNV. VNV. VNV. 1. 3. 5. 3. o O ® 9 2,82 af og til. 17
18 51, 52 31, 28 51, 09 6,80 4,2 13,3 11,4 12,0 V. SV. SV. VNV. 2. 2. 1. 1. ® ® 9 ® 2,91 til 2| & 9—15|. 18
19 52, 15 32, 05 32, 31 9,46 4,3 11,5 11,2 11,8 NV. VNV. vsv. V. 1. 5. 3. 3. ® ® 9 ® 5,55 Regn 9i—llf. 19
20 55, 10 33, 13 33, 08 8,93 5,9 15,1 11,1 10,4 V. VSV. SV. V. 1. 1. 4. 5. ® ® 9 9 0,76 20
21 34, 43 34, 75 35, 10 10,55 6,2 14,2 11,1 11,5 V. V. VNV. V. 2. 2. 5. 2. ® ® ® ® 1,72 Regn 94-141. 21

22 55, 99 35, 23 32, 42 12,10 8,5 14,9 11,3 11,3 SV. SSV. SSO. SV. 2. 2. 3. 1. ® ® 9 ® 0,51 Regn ogLvn 10-151 & 201 — 22
25 54, 80 55, 43 55, 52 10,63 9,1 15,0 11,7 11,4 SV. SV. V. vsv. 1. 3. 3,5. 2. ® 9 ® ® 1,37 -8. 25
24 54, 26 54, 87 55, 15 10,46 8,6 15,2 11,8 11,5 SV. SV. NV. V. 2. 3. 5. 5. ® ® ® 9 0,56 Regn 251- 24
25 o5 54, 22 54, 21 10,70 7,8 12,3 11,5 11,5 SV. vsv. SV. SV. 5,5. 5. 5. 1. 9 9 9 9 0,68 —7i afog til & 111-21.1. 25
26 35, 17 55, 95 57, 07 11,05 7,7 15,8 11,7 H,4 s. s. s. SSV. 1. 1. 1. 1. ® ® ® ® 3,94 Regnbyge 104—II5. 26
27 58, 97 38, 90 38, 68 15,15 7,5 18,5 12,1 11,6 SV. VNV. VNV. NNV. 1. 1. 1. 1. ® ® ® 9 0,14 27
28 38, 57 38, 51 38, 09 10,75 8,4 13,7 12,1 11,6 VNV. NV. VNV. VNV. 5. 2. 1. 1. ® 9 ® 9 28
29 57, 20 56, 91 36, 75 12,76 7,7 16,4 12,0 11,7 SV. SV. SV. VNV 1. 1. 1. 1. O O ® ® 29
50 36, 93 56, 94 36, 97 11,03 9,5 15,2 12,1 11,7 V. NV. NNV. NV. 1. 1. 2. 1. ® ® ® ® 50
51 57, 65 57, 97 58, 06 11,53 7,4 15,6 12,2 11,8 vsv. VNV. NN O. NNV. 2. 2. 3. 3. 9 9 O 0,86 51

Middeltemperatur.
18G3. 72 Aar.

1-10 12,96 13,44
11—21 10,99 13,81
22-31 11,41 14,36
1-51 11,76 13,87

Maanedlig Vandmængde.
1863. 39 Aar.

29,16 Par. Lin. 26,05 Par. Lin.

Vindforhold.
1863. 76 Aar. 1863. 76 Aar. ’) 0 betyder klar.

N. . . . . 0.08 0.08 S. . . . . 0.06 0,13 ® — blandet.
NO. . . . 0,08 0,05 SV. . . . 0,20 0,17

9 — mörk.
0. . . . . 0,02 0,06 V. . . . . 0.23 0,24
SO. . . . 0,04 0,08 NV. . . . 0,28 0,19

Stille . . 0,01
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Middeltemperatur.

O
PÎ 
c

Barometer,
reduceret til 0° Reaumur. Thermometer i Skygge mod Nord.

Vindens Retning, Vindens Styrke.

Regn,
Sne &c.,

maalt 
l\l. 9 
Form.

Vedtegninger
med Hensyn til Regntiden.

9 Form. Middag. 4Efterm.

2 Fod 
overJord.

Middel
Corr. 0 07

4 Fod 
over Jorden. 1 Jorden. Udseende:

6.MN. (i MD. 6

Reaumur. 1 Fod
Middel.

2 Fod
Kl. 2.Lavest, Höiest. MN. 6 MD. g MN 6 MD.

1 358,-"12 538,"'13 338,'"23 12°46r. 7°5 16°6 12°0 11°8 NV. NV. NNO. N. 1. 3. 3. 5. O O O ® 1
58, 81 38, 85 38, 83 13,13 8,1 17,5 12,1 11,8 NO. N. NNO. NNV. 1. 1. 5. 3. 0 o 0 0 2

3 59, 01 38, 89 58, 58 13,3o 8,9 18,7 12,4 11,9 VNV. VNV. ONO. ONO. 1. 1. 1. 1. O o O 0 3
4 57, 65 57, 48 56, 95 14,80 ' 10,2 19,3 12,7 12,0 SV. SSO. S. S. 1. 1. 2. 1. 0 0 0 0 4
5 55, 66 34, 19 ¿>4 15,40 10,1 17,0 15,0 12,2 s. s. V. V. 1. 3. 3. 3. ® 0 0 0 Regn 10|—13|. 5
6 55, 52 55, 62 55, 35 15,26 9,1 16,9 12,7 12,2 V. V. V. SSV. 2. 9 5. 3. 0 0 0 • 0,28 Regn 12^— ) med Torden 6
7 55, 96 36, 55 57, 02 12,60 10,0 16,0 12,7 12,2 VNV. VNV. VNV. V. 2 9 5.5. 5. • o 0 0 4,48 —2| J af og til. 7
8 58, 42 38, 61 38, 48 14,75 9,9 19,0 12,8 12,2 V. V. SV. SV. 1. 1. 1. 1. O 0 0 0 8
9 37, 85 57, 70 37, 75 16,06 12,3 21,1 13,5 12,4 ssv. SV. SV. SV. 1. 5. 3. 3. 0 0 0 0 9

11) 58, 40 58, 10 57, 49 14,16 9,3 18,8 13,6 12,7 SV. SV. SV. ssv. 2. 2. 3. 5. 0 0 0 0 10

1 1 36, 95 36, 37 35, 19 13,86 11,0 18,1 13,6 12,8 VSV. VSV. S. ssv. 1. 1. 9. 2. 0 0 o 0 11
12 56, 05 56, 35 56, 62 11,00 9,7 15,7 15,4 12,8 VSV. VNV. VNV. VNV. 3. 4. 4. 3. • o • 0 12
15 37, 52 57, 58 37, 15 10,73 6,8 15,2 12,7 12,7 V. VSV. VNV. V. 2. 2. 3 5. 0 0 0 0 0,08 15
14 38, 27 38, 36 58, 59 10,65 5,4 15,4 12,3 12,4 V. VSV. NV. NNV. 1. 1. 4. 3. 0 0 o o 14
15 59, 65 59, 27 58, 52 11,86 6,0 17,0 12,0 12,2 Stille. Stille. O. OSO. 0. 0. 1. 1. 0 0 0 0 15
16 55, 35 55, 34 55, 35 15,53 9,2 21,0 12,5 12,2 OSO. S. V. VNV. 1. 1. 1. 1. 0 0 0 0 16

17 54, 91 34, 41 35, 84 14,30 10,4 21,2 12,9 12,2 SV. SV. SV. S. 1. 1. 2. 1. 0 0 0 e Regn 16- 17
18 53, 00 53, 24 55, 22 11,80 10,0 16,8 13,2 12,4 SSV. SV. SV. SV. 1. 1. 2. 3. @ 0 0 0 8,70 —3|. Regnbyger. 18
19 32, 92 52, 75 32, 41 11,25 9,9 17,0 12,8 12,4 SV. VSV. ssv. ssv. 5. 3. 2. 1. ø 0 • 0 1,38 Regn 8| —16 & 19^—21. 19
20 32, 79 52, 20 33, 35 9,53 7,7 15,8 12,2 12,3 V. V. NO. SV. 1. 1. 1. 1. o o • 0 3,99 20
21 34, 46 54, 56 34, 68 11,23 6,6 15,7 12,0 12,1 SV. SV. SV. SV. 1. 1. 1. 1. o • 0 9 2,69 Regn 12|-14i & 15Í-17. 21

22 55, 51 35, 42 35, 48 11,56 7,8 15,5 12,0 12,0 SV. VSV. V. NV. 2. 1. 3. 4. 0 0 0 O 1,42 Regn 4i-17|. 22

23 56, 50 56, 22 56, 08 10,86 7,8 13,5 11,9 11,9 NV. V. VNV. V. 5. 2. 3. 1. 0 0 0 9 0,51 Regn 10i—23£ af og til. 25
24 55, 41 35, 47 35, 62 15,15 9,5 17,2 12,0 11,9 VSV. SSV. V. VNV. 1. 1. 1. 1. 0 o 0 0 Regn 11|- 24
25 54, 60 54, 59 53, 84 15,43 9,4 16,6 12,4 12,1 VSV. SV. SV. SSV. 1. 3. 1. 1. • 0 0 0 0,56 -2| 151-21. 25
26 52, 47 32, 52 53, 07 12,25 11,8 16,0 12,6 12,2 SV. ssv. SSV. ssv. 1. 1. 3,5. 3. 0 0 0 O 0,58 Regn 9-9J. 26
27 54, 65 34, 82 54, 42 14,90 10,3 18,3 12,7 12,2 SSV. s. SSO. so. 1. 1. 5. 5. 0 • 0 0 1,49 27
28 55, 03 55, 29 55, 60 15,80 11,8 21,0 15,2 12,4 SSO. ssv. s. s. 3. 1. 1. 1. 0 0 0 0 28
29 55, 00 35, 83 56, 64 15,50 11,6 19,7 15,6 12,6 Stille. Stille. ssv. SV. 0. 0. 2. 1. 0 0 0 0 0,25 Regn 1—5 & 21|— 29
50 57, 08 56, 26 35, 86 15,85 H,7 18,7 15,8 12,8 S. 0. NO. NNV. 1. 1. I. 1. o 9 0 0 2,87 —8, med Torden. 30
31 59, 14 59, 31 58, 98 12,65 10,6 16,5 15,7 15,0 NV. V. so. OSO. 1. 1. 2. 1. o O 0 0 0,05 Regn Ä1__ 73

1 4- 51

Middel 336,"13 556,"'12 556,"'04

72 Aar.1S63.

1 — 10 15,79 14,09
11-21 11,97 13,56
22-51 13,39 12,76

1-51 13,02 15,47

Maanedllg Vandmængde.
1863. 39 Aar.

29,U Par-Lin. 28,94 Par. Lin.

Vindforhold.
1S63. 76 Aar.

N. . . . . 0.04 0,06
NO. . . . 0,04 0,05
O. . . . . 0,04 0,08
SO. . . . 0,04 0,10

1863. 76 Aar.

S. . . .
SV. . .

0,16
0,30

0,13
0,18

V. . . . 0,24 0,23
NV. . . 0,11 0,16
Stille . 0,03 0,01

*) o betyder klar.

® — blandet.

@ — mörk.



1§63. September

Middel I 335,'"42 | 335,'"42 ' 535,'"35

D
atum

.

Barometer,
reduceret til 0° Reaumur. Thermometer i Skygge mod Nord.

Vindens Retnin erÖ Vindens Styrke.
Luftens

Udseende: s).

Regn,
Sne »Ve.,

maalt 
hl 9 med

Vedtegninger
Hensyn til Regntiden.

Ö
fu
C 
S

9 Form. Middag. •i Efterm.

2j Fod 
overJord.

■i Fod 
over Jorden.
..

I Jorden.

Middel i
Corr — O°O4

Reaumur. 1 Fod
Middel.

2 Fod
Kl. 2. MN. G M l). 6 MN. e Mi;. G MN. 6 BID. 6

Form.
Lavest. Iloiesl.

1 357,'"48 357/ "49 357,‘“39 13°46r. 1 10°9 17°8 15°5 13°0 SO. so. SV. SV. 1. 2. 2. 2. ® © ® 0 1,64 Regn -74 1
2 57, 60 57, 79 57, 76 11,45 8,8 15,8 13,2 12,9 vsv. vsv. ssv. ssv. 2. 2. 1. 1. O ® 0 O 2
5 58, 44 58, 18 57, 88 15,59 8,6 17,4 12,8 12,8 s. s. so. so. 1. 1. 3. 5. 0 0 ® ® 3
4 57, 21 37, 55 57, 47 10,49 11,0 12,3 12,6 12,5 ONO. 0. NNO. NNO. 3. 5. 3. 3,5. ® 0 0 ® 0,68 Regn 6-141. 4
5 55, 45 54, 83 54, 25 10,66 8,8 15,0 12,2 12,5 O NO. so. so. SV. 3,5. 3. 5. 1. o 9 0 2,82 do. 10.1-22;}. 5
6 35, 45 55, 22 55, 26 10,63 8,8 13,4 12,0 12,2 S. s. s. ssv. 1. 1. 3. 5. ® ® ® 9 2,22 do. 9-114 & 191—21. 6
7 34, 75 54? 53 53, 63 10,26 8,5 12,5 11,6 12,0 ssv. ssv. ssv. ssv. 7. 5. 5,5. 5. ® ® O O 1,12 do. 11-231. 7
8 54, 84 55, 15 55, 56 9,99 8,9 13,3 11,4 11,8 SV. SV. SV. SV. 3. 3. 3. 5. o o ® ® 2,18 do. 124-151. 8
9 57, 17 57, 03 56, 80 10,55 8,4 12,3 11,2 11.6 SV. SV. s. s. 3. 3. 5. 3. ® • o 9 0,25 do. IOî-211, 9

10 54, 70 54, 16 35, 05 11,16 7,9 14,4 11,4 H,4 sso. so. sso. s. 2. 2. 1. 1. ® ® ® © 2,39 do. 14Í-14Í 10

11 31, 42 52, 32 35, 51 9,29 9,0 11,8 H,4 11,5 s. NNV. NV. NNV. 1. 1. 3. 5. • 0 9 0 3,57 Regn 2-34 & 10-194. 11
12 56, 69 57, 57 57, 55 9,23 7,9 12,6 H,1 11,5 NNV. NNV. V. V. 4. 3. 4. 3. ® ® ® 0 5,45 12
15 57, 81 37, 57 36, 49 8,99 5,8 13,0 10,8 H,2 V. V. SV. SV. 5. 3. 3. 5. ® ® ® 0 0,48 Regn 01- 13
14 55, 70 55, 78 55, 81 8,63 5,5 11,5 10,4 11,0 SV. VNV. NNV. VNV. 4. 4. 5. 4. o ® ® ® 1,63 -4i. 14
15 56, 99 57, 21 57, 15 9,89 7,1 12,4 10,3 10,7 VNV. VNV. NV. VSV. 4. 5. 5. 1. 0 ® ® © do. 8i—15 & 19|—20(a. ogt.). 15
16 35, 01 55, 02 54, 79 9,79 8,0 15,1 10,5 10,7 VSV. SV. V. NNV. 1. 1. 3. 3. 9 0 ® ø 0,48 do. 3— 16
17 54, 58 60 54, 12 8,99 6,1 12,0 10,5 10,5 V. V. V. VNV. 5. 3. 5. 4. O ® ® ® 0,40 —9| (af og til). 17
18 56, 81 57, 57 57, 62 10,29 6,5 12,9 10,1 10,5 VNV. VNV. VNV. VSV. 5. 2. 5. 1. 9 ® ® ® 0,82 do. 184- 18
19 57, 65 57, 41 56, 59 11,09 8,7 14,2 10,6 10,5 VSV. SV. SV. SSO. 1. 1. 1. 1. ® ® ® ® —34 (af og til). 19
20 52, 70 52, 09 51, 50 10,63 9,2 14,4 10,9 10,7 sso. SSV. SV. SO. 3. 3. 3. 1. o o ® 9 do. I51-I74. 20

21 29, 78 29, 56 29, 02 8,39 6,0 11,3 10,6 10,7 SV. SV. SV. SV. 3. 3. 3. 1. ® 0 ® ® 4,68 Regn 161- 21
22 27, 15 28, 12 28, 88 8,73 6,4 11,0 10,2 10,4 ssv. ssv. SV. S. 2. 2. 2. 1. 0 • ® O 1,61 —84 (af og til). 22
25 29, 58 29, 82 i 50, 18 8,75 7,6 11,0 10,1 10,5 s. 0. 0. SV. 1. 2. 1. 1. • ® ® 0,43 25
24 33, 95 53, 89 54, 45 9,56 6,0 12,6 9,9 10,5 V. SV. ssv. S. 1. 1. 3. 2. o o ® ® Regn 20— 24
25 35, 11 55, 43 55, 70 10,59 6,0 13,2 10,0 10,2 sso. SV. SV. s. 1. 2. 1. 1. 0 ® ® ® 1,54 —12} (Lyn og Torden). 25
20 36, 59 56, 55 56, 86 10,03 7,7 15,2 10,1 10,2 ssv. V. SV. vsv. 2. 1. 3. I. © 9 ® ® 26
27 59, 17 59, 45 59, 55 8,53 5,6 12,2 9,9 10,2 SV. V. V. vsv. 2. 1. 1. 1. ® ® ® ® 27
28 38, 82 38, 32 37, 44 9,26 6,4 12,0 9,6 10,0 ssv. SSV. s. sso. 1. 1. 3. 5. o o O O 28
29 57, 46 37, 81 ’ 38, 19 8,09 7,0 12,5 9,5 10,0 ssv. V. V. V. 1. 1. 5. 2. ® ® ® ® 1,21 Regn 5å-9.i. 29
30 58, 78 58, 46 38, 03 8,66 5,0 11,7 9,2 9,7 s. s. s. sso. 1. 1. 1. 1. o ® ® ® 30

Middeltemperatur. Vindforhold.
1863. 72 Aar. Maanedlig Vandmængde. 1863. 76 Aar. 1863. 76 Aar. ’) O betyder klar.

1-10 11,20 11,82
1863 39 Aar

N. . . . . 0.04 0,08 S................... 0,23 0,14 ® — blandet.
11 -20 9,68 10,73 35,18 Par. Lin. 22,95 Par. Lin. NO. . . . . 0.01 0,07 SV..............0,52 0,17

9 — mörk.
21-50 9,04 9,74 O. . . . . 0,05 0,12 V................0,19 0,17
1-50 9,97 10,76 SO. . . . . 0.10 0,12 NV................ 0,08 0,15

Stille . . . 0,00



1863. October.

—

Barometer^
reduceret til 0° Reaumur. Thermometer i Skygge mod Nord.

Vindens Retning.

9 Form. Middag. 4 E fterm.

2| Fod 
over Jord.

Middel
Corr.OCO7

4 Fod 
over Jorden.

Reaumur.

1 Jorden.

I Fod
Middel.

2 Fod
Kl. 2.Lavest. Höiesl. IHN. (i MB. (i

1 536,'"26 555,"'94 335,'"4 1 9°86r, 6e 6 12°2 9°4 9°2 SSO. so. so. so.
2 55, 08 55, 09 55, 51 10,50 8,4 12,7 9,5 9.5 SO. so. s. s.
3 56, 57 56, 56 56, 55 10,05 8,5 11,5 9,8 9,8 s. SSV. SV. ssv.
4 56, 04 56, 02 56, 29 11,15 9,2 11,6 10.0 6,8 SV. SV. SV. SV.
5 58, 26 58, 45 58, 29 10,25 9,0 12,1 10,2 10,0 VSV. V. oso. ssv.
6 56, 14 36, 06 56, 21 11,45 8,4 14,6 10,4 10,0 SSV. SSO. sso. ssv.
7 57, 96 58, 01 57, 62 9,76 8,4 12,0 10,5 10,0 NO. NO. SV. V.
8 57, 67 57, 66 57, 51 9,55 8,6 10,7 10,5 10,2 N. 0. 0. 0.
9 57, 96 57, 80 57, 29 9,55 8,0 11,5 10,2 10,2 O 0. ONO. ONO.

10 57, 72 57, 74 57, 64 9,96 8,2 11,5 9,9 10,1 NO. oso. 0. 0.

11 57, 17 56, 81 56, 75 10.25 9,1 11,5 10,0 10,0 O. 0. 0. 0.
12 57, 54 56, 87 56, 15 10,15 9,0 10,7 10,1 10,0 O. 0. oso. oso.
13 54, 54 54, 51 54, 15 9,85 9,5 11,4 10,2 10,0 OSO. oso. 0. oso.
14 56, 81 56, 57 56, 04 9,96 7,7 11,0 10,0 10,0 S. s. SO. s.
15 58, 14 57, 77 57, 78 9,60 7,0 11,8 10,0 10,0 Stille Stille 0. so.
16 55, 05 55, 68 56, 16 10,05 8,2 12,6 10,1 10,0 SSO. s. VSV. SV.
17 36, 57 56, 50 55, 91 8,96 8,5 10,9 10,0 10,0 SV. SV. SSV. S.
18 58, 00 58, 68 59, 00 8,55 5,6 10,5 9,6 9,9 S. SV. NV. SV.
19 56, 61 56, 55 56, 21 9,86 6,7 H,1 9,5 9,7 SV. SV. SV. VSV.
20 56, 89 56, 70 56, 10 9,46 9,5 11,9 9,9 9,7 VSV. VSV. SV. V.
21 59, 51 59, 51 58, 79 6,66 4,7 9,7 9,4 9,7 V. V. V. V.

22 38, 02 57, 93 57, 85 7,00 5,2 9,5 8,9 9,5 VSV. VNV. VNV. V.
23 56, 49 55, 77 35, 02 7,25 4,9 9,2 8,4 9,2 V. V. V. NV.
24 59, 46 59, 55 39, 92 4,26 5,0 6,4 7,9 8,9 NNV. N. NO. N.
25 41. 51 41. 49 41, 27 2,96 0,8 5,2 6,9 8,5 OSO. O. 0. 0.
26 40, 92 40, 54 40, 53 5,70 1,5 7,9 6,4 8,0 0. so. s. s.
27 59, 64 59, 41 37, 96 5,23 4,6 6,1 6,6 7,7 s. sso. s. so.
28 57, 07 56, 58 55, 82 6,25 4,8 7,2 6,8 7,7 so. so. so. SSO.
29 34, 15 54, 00 52, 92 6,40 5,1 7,6 6,9 7,6 SSO s. sso. S
50 52, 50 52, 84 52, 75 7,85 5,5 8,6 7,5 7,7 SSV. ssv. SV. S.
51 51, 51 29, 85 29, 51 5,46 5,1 7,1 7,2 7,7 s. SV. ssv. SV.

lliddel 357,'"00 556,"'86 556,"'60

Vindens Styrke.

MN. (i MD. 6

Luftens

Udseende

IHN. 6 MD.

*).

6

Regn,
Sne &c.,

maalt
Kl. 9
Form.

met

Vedtegninger
Hensyn til Regntiden.

1. 1. 3,5. 5. ® ® o c 1
5. 3. 1. 1. O ® ® ® 2
2. 3. 1. 2. ® ® ® s 5

5,5. 5. 5. 5. 0 • 0 ® 0,66 4
2. 2. 2. 2. ® ® ® ® 0,34 Regn (af og til) 21 — 5
2. 2. 2. 2. ® ® ® —11| & 171—19. 6
2. 5. 3. 5. ® ® ® ® 0,06 7
4. 3. 5. 3. © ® ® ® 0,76 Regn 0I-4Í 8
3. 5. 3. 3. ® o o o 9
4. 4. 4. 3. O ® ® ® 10

4. 5. 6. 5. ® ® © 0 Regn 15 — 17. 11
4. 5. 6. 4. ® ® 0 9 0,54 do. 9|—19| (af og til). 12
6. 6. 7. 5. o 0 ® © do. 13—20 do. 15
1. 1. 2. 5. o o ® ® 5,00 do. (i Byger) 9— 14
0. 0. 1. 3. ® G 0 ® 0,15 —5. 15
2. 1. 1. 1. o ® o ® 16
1. 1. 1. 1. ® 0 o ® 17
1. 1. 1. 1. ® o ® ® 0,11 18
5. 3. 5. 1. ® ® 0 19
1. 1. 5. 4. • o ® 0,57 Regn 151-194. 20
2. 2. 1. 1. 0 o ® ® 0,81 21

1. 1. 1. 1. ® ® ® ® 22
1. 1. 3. 5. ® ® ® ® 0,10 23
4. 3. 3. 5. o o o o 0,58 24
5. 3. 1. 1. o o o o 25
1. 1. 1. 2. o ® ® ® 26
1. 1. 2. 2. ® ® ® ® 27
3. 4. 3. 5. ® ® ® ® 28
3. 3. 3. 3. ® • 0 0 Regn (af og til) 13— 29
4. 3. 2. 2. 0 ® o 2,74 -6 og 23|- 50
7. 6. 9. 5. o 0 © 0 1,51 —2|, 15—15 m. Lyn og T 31

Middeltemperatur.
1863. 72 A ar.

1-10 10,16 8,44
11—21 9,56 6,88
22-51 5,85 5,75
1-51 8,48 7,01

Maanedlig Vandmængde.
1863. 39 Aar.

11,75 Par. Lin. 23,90 Par. Lin.

Vindforhold.
1863. 76 Aar. 1863. 76 Aar

N. . . . . 0,05 0,06 S.............. 0,20 0,15
NO. . . . 0,04 0,07 SV. . . . 0,21 0,21
O. . . . . 0,19 0,12 V.............. 0,12 0,17
SO. . . . 0,16 0,15 NV. . . . 0,03 0,10

Stille . . 0,02 0,01

*) O betyder klar.
® — blandet.
ø — ninrk.
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Modet den 4d0 December.

Conferentsraad Forchhammer meddeelte følgende Notits over en
Muurkalk fra de gamle Befæstninger ved Dannevirke.

Ved de Reparaturer der ifjor foretoges paa Dannevirkes 
gamle Befæstning blev der optaget underjordisk Muurværk, som 
antages at hidrøre fra Valdemarernes Tid. lir. Lieutenant i 
Ingenieurcorpset Larsen, der ønskede at vide noget nærmere 
om denne overordentlig faste Muurkalks Beskaffenhed, anmodede 
mig om, at meddele ham en chemisk Undersøgelse deraf.

Denne Undersøgelse har givet Resultater, der opklare nogle 
i videnskabelig Henseende ikke ganske uvigtige Punkter, som jeg 
herved vil tillade mig at forelægge for Videnskabernes Selskab. 
Ved et nærmere Eftersyn afMuurkalken selv fandtes et ubrændt 
Stykke af den almindelige Hjertemusling, (Cardium edule) og 
dette gjør det i høi Grad sandsynligt, at man allerede dengang 
ligesom nu har benyttet Skallerne fra Vesterhavet til Kalkbræn
dingen. Hertugdømmet Slesvig har nemlig ingen naturlige, til 
Brændingen skikkede, Kalkstene; paa Østkysten af Hertugdøm
met benytter man nu Faxøe Kalk, og paa Vestkysten bruger man 
engang imellem engelske Kalkstene, hvilke Skibene, som det 
synes som Ballast, føre med sig derover. Den største Deel Kalk 
vindes imidlertid af Strandskaller, der paa enkelte Steder samle 
sig i saadan Mængde, at man aarlig henter mange Skibsladninger, og 
disse bestaae næsten udelukkende af Cardium edule. Det er meget 
rimeligt, at denne Benyttelse af Skallerne er indført hos os fra 
Holland, hvor man ogsaa mangler den faste Kalksteen, og hvor 
Skallerne ligeledes forekommer i en meget stor Mængde. Jeg 
har hidtil ikke kunnet finde nogen Efterretning om, naar denne 

13
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Industrigreen er indført i Hertugdømmet, men den her anførte 
Kjendsgjerning synes at vise, at den allerede blev dreven i det 
13de Aarhundrede. Paa den slesvigske Vestkyst findes nemlig, 
saasnart man kun fjerner sig Vi Miil fra Stranden ingen Skaller 
af nulevende Muslingarter indblandet i Sand og Gruus, og det 
er i høi Grad usandsynligt, at man til dette omfattende og kost
bare Bygningsarbeide skulde have hentet Gruus fra Strandbredden 
i en Afstand af flere Miil medens den nærmeste Omegn har til 
Muurkalk brugbart Sand. Skalstykket kan altsaa ikke vel hidrøre 
fra andre Bestanddele afMuurkalken end fra den dertil benyttede 
Kalk, ved hvis Brænding ofte enkelte Skaller eller Brudstykker 
af Skaller forblive ubrændte og altsaa ved den senere Lædskning 
beholde deres Form og Kjendemærker.

Der er endnu en anden Bemærkning, som jeg ved denne Lejlig
hed ikke vil undlade at meddele. Ved den almindeligeMuurkalks 
Tilberedning foretrækker man Qvartssand fremfor alle andre kornede 
Mineralier, fordi Kalken forbinder sig fastere med Qvarts, end 
med andre lignende Substantser, der forekomme i Sandform. 
Ikke destomindre er der mange Chemikere, der have beskjæftiget 
sig med Mørtelens chemiske Theori, som mene, at der ved 
Muurkalkens Tilberedning og Hærdning ikke finder nogen che- 
misk Vexelvirkning Sted mellem Qvartssandets Kiseljord og Kalk- 
hydratet, og at der under de stedfindende Omstændigheder ikke 
dannes kiselsuur Kalk. Man har analyseret Muurkalk fra meget 
gamle Bygninger, og har fundet kiselsuur Kalk i samme, men 
der blev altid den Tvivl tilbage om ikke den anvendte Kalksteen 
allerede før Brændingen og før Muurkalkens Tilberedning havde 
indeholdt Kiselsyren, hvilket som oftest er Tilfældet med de 
naturlige Kalkstene. I dette Tilfælde, hvor almindelige Muslinge
skaller rimeligviis ere anvendte til Kalkbrændingen, og disse inde
holde ingen, eller kun en forsvindende Mængde Kiseljord, maatte 
Kiseljorden, hvis den fandtes i chemisk Forbindelse med Kalken, 
hidrøre fra den chemiske Vexelvirkning imellem Kalken og Qvarts- 
sandel under og efter Muurkalkens Tilberedning og Anvendelse.
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Ved at overgyde et Stykke ¡Muurkalk udviklede der sig Kul
syre, hvilket er overeenstemmende med alle andre Erfaringer, 
der godtgjøre at Muurkalkens Hærdning for allerstørste Deel be
roer paa den Tiltrækning, som den lædskede Kalk udøver paa 
Atmosphærens Kulsyre. Imidlertid standsede Kulsyreudviklingen 
meget snart, og de enkelte Brokker af Muurkalken bleve over- 
trukne med en temmelig tyk Skorpe af slimet Kiseljord, som 
forhindrede Saltsyrens Indvirkning, og først efterat den var 
bortfjernet lykkedes det at opløse den hele Kalkmængde. Ana
lysen blev nu gjort saaledes at den saltsure Opløsning blev skilt, 
fra det Uopløste og derpaa inddampet til Tørhed og atter opløst 
for at vinde en ringe Mængde Kiseljord, som Saltsyren havde 
optaget. Det Uopløste blev henstillet med en meget fortyndet 
kold Opløsning af kaustisk Natron, som opløser den Kiseljord, 
der har været i Forbindelse med Kalken, men ikke angriber 
Sandkornene. Det tilbageblevne Sand blev giødet og veiet. Den 
i Natron opløste Kiseljord blev udskilt, glodet og veiet tilligemed 
den Kiselsyre, der havde været opløst i Saltsyre.

Den saltsure Opløsning af Kalken blev bundfældt med Am
moniak, og Jernilte, Leerjord og Magnesia af dette Bundfald skilt 
fra hinanden ved de bekjendte Methoden Kalken blev af Op
løsningen udskilt ved Svovlsyre og Viinaand, og af Vædsken fra 
den svovlsure Kalk blev Magnesiaen udskilt ved pliosphorsuur 
Natron-Ammoniak.

Resultatet af Analysen var:
55,75% Sand.

3,45 - Kiselsyre, som er udskilt af sine Forbindelser.
0,78 - Leerjord.
0,58 - Jernilte.
0,11 - Magnesia.

21,02 - Kalk.
81,69°/o.
Da 21,02 Kalk optage 16,54 Kulsyre naar den mættes vilde 

Summen af de opførte Bestanddele være 98,23, og det øvrige 
13’ 
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maa antages at have været Vand, hvis Mængde sandsynligviis er 
noget større end 1,77 pCt., da jeg har regnet at al Kalk var 
mættet med Kulsyre, medens en, skjøndt ringe, Deel deraf maatte 
være forbunden med Kiselsyre.

At Qvartsen var angreben af Kalken kunde man tydeligen 
iagttage derved, at de enkelte Korns Overflade var hvid, uigjen- 
nemsigtig og mat, saaledes at det var ganske klart at Kalken 
havde udøvet en chemisk Indvirkning paa Qvartskornenes Over
flade, og Aarsagen hvorfor den chemiske Vexelvirkning imellem 
disse to Sloffer havde i dette Tilfælde været stærkere end den 
ellers pleier at være, maa søges i en overordenlig langsom Ud
tørring, som det tykke, af Jord omgivne Muurværk fonneentlig 
har lidt. Det er nemlig klart at al chemisk Virkning imellem 
Kalk og Qvartssand maae ophøre, saasnart Muren er fuldkom
men udtørret.

Kalken indeholdt ingen Svovlsyre, der kunde altsaa ikke 
være anvendt Gips (fra Segeberg) til Bygningen.

Derefter gjorde Professsor Reinhardt nedenstaaende Med
delelse om

en ny Slægt af Slangefainilien Rachiodontidæ.*)

For endeel Aar siden skjænkede lir. Grosserer We s ter
ra ann Universitets-Musæet adskillige, tildeels meget interessante 
Krybdyr, som hans Søn, Ur. William Westermann havde 
tilsendt ham fra sit daværende Opholdssted Rungpore, et Di
strikt i den nordøstlige Deel af Bengalen, som mod Øst be- 
grændses af Floden Berampooter og mod Nord støder op til 
Bhootan og Cooch Behar. Blandt disse Krybdyr var ogsaa el

’) En kort Notits om denne ny Slægt blev allerede meddeelt, og Slangen 
selv foreviist i den zoologiske Section ved de skandinaviske Naturfor
skeres Møde i Stockholm i Juli d. A.
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eneste Exemplar af en hidtil ubeskreven Slange, som jeg her 
skal gjore til Gjenstand for nogle Bemærkninger, og som sik- 
kerlig er en af de mærkeligste Former, der i længere Tid er 
bleven opdaget.

Det er en glatskjællet colubrin Slange af halvtredie Fods 
Længde med temmelig faa Skjælrader, af hvilke den midterste 
langs Høiryggen bestaaer af sexkantede Skjæl, som ere større 
end Resten. Dette sidstnævnte Særkjende er maaskee Slangens 
mcest iøinefaldende ydre Eiendommelighed, og da den ikke 
deler det med liere end høist en Snees andre Slægter, saa ligger 
det nær at prøve paa ved Hjælp af det at komme til en Erkjen- 
delse af dens systematiske Plads. Man vil imidlertid under 
et sligt Forsøg snart opdage, at denne Vei ikke fører til Maalet. 
Alle de andre Slægter, som besidde en lignende Række af af
vigende Skjæl langs Ryggens Midte, høre nemlig enten til Den- 
drophiderne, eller til Dipsaserne eller endelig til Lycodonterne, 
og allerede vor Slanges ydre Habitus forbyder at søge dens Plads 
i nogen af disse Grupper. Man maa altsaa gaae ud fra et andet 
Udgangspunkt, og et saadant tilbyder sig i Tandforholdet, der 
baade i og for sig er høist mærkværdigt og tillige viser, hvor man 
skal søge den foreliggende Slanges nærmeste Slægtning.

Slangerne ere af alle Krybdyr dem, der skulde synes mindst 
at kunne undvære talrige og spidse Tænder, idet de ikke blot 
skulle gribe og fastholde, men ogsaa nedsvælge deres Føde væ
sentligt ved disses Hjælp. Ikke desto mindre have vi i denne 
Slange en Form for os, som, om den end ikke er ganske 
tandløs, dog ialfald kun har et i høieste Grad mangelfuldt, aldeles 
rudimentært Tandsæt (Fig. 4—5). I de forreste to Trediedele af 
deres Længde bære Overkjæbebenene nemlig slet ingen Tænder*);  

*) Paa Grund af Tændernes overordentlig ringe Størrelse er det ikke muligt 
at komme til nogen sikker Erkjendelse af deres Antal og Plads med 
mindre man udtager de tandbærende Been af Hovedet og omhyggeligt 
præparerer al Iluden bort; dette har jeg gjort med disse Been paa boire 
Side af Hovedet.
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først i den sidste Trediedeel linder man en meget lille, neppe 
en Trediedeel Millimeter lang, men forholdsviis tyk og stump 
Tand; bagved denne følger i nogen Afstand nok en af samme 
Slags, og endelig findes der lige i Benets bageste Ende paa 
den for slige Tænder sædvanlige Plads tæt ved Articulationen 
af Tverbenet (os transversurn] tvende tæt op til hinanden stil
lede Furetænder, der jo vel ere mere end dobbelt saa store som 
de to foranstaaende Tænder, men som dog noppe ere mere end 
en Millimeter lange, og som derfor igrunden heller ikke kunne 
siges i deres Art at være andet end rudimentære. Ganebenenes 
Tænder ere af samme Form og Størrelse som de tvende for' 
reste i Overkjæben og have deres Plads i Midten af Benene, 
saa at ogsaa den forreste Deel af disse Been ganske mangler 
Tænder; der tælles kun to i det høire Ganebeen, men man 
seer tydeligt at der har været endnu to andre, som ere ud
faldne; Ganetændernes oprindelige Antal er derfor snarest fire. 
Vingebenenes Tænder ere ligeledes usædvanligt faa i Tallet og 
endnu mindre end Gane- og Overkjæhe-Benenes, ja! saa smaa, 
at man neppe kan blive dem vaer uden Lupens Hjælp. De ere 
tre i 'fallet og have deres Plads i nogen Afstand fra Knoglens 
forreste Ende lige foran det Sted, hvor den pludseligt boier sig 
indad og danner et skarpt Hjørne, inden den løber ud i den 
lange, bagtil stedse tyndere Beensplint, hvori den ender, og 
langs hvilken der ikke er Spor til Tænder. I Underkjæben en
delig sidde Tænderne i den midterste Trediedeel af det tand
bærende Been (os dentede), som fortil er meget lavt, men derpaa 
hurtigt tiltager i Høide, idet dets øverste Rand stiger opad i 
skraa Retning; dette forreste skraa Stykke af det saakaldte cor
pus oss. dentalis*)  og fremdeles Benets bageste øverste Udvæxt 

*) Jeg følger her den af Troschel i Forslag bragte Betragtningsmaade af 
os dentale, hvorefter der sondres mellem en fortil liggende Deel, Lege
met, Hoveddelen, og to bagtil udspringende Udvæxter eller Forlængelser, 
en øvre og en nedre, indbyrdes adskilte ved et vlnkelformigt Udsnit, cfr. 
Arch. f. Naturgeschichte, 27 Jahrg. (1861) Bd. 1, S. 331.
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ere som sagt, tandløse; Tænderne ere altsaa indskrænkede til 
den bageste Deel af Denets Iloveddeel eller til corpus. De ere 
her endeel talrigere end i noget af de andre tandbærende Been ; 
jeg tæller 8 i høire Underkjæbe, men baade den uligestore Af
stand mellem dem, og selve Mellemrummenes Udseende viser, 
at et Par Stykker ere udfaldne eller afbrækkede, og det rette 
Antal er sandsynligviis 10 eller 11; de forreste have omtrent 
samme Længde som Overkjæbens, men de folgende aftage jævnt 
i Størrelse, indtil de sidste kun ere netop synlige for blotte 
Øine. Det meget lille foramen mentale ligger (for strax her at 
bemærke det) omtrent lige nedenunder den første Tand foran 
for Midten af Benets Hoveddeel*).

Delte mærkværdige Tandforhold minder stærkt om det næ
sten ligesaa rudimentære, der findes hos Slægten Dasypeltis 
(fig. 6—7); rigtignok har denne ikke fuldt saa sinaa Tænder, 
den er dernæst ikke opistoglyph saaledes som den, hvorom Ta
len er her; fremdeles lindes der hos Dasypeltis ingen Tænder 
paa Vingebenene, og endelig sidde Underkjæbens Tænder endnu 
længere bagtil end hos vor ny Form, idet de ere rykkede hcelt 
tilbage hen paa den Forlængelse, som Tandbenet bagtil udsender. 
Men uagtet disse Afvigelser er det øiensynligt den samme Ty
pus, der gaaer gjennem begge Formers Tandforhold, og det for 
denne Typus Ejendommelige ligger deels i Tændernes overordentlig 
ubetydelige Størrelse og ringe Antal, deels i deres usædvanlige 
tilbagerykkede Stilling, hvorved det forreste Stykke af hvert af de 
tandbærende Been bliver ganske tandløst. Vender man sig fra 
Tænderne til selve de tandbærende Knogler, da vil et Blik paa

’) I Modsætning til hvad Troschel angiver (Arch. f. Nat. 1. c. S. 333 & 341), 
finder jeg paa et Exemplar al'Dasypeltis scabra fra Guinea foramen men
tale at ligge endog meget kjendeligt bagved Midlen af Taudbenets Ho
veddeel. naar man beregner Beliggenheden fra Hullets Bagrand saaledes, 
som Troschel gjør; og selv om man regner fra dets Forrand, vil det 
uagtet sin langtrukne Form dog med hele sin Længde falde i den bageste 
Halvdeel; Hullets Forrand vil da netop betegne Grændsen mellem begge 
Halvdele.
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de Figurer paa den Meddelelsen ledsagende Tavle, der fremstille 
disse Been, bedre og hurtigere end en lang Beskrivelse, vise 
hvor stor en Lighed der, ogsaa hvad dem angaaer, findes mellem 
de paagjældende Former.

Det er derfor vistnok i Nærheden af Dasypeltis, at vi maae 
søge vor ny Slanges Plads, og naar Tanken først er ledet hen 
i denne Retning, vil man ogsaa trods den store Forskjel i 
begge Formers Skjælklædning let opdage en vis habituel ydre 
Lighed mellem dem, som yderligere bestyrker denne Formod
ning, og som navnlig viser sig i Hovedets eiendommelige 
Physionomie og i den langstrakte, men dog temmelig korthalede 
Legemsform.

Skal imidlertid det af Tandforholdet og den ydre Habitus 
udledte Slægtskab kunne ansees for fuldstændigt begrundet, maa 
Slangen fremdeles frembyde en Særegenhed i den indre Bygning, 
som udmærker Dasypeltis- Slægten ikke blot fremfor alle øvrige 
Slanger, men selv fremfor alle andre Hvirveldyr, nemlig den 
mærkværdige Omdannelse af endeel af de forreste Ryghvirvlers 
nederste Torne (processus spinosi inferiores] til en Slags Tænder, 
der gjennemborc Spiserorets Væg og rage frit ind i dets indre 
Huulhed. Jeg undersøgte derfor den ny Form i den Henseende, 
og til min Tilfredsstillelse gjenfandt jeg virkelig hos den det 
samme mærkværdige Forhold som optræder hos Dasypeltis. 
Hvirvel- eller Spiserors-Tænderne ere her lidt kortere end hos 
denne sidstnævnte Slange, men iovrigt i Alt væsentligt lige 
med dennes; de gjennembore Spiserorets Væg ganske paa samme 
Maade og ere som hos den af en dobbelt Art, idet de forreste 
ere sammentrykte og vise sig paa Indsiden med en lang lige Kant, 
de bageste kegleformige, krummede med Spidsen fortil. Der 
lindes 22 saadanne med Tænder forsynede Hvirvler*), af hvilke de

’) Delte er ialfald det Antal, jeg kan tælle uden at foretage nogen Dissec
tion af det paagjældende Stykke af Rygraden, Noget, jeg ikke finder An
ledning til at gjøre, saalænge der kun foreligger et eneste Exemplar af 
Slangen, især da Antallet af disse Tænder ikke skal være constant hos 
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bageste ligger omtrent ovenover Hjertet; paa de 9 forreste ere 
Tænderne sammentrykte og skjærende, paa de 13 følgende ere 
de spidse og kegleformige ; disse sidste Tænder rage i det Hele lidt 
længere ind i Spiseroret end de første, dog gjennembore de tre 
bageste ikke dets Væg, men deres Tilstedeværelse antydes kun 
ved knopformige Fremragninger, der vise sig paa Indsiden af 
denne.

Man maa natnrligviis spørge om Betydningen af disse be
synderlige Hvirveltænder, som vi nn hos 2 forskjellige Former 
see optræde jævnsides med en meget svag Udvikling eller rettere 
rudimentær Tilstand af det egentlige Tandsæt. For Dasypeltis' 
Vedkommende har man troet at finde Svaret ved at henvise til 
dens særegne Levemaade, idet den nærer sig, og som det synes 
udelukkende, af Æg, der nedsvælges hele, men hvis Skal derpaa 
knuses i Spiserøret, som det antages, ved Hvirveltændernes 
Hjælp; og det har derfor en ikke ringe Interesse at erfare, om 
den samme Forklaring skulde kunne gjælde for den her omtalte 
Slange. Desværre er det for Tiden ikke muligt at besvare delte 
Spørgsmaal ganske tilfredsstillende ; men Saameget kan der dog 
allerede nu siges (forsaavidt man iøvrigt tør dømme fra det en
kelte hidtil foreliggende Exemplar), at ogsaa den her beskrevne 
Slange er anviist paa en særegen, for Slangerne i Almindelighed 
fremmed Føde, om end denne Fødes Natur ikke med fuld Sikkerhed 
kan bestemmes. Spiseroret og Maven indeholdt nemlig ikke mindste 
Spor til mere eller mindre fordøiede Levninger af det ene eller det 
andet Dyr, men vare derimod aldeles fuldproppede med et Indhold, 
der oiensynligt oprindeligt havde været flydende, men senere var 
størknet og havde formet sig nøiagtigt efter denne Deel af For- 
doielseskanalens indre Huulhed. Det dannede nu en pølseformig, 
let brækkelig Masse af næsten osteagtig Gonsistens, som, naar man 
brækkede den i Stykker, viste sig at være aldeles eensartet heelt

Dasypeltis, og det derfor er rimeligt, at del boller ikke vil være af syn
derlig Vigtighed, om der hos et enkelt Exemplar af den her beskrevne 
Slange tælles een Tand mere eller mindre.
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igjennem uden Spor til Structur, og som efter sit Udseende at 
dømme, maatte formodes snarest at være enten sammenløben 
størknet Mælk eller coagulerede Æg. Desværre er det allerede 
i og for sig vanskeligt at sondre mellem disse Substantser ad 
chemisk Vci, og Vanskeligheden forøgedes i dette Tilfælde ved 
den Omstændighed, at Slangen allerede i en længere Aarrække 
havde været opbevaret i Brændeviin ; min ærede Coliega her i 
Selskabet, lir. Professor Scharling, som har viist mig den Vel- 
villie at undersøge dette Mavens Indhold, har derfor heller ikke 
troet at turde udtale sig med Bestemthed om dets Natur, men 
indskrænket sig til at sige, at skjøndl det ved den chemiske 
Analyse i visse Henseender maaskee snarere forholdt sig som 
Mælk end som Æg, var der dog Intet, der gjorde det lige
frem umuligt eller blot i høi Grad usandsynligt, al det kunde 
være dette sidstnævnte Slof. Imod at antage Mavens Indhold 
for coaguleret Æg kunde maaskee endnu anføres, at der intet 
Spor fandtes til Ægenes Skaller, medens jeg hos Dasypeltis 
scabra oftere har fundet Stykker af disse i Maven ; men det er 
dog vel neppe umuligt, at Kalkskallerne kunne være bievne op
løste i det foreliggende Tilfælde, og paa den anden Side er det, 
om ikke af chemiske saa dog af andre Grunde, maaskee nok 
saa betænkeligt at antage Indholdet for Melk. Det saa alminde
ligt udbredte Folkesagn, at Slangerne skulle patte Geder, Koer 
og lignende melkeydende Dyr, har jo nemlig som bekjendt mødt 
en meget bestemt Modsigelse fra Naturforskerne, som med ana- 
tomisk-physiologiske Grunde mene at kunne godtgjøre Slangernes 
fuldstændige Mangel paa Evne til at kunne gjøre det; og skjondt 
jo vistnok een af disse Grunde falder bort for den her omtalte 
Forms Vedkommende, da den er saa godt som tandløs, bliver 
der dog saa vægtige tilbage, at det neppe er raadeligt at antage 
det i dens Mave fundne Indhold for Melk, saalænge den che
miske Undersøgelse ikke bestemt og ubetinget erklærer det 
derfor.

Efter Alt, hvad der er blevet oplyst i det Foregaaende, kan 
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der ikke længere være nogen Tvivl om, at den foreliggende 
Slange virkelig er en nær Slægtning af Dasypeltis, og at vi i 
den have en indisk Repræsentant for denne afrikanske Form. 
Denne sidstnævnte er, som bekjendt, af de nyere Systematikere 
gjort til Typus for en egen Familie, Rachiodontidæ, hvis Cha- 
rakterer imidlertid væsentligt maatte falde sammen med Slægtens, 
saalænge den kun talte een saadan. Efter at vi nu i den Slange, 
som er Gjenstand for denne Meddelelse, have gjort Bekjendtskab 
med nok en Rachiodont, der aabenbart maa danne en egen 
Slægt ved Siden af den ældre*), er man forst istand til med 
nogenlunde Sikkerhed at skjelne mellem de Eiendommelighedcr, 
der charakterisere Familien, og dem, som kun have generisk 
Værdi; og til de forste kan man kun henregne, næst efter de 
habituelle Særkjender, der kunne hentes fra den langstrakte, men 
dog temmelig korthalede Legemsform, og det lille, men høie, 
i en hvælvet og tyk Snude udløbende Hoved, dem, som Tandfor
holdene frembyde, nemlig de eiendommelige Hvirveltænder og 
de sædvanlige Tænders ubetydelige Størrelse, ringe Antal og 
særegne Stilling, hvorved hver af Hovedets tandbærende Knogler 
bliver aldeles tandløs i sin forreste Deel. Den ny Slægt, for 
hvilken jeg skal vælge Navnet Elachistodon**), vil være fuldstæn
digt adskilt fra Dasypeltis og formeentligt tilstrækkelig charak- 
teriseret ved følgende Diagnose:

’) Denne Slange afgiver et nyt og slaaende Beviis (om et sligt virkelig endnu 
behoves) for, at Tilstedeværelsen eller Mangelen af Furetænder bagtil i 
Overkjæben ikke kan benyttes som et Særkjende af den store Betydning, 
som der i Erpétologie Générale er tillagt dette Forhold. Selv den, der 
ellers maatte være nok saa villig til at lægge afgjorende Vægt paa Fure
tænder, vilde dog sikkerlig betænke sig meget paa at give den her om
omtalte indiske Form og Dasypeltis Plads i to forskjellige Under
ordener, eller med andre Ord at stille den forste blandt Dumérils og 
Bibrons Opistoglypher, medens den sidste jo hos disse Forfattere faaer 
Plads i Underordenen Aglyphodonter blandt det temmelig brogede og 
usammenhængende Aggregat af Slægter, der udgjøre deres Familie les 
Leptognathiens.

*’) Sammensat af meget lille, kort og ocFo¿í, en land.
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Elacliistodoii Rhdt.

novum genus ex -familia Rachiodontidarum, opisthoglyphum, na- 
ribus in sutura duorum scutorum^ squamis laevibus rhomboidali- 
bus, serie squamarum bexagonarum in spina dorsi.

Den eneste Art, for hvilken Slægten er opstillet, tillader jeg 
mig at give Navnet Westermanni til Erindring om Opdageren, 
og det staaer nu kun tilbage at fuldstændiggjøre de i det Fore- 
gaaende meddeelte Oplysninger om denne Slange ved en i det 
Enkelte gaaende Beskrivelse af dens Ydre, hvorved der tillige vil 
blive Ledighed til udførligen at fremhæve alle Forskjellighederne 
mellem den og Dasypéltis.

Beskriveis e. Kroppen maa jo vistnok kaldes langstrakt hos 
Elachistodon Westermanni, men er dog betydeligt førere end hos 
Dasypéltis, som med samme Længde ikke har synderligt mere end 
den her beskrevne Slanges halve Omfang. Bortseet herfra er 
Legemsformen iøvrigt omtrent eens hos begge; Kroppen er ikke 
meget tykkere i Midten end imod begge Ender, den bliver noget 
sammentrykt mod Høiryggen, Bugen er tilrundet, men smal, og 
Kroppens Høide derfor større end dens Brede. Halen er for- 
holdsviis længere end hos Dasypéltis, hos hvilken denne Le- 
gemsdeel indeholdes mellem 8 og 10 Gange i Totallængden, men 
den udgjør dog knap en Syvendedeel af hele Slangen og fortje
ner saaledes endnu stedse at kaldes kort. Hovedet er lidet, kun 
utydeligt skilt fra Halsen og snarere høit end fladtrykt; det 
ender fortil i en tyk og but, stærkt hvælvet Snude. Øiet er af 
Middelstørrelse og forsynet med en kredsrund Pupille i Modsæt
ning til Dasypéltis, hos hvilken Pupillen som bckjendt er aflang.

I Hovedets Skjoldklædning viser der sig ved Siden af en 
generel Lighed med Dasypéltis adskillige ikke uvigtige Afvigelser. 
Det er allerede fremhævet i Slægtscharakteren, at der istcdetfoi 
eet Næseskjold paa hver Side, som hos den nysnævnte Slægt, 
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findes to, mellem hvilke det kredsrunde Næsebor er anbragt; 
men det bageste af disse to Næseskjolde udmærker sig desuden 
ved en Særegenhed, som jeg ikke mindes at have fundet hos 
nogen anden colubrin Slange. Bagved Næseboret og skilt fra 
dette ved den ophøiede Kant, som omgiver det bagtil, findes der 
nemlig en skarpt begrændset, halvmaaneformig Fordybning eller 
Grube, der er lidt større end Næseboret, og som jo vel ender 
blindt, men dog tillige er saa dyb, at den flygtigt beseet næsten 
tager sig ud som et andet Næsebor. Snudeskjoldet er stærkt 
hvælvet og lavt, omtrent dobbelt saa bredt som boit. Internasal- 
skjoldene have Form af Trapezier, der blive smallere fortil; de 
ere neppe mindre end Præfrontalskjoldene, som have en temmelig 
uregelmæssig mangekantet Figur og bøie sig lidt ned paa Siden 
af Hovedet med en lille Snip. Bagved det bageste Næseskjold 
følger et efter Længden svagt udhulet Tøileskjold, der er meget 
høiere fortil end bagtil og med sin lave bageste Deel støder 
umiddelbart op til Øiet, idet det skyder sig ind mellem det tredie 
Læbeskjold og det meget lille rhombiske forreste Øieskjold. 
Pandeskjoldet er kort og danner en bagtil smallere Sexkant, hvis 
Vinkler imidlertid tildeels ere saa stumpe, at den nærmer sig 
Formen af en Triangel; i Modsætning til dette Skjold ere Su- 
praocularskjoldene omtrent dobbelt saa brede bagtil som fortil. 
De to Isseskjolde ere snarere store end smaa, men frembyde 
iøvrigt ikke Noget særdeles mærkeligt. Postocularskjoldene ere 
2 i Tallet paa hver Side; de ere uregelmæssigt (firkantede, det 
underste ubetydeligt større end det øverste. Bagved dem mellem 
Isseskjoldene og Overlæbeskjoldene ligge to lange, men smalle 
Tindingskjolde, det ene over det andet. Overlæbeskjoldene ere 
7 i 'Pallet paa hver Side ; det første støder op til det forreste og 
den større Deel af det bageste Næseskjold; det andet grændser 
til den øvrige Deel af det bageste Næseskjold og til et Stykke 
af Tøileskjoldet; det tredie og fjerde omgive Øiet nedentil, men 
støde dog tillige henholdsviis til Tøileskjoldet og det nederste 
Postocularskjold; det femte støder deels til dette sidstnævnte Skjold, 
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deels kommer det netop i Berøring med det øverste Tinding
skjold, deels endelig grændser det til det nederste Tindingskjold, 
som saaledes afskjæres fra det nederste Postocnlarskjold. Det 
første Overlæbeskjold er noget større end det andet, derpaa blive 
de følgende Skjolde jævnt større indtil det sjette, som atter er en
deel mindre end det femte; endelig er det sidste uden Sammen
ligning det største af alle. Underlæbeskjoldene ere 10 i Tallet 
paa hver Side ; det første støder sammen med det tilsvarende fra 
den anden Side bagved det uparrede midterste; de følgende 6 
lægge sig op til de to Par Ilageskjolde (submentalia} ; af disse 
sidstnævnte have de, der danne de forreste Par, hver især Form af en 
skjæv Fiirkant med to lange og to korte indbyrdes parallelle Si
der; de bageste nærme sig Formen af en noget uregelmæssig 
Trekant, der vender sin længste Side eller sin Grundflade mod 
Læbeskjoldene. 1 Vinkelen mellem begge Par ligger forst et lille 
uparret Gularskjæl, bag dette dernæst endnu Lo lignende, men 
jævnsides liggende Skjæl, umiddelbart bag hvilke derpaa Bugskin
nerne følge, og Elachistodon viser saaledes ogsaa i denne Hen
seende en Tilnærmelse til Dasypeltis, bos hvilken Reductionen 
af Gularskjællene imidlertid er fuldstændig, saa at Bugskinnerne 
støde umiddelbart op til Hageskjoldene.

Fortil paa Halsen ere Skjællene næsten lancetdannede, men 
derpaa gaae de snart over til at blive kortere, mere rhom
biske, hvilken Form de dernæst beholde i den øvrige Deel af 
Kroppen, med Undtagelse af dem i Skjælrækken langs Høi- 
ryggen, der, som vi have hørt, cre større end Resten og sex- 
kantede og først tabe denne Form paa Halen. Alle Skjæl
lene ere glatte, temmelig store og ordnede langs den største 
Deel af Kroppen i ikkun 15, ved Haleroden i !1 Rader; saa at 
den hele Skjælklædning er paafaldende forskjellig fra den hos 
Dasypeltis - Slægten, hos hvilken de smalle, lanceolate, stærkt 
kjolede Skjæl ere stillede snart i 23, snart i 25 Rækker. — 
Ligesom hos den nysnævnte Slægt ere Skjællene toprikkede ; men 
medens Prikkerne eller Gruberne ere meget iøinefaldende hos 
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hiin, ere de særdeles smaa hos Elachistodon Westermanni, saa at 
det neppe er muligt at blive dem vaer uden ved Lupens Hjælp; 
og paa de scxkantede Skjæl i den midterste Skjælrække har jeg 
end ikke med denne kunnet opdage dem. Bugskinnerne ere korte 
og derfor talrige ; man tæller 217 paa det foreliggende Exemplar; 
deres Brede udgjøre paa det Sted, hvor Kroppen er tykkest, en 
Trediedeel af det hele Omfang; Analskinnen er udeelt. Langs 
Halens Underside findes 59 Par Haleskinner.

Farvetegningen er ret charakteristisk ; hos den i Spiritus 
opbevarede Slange er Hovedets Grundfarve guulagtig; paa denne 
lyse Bund findes der nu først en stor mørkebruun Plet af Form 
som en Piilspids, som fra Tindingregionen af udbreder sig over 
den største Deel af Hovedets Overflade næsten til Snudeskjoldet; 
dernæst findes der fremdeles paa hver Side et Baand af samme 
Farve, som udspringer lidt foran Øiet og dcrpaa strækker sig 
gjennem dette skraat nedad og bagtil og ender paa det bageste 
Overlæbeskjold et lille Stykke fra Mundvigen; i den foran Øiet 
liggende Deel af dette mørke Skraabaand endelig er der en 
ganske lille lys Prik, idet Midten af det lille Toileskjold er 
guulagtig.

Oversiden af Krop og Hale har fortil den samme mørkebrune 
Farve, som Tegningerne paa Hovedet. Bagtil bliver Farven lidt 
efter lidt lysere, næsten rødbruun; langs den midterste, af sex- 
kantede Skjæl dannede Skjælrække løber en hvidagtig-guul Stribe, 
som dog ikke indtager Skjælrækkens hele Brede ; den fortsætter 
sig uden Afbrydelse lige til Halespidsen, medens den i et kort 
Stykke paa Halsen afbrydes hist og her og opløser sig i lang
strakte Pletter. Fremdeles have en Deel af Skjællene i de øv
rige Skjælrækker hvidgule Kanter, ag der fremkommer saaledes 
en Mængde smaa uregelmæssigt stillede Stænk eller Smaapletter, 
som paa Siderne af Halsen tildeels vise en Tilbøielighed til at 
ordne sig noget mere regelmæssigt i Skraarækker. 1 de sidste 
2 Bugen nærmeste Skjælrader endelig indskrænkes den mørke 
Grundfarve lidt efter lidt til den mindre Deel af Skjællenes Over
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flade. Bugsiden er h’vidguul ; men i den største Deel af dens Længde 
have de enkelte Bugskinner en mere eller mindre tydelig mørk 
Kantning langs deres Forrand; kun under Halen og i et kort Stykke 
foran Gattet mangler den ganske. Den i Spiritus opbevarede 
Slange frembyder saaledes kun tvende Farver, Brnunt og Ilvid- 
guult; men det er naturligviis langtfra vist, at Rygsidens lyse 
Stribe og Smaastænk ogsaa hos det levende Dyr have (saaledes 
som nu) den samme Farve, som Bugsiden; desværre mangler 
enhver nærmere Oplysning i den Henseende.

Det foreliggende Exemplar er en Hun, som havde 7 meget 
langstrakte, mod Enderne lidt tilspidsede/Eg i sig, af 40nini Længde 
og 11nim største Brede; den dem omgivende Hud var temmelig 
fast, og trods deres Størrelse var der ikke Spor til Embryo al 
finde i dem; Slangen er allsaa æglæggende (ovipar).

M a a 1 :
Slangens hele Længe  784mm (c. 30") 
Halens Længde 114mm (c. 4" 2"') 
Slangens Omfang paa det tykkeste Sted af

Kroppen c. 57mm
Hovedets Længde maalt til Vinkelen mellem

Isseskjoldene  1511HU
Hovedets Længde maalt til Mundvigen .... 21,nm.

Forklaring over Figurerne.
Fig. 1 — 3. Hovedet af Elachistodon Westermcmni seet ovenfra, fra Siden og 

nedenfra, ’/a Gang forstørret,
Fig. 4. Den høire Halvdeel af Overkjæbe- og Ganebeens-Svstemet af Samme,

2 Gange forstørret. (Overkjæbebenet er, som man let seer, paa Fi
guren fjernet mere fra Ganebenet end det i Benenes naturlige Stil
ling er Tilfældet).

Fig. 5. Underkjæbens tandbærende Been af Samme, samme Forstørrelse. 
Fig. 6. Overkjæbe- og Ganebeens-Systemet af Dasypeltis scabra, 2 Gange 

forstørret.
Fig. 7. Underkjæbens tandbærende Been af Samme, samme Forstørrelse.



K l> Vàl. Se/sjt. Otters 7863.

1- J. Jïlachistodon. Wésfermanni. tj - ~ ■ Dasyjieltís s cabra

Chr. Tfa Jet .'cu7/i.
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I Mødet var fremlagt:

Fra Salineinspedeur fl. Tasche i Salzhausen.
Über die geologischen Aufnahmen Schwedens.

Fra Observatoriet i Pulkova.
Positiones mediae stellarum fixarum in zonis Regiomontanis a 

Besselio observatarum. Petropoli 1863.
TYa Prof. James D. Dana i Newhaven.

On Cephalization and on Megasthenes and Microsthenes, in clas
sification.

On the higher subdivisions in the Classification of Mammals.
Fra Astronomical Observatory of Havard College i Boston.

Annals Vol. IV. Part. I. Cambridge 1863.
Report of the Committee of the Overseers 1862. Boston 1863.

Boston Society of Natural Ilistory.
Boston Journal of Natural History Vol. Mil. Nr. 1—3. Boston 

1859-62.
Proceedings Vol. VIII. 1861 to 1862. Boston 1862.
Constitution and By-laws of the Boston Society of natural Hi

story with a List of the Members 1855.
Fra American Academy of Arts and Sciences Boston.

Memoirs. New Series Vol. Mil. Part. 2. 1863.
Proceedings Vol. V. Ark 49—58.

— —VI. Ark. 1 — 10.
Fra Academy of Natural Sciences i Philadelphia.

Journal. New Series Vol. V. Part. 2 & 3. Philadelphia 1862—63.
Proceedings 1862 Nr. 5—12. Philadelphia 1862.

Fra Ohio State Agricultural Society.
Sechzehnter Jahresbericht für das Jahr 1861 Columbus. Ohio 

1862.
Fra Udgiverne af American Journal.

American Journal Vol. XXXIV. Nr. 100—102.
— —  XXXV Nr. 103—105.

Fra Smithsonian Institution i Washington.
Annual Report of the Board of Regents for the Year 1861. 

Washington 1862»
14
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Fra Academy of Sciences of St. Louis.
Transactions Vol. 11. Nr. 1. St. Louis 1863.

Fra Lieut. Colonel Graham i Chicago.
Report of Lieut. Col. J. I). Graham on Mason and Dixons Line. 

Chicago 1862.
Fra Geological Survey of India.

Memoirs Vol. 11. Part. 3—5. Palæontologia Índica.

Modet den 23de December.

Kassecommissionen forelagde Budgettet for 1864 som efter 
en kort Discussion blev vedtaget saaledes:

Budget for Aaret 1864.
Indtægter.

A. Aarligc Indtægter:
Renter af Selskabets Fonds*)....................... 5,699 Rd. 46/3
Fra det Classenske Fideicommis................ 200 —
Etatsraad Sclious og Frues Legat.............  50 —
Fra den lljelmstjerne-Rosenkroneske Stif

telse for 1864 .............................. omtr. 450 —
For Salget af Selskabets Skrifter. . . omtr. 150 —

6,549 Rd.ItT/3
B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1863 omtrent 1,800 Rd.

’) Selskabets rentebærende Capitaler ere:
1) Obligationer i danske Penge: 25,000 Rd. med 5pCt. Rente 1,250Rd. 

106,312t)-------4pCt. — 4,252 — 46/3
3,400 — — 3pCt. — 102— » -

5,604 Rd. 46/3

f) I Aarets Löb er kjobt 1000 Rd. i Obligationer af Staden Kjøbenhavns Laan.
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Udgifter.
A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.

Den 
bevilgede 

Sum.

Middelsum 
af Udgifterne

i 10 A er,
1842-51.

Middelsum
af Udgifterne

i 10 Aar,
1852 -61.

Udgifter 
i 1862.

1. Embedsmændenes Gager 
og Budets Lønning . .

Ild.
900

Rd. Ild Rd. ß

Løbende Udgifter til
Brænde, Lys, Porto 
m. V., samt Gratifica-
tioner.......................... 300

1200

278 261 195. 52

11. a) Selskabets Skrifter. . 2000 1645 1976 1800. 30
Præmier................... 400 76 145 )> ))

b) Ordbogen................ 450 232 104 61. 80
Den meteorologiske

Comitee................ 600 594 575 600. »
Regestnm diplomati-

enm....................... 450 338 358 261. 90

3900 2885 3158 2724. 8

B. Understøttelser til videnskabelige Foretagender.
1) Til Pastor Brandt: Subscription af 50 Expl. af Ud

gaven af Chr. Pedersens Skrifter. 6te Bind. Ifølge
Beslutning af 17. illarls 1848 ......................................... omir. 150 Rd.

2) Til Prof. Allen : Samlinger til Christian den andens
Historie. Bevilget den 7. Jlarls 1851 en Subscription af 50 Expl.
saml 100 Rd. efter andel Binds Udgivelse..........................omtr. 300 —

450 Rd.

14'

Transport . . . 5,604 Rd. 46ß
2) Bankactier, 300 Rd. med Udbytte........................... omtr. 15— » -
3) Dansk-engelske 3 pCt. Obligationer paa 200 £

med Renter 6 ¿E .................................................
4) Actier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £

med Rente 31 2 3 4/s £.................................................
Tilsammen . . . 5,699 Rd. 46/3 

Af Selskabets Capitalformue betragtes 100,000 Rd. som el Fond, der ikke 
maa formindskes, Resten derimod som disponibel til videnskabelige Fore
tagender (ifølge Selskabets Beslutning i 1838).
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Transport ... 450 Rd.
3) Til antiqvarisk-geologiske Undersøgelser. Bevilget den

3. Juni 1853 400 lid.; heraf udbetalt 200 lid.....................Rest 200 —
4) Til Udgivelsen af et Værk over de amerikanske Ege

ved Prof. Liebmann; bevilget 1000 Rd. den 22. December
1854; heraf er udbetalt (indtil December I8G3) 777 lid. I i- /3 Rest 223 —

5) Til Prof. Lange: til Udgivelsen af et Værk om spanske 
Planter. Bevilget den 14. Juni 1801.................................... 120 —

993 Rd.

Selskabets Status:
Selskabets aarlige Indtægter................................ omtr. 6549 Rd.
Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed, 

beregnede efter Middelsummerne til . 1. 1200 Rd.
IL 3200 — 

------- ------- - 4400 —
Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender og

tilfældige Udgifter haves derfor omtrent................... 2149 —*)

*) Herunder indbefattet den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelses Bidrag for 
Aaret 1864, omtr. 450 Rd., der staaer (il Anvendelse (jfr S. 215). Belobet 
for Aarene 18G2 og 1S63 er anvendt til Dækning af Understøttelsen til 
Prof. Stephens’s Runeværk.

Disse lo Posters Middelsum for 1842 — 51 er 1074 Rd.
4- 17G Rd. = 1250 Rd.;

for 1852—Gl er 834 Rd. + 124 — = 958 —
Udgiften i 1862 var 2059 Rd.

Paa Budgettet er opfort................................................. 993 —
til Anvendelse (jfr. S. 215).......................................... 1156 —h

Hr. Professor J. Thomsen gjorde en Meddelelse om de gal
vaniske Apparaters Natur, og deres Virkninger, som allerede er 
trykt i »Tidskrift for Physik og Chemie 1863«.

Den physiske Klasse havde i et Mode besluttet at foreslaae 
at besætte nogle af de 8 ledige Pladser for udenlandske Med
lemmer under Klassen. Efter nogen Discussion i Selskabet blev 
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man enig i at besætte 4 Pladser og lade de øvrige endnu hen- 
staae ubesatte. Valgte bleve:

General Sabine, Præsident for Royal Society i London.
A. Daubrée, Professor ved Museum d'llistoire naturelle i Paris. 
Sars, Professor i Zoologien i Christiania.
Admiral Fitzroy, Medlem af Videnskabernes Selskab i London.

Hr. Prof. Chr. Moïbech i Kiel havde under 20de Aug. d. A. 
andraget paa al Selskabet vilde understøtte Udgivelsen af 2den 
Deel af afdøde Etatsraad Molbech’s »danske Glossarium«, hvis 
første Deel i sin Tid er bleven understøttet af Selskabet, og den 
historiske Klasse havde eenstemmig erklæret sig for Tilstaaelsen 
af den ansøgte Understøttelse til Værkets Fuldendelse. Selskabet 
bifaldt Forslaget og bevilgede en Sum af indtil 350 Rd., som 
efter Kassecommissionens af Selskabet vedtagne Forslag bestrides 
af det lljelmstjerne-Rosenkroneske Legat.

I Mødet var fremlagt:
Fra the Superintendent of the Coast Survey i Washington. 

Report of the Superintendent of the U. S. Coast Survey for 
1859 & 60. Washington 1860— 61.

Fra Jos. C. G. Kennedy i Washington.
Preleminary Report on the eighth census I860. Washington 

1862.
Fra United States Patent Office.

Report of the Commissioner for the Year 1860. Arts and Ma
nufactures Vol. I & IL Washington 
1861.

— — — for the Year 1861. Agriculture.
Washington 1862.
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Fra the Lyceum of Natural History i New York.
Annals Vol. VII. Nr. 13—16.

Fra Prof. Agaszis.
Annual Report of the Trustees of the Museum of Coinperative 

Zoology 1862. Boston 1863.
Address of his Excellency John A. Andrew, to the Legislature 

of Massachusetts.

Fra Hofrath Adam Ritter v. Burg i Wien.
Compendium der höheren Mathematik 3. Auflage. Wien 1859. 
Supplement-Band zum Compendium der populären Mekanik und 

Maschinenlehre 2. Auflage. Wien 1863.
Verzeichniss der bis zum Jahre 1863 erschienenen und nach 

ihrer Zeitfolge geordneten literarischen Arbeiten.

Fra Krigsministeriet i London.
Colonel Henry James, Extension of the triangulation of the 

Ordnance Survey into France and Belgium, with the 
measurement of an arc of parallel in latitude 52° N. from 
Valentía in Ireland to Mount Kemmel in Belgium. London 
1863.
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Til líele Aaret lienhørende.

Af indenlandske Lærde har Selskabet i Aarets Løb tabt eet 
Medlem af den physiske Klasse, nemlig Etatsraad Daniel Fre
derik Eschricht, Dr. med., Professor i Physiologie ved Kjøben
havns Universitet, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, 
Ridder af Nordstjernen; en Lærd der har store Fortjenester af 
Physiologiens og den sammenlignende Anatomies Studium i Dan
mark, og har beriget Videnskaben med vigtige Arbeider, iblandt 
hvilke hans anatomisk-physiologiske Undersøgelse over Hvalerne 
har gjort hans Navn bekjendt og anseet over hele den Deel af 
Jorden, hvor man har Interesse for videnskabelig Bearbeidelse 
af Naturhistorien. Selskabets Medlem siden 1837.

Af udenlandske Medlemmer maae vi beklage Tabet af : Ge- 
heimeraad E. Mitscherlich, Professor i Chemie i Berlin, som ved 
Opdagelsen af Isomorphismen og Dimorphismen har udøvet en 
stor Indflydelse paa den theoretiske Chernies og Mineralogies 
Udvikling, og ved talrige Detailarbeider udvidet og klaret Viden
skaben. Selskabets Medlem siden 1833.

Geheimeraad Jacob Grimm, Professor i Berlin, den berømte 
tydske Sprogforsker og Grundlægger af den historiske og viden
skabelige Behandling af det tydske Sprogs Grammatik. Selska
bets Medlem siden 1827.

Selskabet har i Aarets Løb optaget som indenlandsk Medlem 
i den historiske Klasse Hr. Professor Peter G. Thorsen, Univer- 
sitetsbibliothekar i Kjøbenhavn, R. af Dbg.

Som udenlandske Medlemmer har Selskabet optaget i sin 
physiske Klasse:
General Edw. Sabine, Præsident for Royal Society i London. 
A. Daubrée, Professor ved Museum d'llistoire naturelle i Paris. 
Dr. M. Sars, Professor i Zoologien i Christiania.
Admiral Roy, Medlem af Videnskabernes Selskab i London.
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Selskabet har i det forløbne Aar været samlet i 15 Møder, 
hvori der er holdt 16 Foredrag henhørende til den physiske og 
den mathcmatiske Klasse, og 4 Foredrag henhørende til den 
historiske Klasse.

En Afhandling af Hr. Overlærer Johnstrup i Sorøe om 
»Faxekalkens Dannelse og senere undergaaede Forandringer« og 
en Afhandling af lir. Dr., Overlæge Berg «om Æolidiaderne« 
bleve forelagte og antagne til Optagelse i Selskabets Skrifter.

Selskabet har i Aarets Løb besluttet at understøtte Udgivel
sen af Hr. Prof. Stephen's store Runeværk og 2den Deel af af
døde Etatsraad Molbech’s Glossarium.

Af Hr. Professor Ørstedis af Selskabet understøttede Værk: 
»I’Amerique centrale, Recherches sur sa Flore et sa Géographie 
physique« er i Aar tste Livraison udkommen; ligeledes er 2den 
Deel af J. Baggesens »philosophischer Nachlass« udkommen.

Selskabet er i Aarets Løb traadt i Forbindelse med: 
Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau. 
The Anthropological Society of London. 
Det offentlige Museum i Moscou.

Ordbogs-Commissionen.
Trykningen af Rogstavet U er tilendebragt, og Heftet af 

Ordbogen er udgivet, jfr. ovenf. S. 73—75. I Modet d. 10de 
April valgtes Prof. J. L. Ussing til Medlem af Commissionen.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium 
og danske Regester.

Trykningen af Regesta diplomática hist. Dan. Tom. IL er 
fortsat i Aaret 1863, og i Løbet af dette Aar ere 20 Ark (141 
—160) trykte. Efter Fuldendelsen af det 141de Ark, der sluttede 
Kong Christian den Fjerdes Regjerings-Pcriode, udgaves den IV. 
Section af Rindet.
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P riis a ill an <1 linger*
Den mathematiske Klasse.

I forrige Aar er der i Anledning af det af den mathematiske 
Klasse stillede Priisspørgsmaal, hvorved man tilsigtede en fyldest
gørende Reduction af Nevil Maskelynes fleeraarige Observationer 
af nogle hundrede Smaastjerner, som aldrig før vare bievne be
regnede, — lil Videnskabernes Selskab indkommen en Besva
relse med det af den yngre Plinius Breve tagne Motto : Non dico 
ingenio, sed studio, sed labore.

Da Afhandlingen, i Overeensstemmelse med det af Selskabet 
udtrykte Ønske, har været ledsaget af de væsentlige Dele af 
Originalregningerne, har Klassen sect sig istand til, at under
kaste det foreliggende Arbeides enkelte Bestanddele en om
hyggelig Undersøgelse, og til at følge de talrige og mangfoldige 
Operationer, igjennem hvilke Forfatteren tilsidst kommer lil at 
opstille Cataloget over de af Maskelyne observerede Smaastjer- 
ners Middelpositioner for Begyndelsen af Aaret 1770. Forfatteren 
er en øvet og flittig Begner, der tillige er godt inde i den her 
i Betragtning kommende Deel af Literaturen, lian har bedre, 
end det forhen har været bekjendt, udpeget den Tanke, der har 
været ledende ved den omtalte Observationsrække, og ved Ar- 
beidets Anlæg og techniske Udførelse har han, efter Klassens 
Skjon, taget tilbørligt liensyn til alle de Punkter, der her maatte 
tages i Betragtning. Idet han i det Hele har sluttet sig til Airys 
langt mere omfattende Arbeider, der behandle Maskelynes Ob
servationer af Maancn og Planeterne, har han ei heller undladt, 
at benytte Leverriers senere Arbeider med Hensyn Lil de Brad- 
leyske Positioner af Fundamentalstjernerne.

Arbeidet vidner unægteligt om Flid og Udholdenhed, og 
den grundige Behandling, Gjenstanden er bleven underkastet, 
beviser at Forfatteren har forstaaet, at benytte sig af de nu 
brugelige astronomiske Beregningsmethoder. Klassen maa derfor 
ansee Øiemedct med den stillede astronomiske Opgave for op- 
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naaet paa en fyldestgjørende Maade, og indstiller af denne Grund 
Forfatteren til den udlovede Priisbelønning.

1 Betragtning af, at den her omhandlede Stjernekatalog inde
holder de ældste nøiagtige Positioner, der overhovedet existere 
af Stjerner af 8, 9 og 10 Størrelse, og som i visse Henseender 
kunne afgive Grundlaget for andre Undersøgelser, vil Klassen, 
da \ idenskabernes Selskab ikke paatager sig priisbelønnede Af
handlingers Udgivelse i Trykken, slutteligen opfordre Forfatteren, 
til at publicere den al ham udarbeidede Catalog, forsynet med 
den Indledning og de Forklaringer, som høre til hans Priisskrift. 

Kjobenhavn, den 29de Januar 1864.

Den mathematiske Klasse.
Andræ. d’ Arrest. Reich. Adolph Steen.

All'atter.
Selskabet tiltraadte Comiteens Indstilling.
Ved Navneseddelens Aabning fandtes at Forfatteren var 

Cand. mag. S. Ilertzsprung.

Det Classe tiske Legat.

Som Besvarelse af den for det Classenske Legat i Over
sigten for 1861 Pag. 439 udsatte Priisopgave: angaaende Fug
tighedens Bevægelse i den naturlige Jordbund er der indkommet 
to Afhandlinger, den ene med Alotto: Omnis vera cognitio cog- 
nitione spcciosa innitatur, den anden med Alottoet: Notre temps 
est celui de la science.

Forfatteren af den fornævnte Afhandling med Alotto »Omnis 
vera cognitio etc.« har efter forskjellige foreløbige Undersøgelser, 
der viste, at hele Omegnen saagodtsom bestod af Bullesteensleer, 
valgt et Terrain, der er lidt bølgeformigt paa Overfladen, hvis 
største Helding er 1/ioo til Vaoo, og saaledes beliggende, at det 
sandsynligviis ikke har Tilløb fra større Arealer. Terrainet 
valgtes ved en større Udskjæring, hvorfra Prøvehullerne vare 
fjernede 200—100 Fod, og som har en Dybde af 13 til 18 Fod 
under Dullernes Overflade, hvorfor Forfatteren antager, at Vandet 
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vilde synke jevnt ned. Ved Prøvegravninger havde lian forvisset 
sig om, at Jorden var meget eensformig uden Sandaarer, og de 
indsendte Prover af Jorden vise, at den er Rødleer i líele Dyb
den. Ved en Stemning var Mængden af Grims, Sand og Leer 
bestemt, og det viste sig, at Grunsmængden tiltog lidt nedad, 
hvorimod Sandmængden aftog, og Leermængden voxede kjende- 
ligt med Dybden. Muldjorden havde en Tykkelse af omtrent 1 
Fod, sjeldent af 2 Fod; i Dybder af l1/« til 2 Fod var Laget 
mange Steder fattigt paa Leer, men i Dybder af 3 til 10 Fod 
vare Lagene meget mere leerrige.

Prøverne bleve strax veiede, derpaa tørrede i et Sandbad 
og tilsidst i et Luftbad ved en Temperatur af 100—110° indtil 
de ikke tabte mere i Vægt. Jordmængden til hver Prøve beløb 
sig til omtrent 3/-i u ; Forsøgene ere anstillede saavidt muligt 
hver fjortende Dag; men 8 Bestemmelser bleve forstyrrede i de 
34 Rækker af Observationer, hvorfor der kun foreligger Resul
tater af 264 Bestemmelser. Vægten af en Kubikfod urørt Jord 
er bestemt ved al udtage Prøver med en huul skarpkantet Kob
bercylinder forsynet med et Haandtag og at afskjære den udtagne 
Jordprøve plant foroven og forneden, hvorved den kom til at 
indeholde 12,52 Kubiktommer.

Næstefter at meddele en fuldstændig Tabel over den paa 
Stedet iagttagne Regnmængde i Tidsrummet fra 1ste Juni 1862 
til 31te October 1863 meddeler Forfatteren en fuldstændig Tabel 
over de ved de nævnte 264 Prover erlmldte Fugtighedsmængder 
i Jorden, samt over Gruus, Sand og Leermængderne i enhver 
af dem, og meddeler derefter i to Tabeller de Vandlioider ud
trykte i Fod, som 1 Kubikfod Jord efter hvert enkelt Forsøg 
vilde indeholde, og for at gjøre Resultaterne mere overskuelige 
har han gjengivet dem ved en graphisk Fremstilling. En saa- 
dan graphisk Fremstilling angiver, hvorledes Vandhøiden i een 
Kubikfod i enhver af de forskjellige Dybder har forandret sig i 
Tidens Løb. og en anden viser, hvorledes til de forskjellige Ti
der Vandhøiden forandrer sig med Dybden.
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Det fremgaaer heraf at Fugtighedsmængden indtil en Dybde 
af 3 Fod er aldeles afhængig af Regnmængden og Fordampnin
gen fra Overfladen, men at denne Virkning taber sig nedad, saa 
at den kun netop kan spores i fem Fods Dybde, men aldeles 
synes forsvunden i en Dybde af 7 Fod og mere, hvor Fugtig
hedsmængden paa enkelte lokale Afvigelser nær viser en stor 
Uforanderlighed. Da de øvre Lag ere rige paa Muld og Sand og 
derfor langt mere porøse end de dybere leerrige Lag, kunne de 
oplage mere Vand end disse, men atter let afgive det paa for- 
skjellige Maader, til Sidestrømme i de øvre Jordlag i Retning af 
Faldet, deels til at erstatte den ved Fordampningen afgivne Vand
mængde i de øverste Jordlag, deels til at erstatte det Vand, som 
indsuges af Planterne, og deels til at erstatte den Vandmængde, 
som synker ned igjennem de dybere Leerlag, hvori man dog 
ikke kan spore nogen bestemt Indvirkning af Aarstiden. Han 
viser, at Fugtigheden i de ovre Lag har sit Maximum i Februar 
og Marts, sit Minimum i August og September under alminde
lige Forhold; men tillige at dette betinges af Regnmængderne i 
disse Maanedcr.

Dernæst har Forfatteren bestemt Størrelsen af den hele 
Vandmængde, som det undersøgte Jordlag af 10 Fods Dybde 
indeholder til forskjellige Tider, og finder, at hele Fugtigbeds
mængden i et Aar med normal Fugtighed (som Tilfældet var fra 
Juli 1862 til Juli 1863) varierer fra 2,5 til 3,2 Kubikfod; dens 
Minimum falder i August — Oktober, men dens Maximum ind
træder allerede i December.

Med Hensyn til Fugtighedens Bevægelse bemærker Forfatte
ren, at de her angivne Fugtighedsmængder beroe paa de tre i 
Opgaven berørte Maader, hvorpaa Vandet fjernes fra Jorden, 
nemlig Fordampning, overjordisk og underjordisk Afløb; men 
hvor stor Indflydelse enhver af dem har kan ikke angives, da de 
dertil nødvendige Forsøg over Fordampningen fra Jordoverfladen 
endnu ikke ere anstillede, og Undertegnede Colclings Iagttagelser 
over Fordampningen fra et blankt Vandspeil eller fra en med 
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Vand gjennemtrængt Jordbund ikke kunne ligefrem anvendes. 
Imidlertid uddrages følgende Resultater af Forsøgene. [Perioden 
Novbr.—April var den hele Fugtigliedsmængde i det 10 Fod tykke 
Jordlag den samme ved Slutningen som ved Begyndelsen ; men 
da det nu, navnlig ifølge medundertegnede Coldings Forsøg over 
Fordampningen fra langt og kort Græs, som voxer i Vand, frem- 
gaacr, at Fordampningen i dette Tidsrum kan anslaaes til 0,4 Fod 
og man neppe kan antage, at den har været saa stor, saa slut
ter Forfatteren deraf, at det underjordiske Afløb neppe kan have 
belobet sig til mindre end 0,5 Fod pr.  Fod, idet der saa at 
sige intet overjordisk Afløb har fundet Sted. I Tidsrummet Mai 
til August, hvor Minimum af Fugtighed i Jordskorpen indtræffer, 
er den hele Vandmængde aftaget med omtrent 0,4 Fod, medens 
den faldne Regnmængde beløb sig til 0,47 Fod, anseer Forfatte
ren det for udenfor al Tvivl, at saagodtsom den hele Regnmængde 
er fordampet, og maaskee noget af den Fugtighed, som Jorden 
indeholdt, og deraf drager han den Slutning, at det underjordiske 
Afløb i disse 4 Maaneder har været mindre end 0,4 Fod.

Foruden de i Opgaven forlangte Oplysninger har Forfatteren 
anstillet nogle Forsøg for at bestemme, om Vandet i Jorden 
havde nogen Bevægelse til Siden, eller om det fortrinsviis synker 
lodret ned igjennem Leeret. Ilan nedsatte 3 Rør til en Dybde 
af 11 Fod i tre af de gravede Huller i Jorden i en Afstand af 
70—90 Fod fra hinanden, og maalte fra Tid til anden Vand
standen i disse Ror. Resultatet er meddeelt deels i en Tabel, 
deels i en graphisk Fremstilling, som blandt andet viser, at det 
underjordiske Afløb er betydelig større i den fugtige end i den 
tørre Aarstid, men disse Maalinger vise tillige, at Vandet be
væger sig til Siden i Retning af Faldet, og paa Grund af den 
ringe Leermængde i Prøverne fra l1«—2 Fods Dybde mener 
han, at det fortrinsviis er her, at Vandet har sin Gang til Siden. 
At en saadan Sidebevægelse virkelig fandt Sted i den fugtige 
Aarstid, viste sig ved svage Spor afKildevæld langs ad den store 
Udgravning. Derimod kunne vi ikke dele hans Anskuelse at 
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Vandets Sidebevægelse skulde være Aarsag til den ringe Leer- 
mængde i disse Lag, men maae snarere betragte den som en 
Folge deraf.

Med Hensyn til den anden Afhandling med Motto: »notre 
temps est celui de la science«, har Forfatteren i Begyndelsen 
gjort opmærksom paa, at Grundvandet i Jorden hæver sig fra 
Havet af bestandigt til større Iloider over Havets Overflade og 
følger mere eller mindre Landets bølgede Overflade, samt at den 
Vandmasse, som ligger under Grundvandets Vandspeil indtil en 
ukjendt Dybde, inaa betragtes som ganske mættet med Vand, 
hvorfor Prøver af denne Jordmasse hele Aaret igjennem maae 
give den samme Vandmængde, medens naturligviis Grundvandets 
Overflade kan variere i Aarcts Løb. Af Hensyn hertil valgte 
han et Terrain, som ligger omtrent P/aMiil fra Havet i en Høide 
af omtrent 200 Fod; den nærmeste Omegn er stærkt bølgefor- 
mig, men dette taber sig udad imod Havet, saa at Terrainet i 
en Afstand af 1/4 Miil fra det valgte Sted er temmelig fladt og 
lavtliggende lige ud til Havet. Den omhandlede Strækning har 
indtil for 20 Aar siden henligget som Ilede med 3—4 Tommer 
Muld over Leret, som gaaer til ubekjendte Dybder og efter de 
indsendte Prøver viste sig at være en særdeles stærk, feed Blaa- 
leer, men ved Bearbeidning ere Muld og Leer bievne temmelig 
blandede i Jordskorpen. Af det indsendte Kort over Terrainet, 
der er meget bakket, sees det, at det uheldigviis har el stærkt 
Fald (’/íe), hvorhos Prøvehullerne kun ligge 50—150 Fod fra en 
brat Sænkning, hvis Bund ligger 20—30 Fod lavere, samt at Ter
rainet synes at stige jevnt imod Syd, fra hvilken Side der altsaa 
formodentlig vil strømme meget Vand til baade overjordisk og 
underjordisk. Af Prøvehuller er der gravet 13 omtrent i Midten 
af hver Maaned fra 12te September 18G2 til 16de September 
1863, og der er taget 8 Prøver af hvert Hul i de bestemte Dybder 
ved Iljelp af en dertil forfærdiget skjærende Cylinder, der rum
mede 106,86 Kubiktomme. Jordprøverne bleve trykkede ud af Cy
linderen, omgivne med Oliepapir og veiede saa hurtigt som muligt.
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Ved den første Gravning, i Midten af September, traf For
fatteren Grundvandet i en ubetydelig Dybde; men uheldigviis 
blev ban dog ved at lage alle sine Prøver fra det samme Ter
rain, uagtet det kunde vides, at naar Fugtigbeden var saa frem
trædende i den tørreste Tid, maatte Jorden til alle Tider være 
gjennemtrængt af Grundvandet. Denne Feil, som strider ligefrem 
imod lians Præmisser, har havt til Følge, at hans Forsøg langtfra 
have ført til det Resultat, hvortil de kunde have ledet, hvis han, 
i Henhold til den forudskikkede ledende Tanke, strax havde op
givet dette Terrain og valgt et andet, hvori Grundvandet havde 
ligget dybere.

Efterhaanden som Prøverne vare optagne og veiede bleve 
de opbevarede til Foraaret og da fuldstændigt tørrede imellem 
Stenene i en Teglovn, hvor det var let at sørge for, at Tempera
turen i Løbet af flere Døgn holdt sig paa omtrent 100 Grader, 
til Prøverne ikke mere tabte i Vægt, hvorefter den anden Veining 
foretoges. Forfatteren har derhos bestemt Sammentrækningen, 
som fandt Sted under Tørringen, idet han udskar et Stykke paa 
7 —15 Kubiktommer af hver Cylinder, og ved at sænke dette i 
et dertil indrettet Glas med sleben Bund og planslebent Laag 
bestemte Vægten af det uddrevne Qvægsølv. Resultatet af disse 
Bestemmelser har han angivet i en Tabel tilligemed Vægten af 
en Kubikfod Jord i naturlig Tilstand og Vægten af den i en 
saadan Kubikfod Jord indeholdte Vandmængde for enhver af de 
104 Prøver. Ved Siden deraf har Forfatteren angivet Vægten af 
en Kubikfod af den tørrede Jord og et deraf afledet Tal, som 
forholder sig som Sammentrækningen under Tørringen. 1 det 
omhandlede Tidsrum har Forfatteren tillige anstillet en Række 
Maalinger af Regnmængden. Resultatet af disse Bestemmelser 
er at en Kubikfod naturlig, fugtig Jord har en Vægt imellem 
102,8 og 129,6 Pund, og at Vægten af den deri indeholdte Vand
mængde falder imellem 18,3 og 30,4 Pund, saaledes at denne be
løber sig til 0,3—0,5 Kubikfod. Middeltallet for samtlige Vand
mængder viser, at en Kubikfod Jord har indeholdt 0,420 Kubikfod 
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Vand, og heraf fremgaaer af Jorden i hele Dybden maa have 
været mættet med Vand. Dette fremgaaer ogsaa af nogle Iagt
tagelser som Forfatteren har anstillet ved en lille Frond af 
Drainrør, som blev anbragt i det forste Provelml, da det tilka
stedes; thi med Undtagelse af Juli og August, da Vandet i denne 
Brond stod henholdsviis 2,3 og 3,6 Fod under Overfladen, saa 
stod det bestandigt til en lløide af 0—1.1 Fod under den, og 
dette gjør det sandsynligt for os, at der er stadigt underjordisk 
Tilløb af Vand fra et høiere Terrain. Forfatteren bemærker og
saa selv, at det »kun bliver i de allerøverste Prøver (i ’/s Fods 
Dybde) at den fra Veirliget hidrørende forskjellige Fugtighedsgrad 
giver sig tilkjende.«

Da Forfatteren saaledes maatte opgive Muligheden af at ud
lede Love for Fugtighedens Bevægelse af de udførte Forsøg, saa 
har han begyndt forskjellige andre Forsøg for at komme til et 
Resultat. Han indrettede 4 Fordampningsmaalere efter den Con
struction, Undertegnede Golding har benyttet til at bestemme 
Fordampningsmængden fra et blankt Vandspeil og fra en altid af 
Vand gjennemtrængt Græstorv. Disse fire Apparater havde alle 
en Overflade af I  Fod; men Vandspeilet i dem blev vedlige
holdt henholdsviis i Dybder af 0, Vs, 1 og 2 Fod under Over
fladen. Apparaterne henstode roligt fyldte med Vand i tre Maa- 
neder fra .Midten af Januar til Midten af April i hvilken Tid ingen 
Synken kunde spores. Nu oppumpedes en Deel af Vandet, 
Karrene dækkedes med en Presenning og efter 5 Dages Forlob 
iagttoges Vandstanden; derefter heldtes en bestemt Mængde Vand 
til og efter 3 Dages Forløb iagttoges Vandstanden igjen, hvorved 
det viste sig, at for den Vandmængde, som vilde hæve Vand
speilet 1 Tomme i den tomme Kasse, stceg det 20 Tommer i 
Jorden. Fra 10de Mai til 2den Oktober 1863 blev der foretaget 
Forsøg med disse 4 Apparater, og det lader sig ikke nægte, at 
Resultaterne ere interessante forsaavidt de give Indblik deels i 
den Maadc, hvorpaa Regn og Fugtighed trænge ned i Jorden, 
deels i den Mrkning, Fordampningen udøver i forskjellige Dyb- 
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der; inen Forsøgene svare ikke til Opgaven, der fordrer en na
turlig Jordbund, medens vi lier liave en kunstig. De viste imid
lertid, at man ved at udskjære Jordmassen i dens naturlige Til
stand og omhyggeligt beklæde den efterhaanden som den blot
tedes, maatte ad den angivne Vei kunne komme til særdeles 
værdifulde Resultater.

\ ed andre Forsøg har Forfatteren sogt at komme til kund
skab om Vandets Bevægelse i de dybere Jordlag. Han gjør 
nemlig den rigtige Bemærkning, at naar Vandet strømmer i en 
vis Retning, maa Trykket aftage i Retning af Strømmen, og at 
man derfor kun behøver at inddrive Rør i Grunden til forskjel- 
lige Dybder og iagttage Vandstanden i disse for at bestemme 
Bevægelsens Retning. Forfatteren synes imidlertid ikke at have 
opfattet dette Forhold klart, eftersom lian ikke har benyttet del 
uden i en enkelt Retning, og han har ikke engang anvendt det 
paa de af ham selv udførte Forsøg i dette Øiemed. Ilan har 
nemlig i Retning af Nord og Syd nedsat i Rør omtrent 2 Fod 
fra hinanden, de to yderste kun til en Dybde af 1 Fod, men 
de to mellemste til 3 og 6 Fods Dybde, 1 disse Rør Jagt
toges »Vandstandens Dybde under Jordens horizontale Over
flade« i October Maaned, og Resultatet af 32 Maalinger var, al 
Vandet i det sydligste Ror stod 0,16 Fod lavere end i det nord
ligste og da Rørenes Afstand var (i Fod, saa maatte Overfladen 
af Grundvandet have havt et Fald af imod Terrainets natur
lige Fald, hvilket vistnok er usandsynligt. Betragter man Jord
prøvernes Vandmængder, er der tverlimod Grund til at antage, 
at Grundvandet har Fald med Overfladen, og de Resultater, For
fatteren uddrager af disse Forsøg, ere sikkert ikke paalidelige, 
men det er lians Fortjeneste at have henledet Opmærksomheden 
paa, at man ogsaa kan benytte denne Methode til at bestemme 
Vandbevægelsens Retning lodret nedad i Jorden. I den Hen
seende vise hans Forsøg, at der i 3 Fods Dybde var ku Fod 
lavere Vandstand end i i Fods Dybde og */i6 Fods lavere Vand
stand end i G Fods Dybde. Forfatteren tinder Forholdet saa 
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mærkeligt, at lian gjør Forsøget om og kommer til det samme 
Resultat, men da han ganske overseer de horizontale Strøm
ningers store Sandsynlighed, opgiver han det som upaalideligt 
idet han bemærker, at dette Forhold sandsynligviis hidrører fra 
et Sandlag, som ved Boringen fandtes i 21/9 Fods Dybde, og 
som tjenende til at aflede Vandet formindsker Trykket i den 
umiddelbare Nærhed.

Endelig har han indrettet et Apparat, hvis Hensigt var at 
bestemme den Mængde Vand, den faste Undergrund lod trænge 
igjennem i en given Tid. Det var en Tønde med gjennemhul- 
lede Bunde samt en fremstaaende Jernkrave ved begge Ender. 
I dens Midte var anbragt et bevægeligt vandtæt Mellemgulv. 
Tønden blev gravet ned i Leeret og tilpakket med Leer baade 
paa Siderne og ovenover heelt op til Jordoverfladen. De to 
Halvdele af Tønden stode i Forbindelse med Jordoverfladen ved 
to Rør, igjennem hvilke Vand kunde tilgydes eller udtages og 
ved lljelp af en Krog, kunde Mellemgulvet løftes eller sænkes. 
Efter at have fyldt begge Rum af Tønden, kunde han lade Ap- 
paratet henstaae saalænge til Grundvandet havde taget sin na
turlige Reisning over Tønden, fra hvilket Øieblik der altsaa var 
samme Tryk i og udenom Tønden i den Dybde, hvori dens ne- 
derste Krands befandt sig. lian kunde da ved at løfte Mellem
gulvet fylde \ and i den nederste Deel at Tønden, og af Vand
mængden bestemme, hvormeget Vand der i en given Tid havde 
trængt igjennem en  Fods Overflade af Leerlaget. Det Resul
tat, han fandt for det omhandlede Terrain, var, at Leret var 
saa vandtæt, at der paa et Areal af I Tønde Land i 24 Timer 
kun synker 10 Kubikfod Vand lodret nedad. Gaaende ud herfra 
giver han til Slutning en Oversigt over Vandbevægelsen i det 
omhandlede Tarrain, idet han antager at hvad der overskrider 
disse 10 Kubikfod enten fordamper, optages af Planterne eller 
løber af som Overfladevand ; men denne Oversigt er som sagt 
ikke paalidelig, da det næsten kan betragtes som beviist, at en 
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betydelig Deel af Vandet linder underjordisk Afløb parallelt med 
Jordoverfladen.

Det vil heraf fremgaae, at den første Forfatter i det Væ
sentlige har løst den af Selskabet stillede Opgave, og vundet 
særdeles smukke og vigtige Resultater, og vi foreslaae derfor at 
tilkjende ham den udsatte Præmie. Forfatteren af den anden 
Alhandling har været uheldig i Valget af Terrain, og har derfor 
ikke kunnet opnaae saadanne Resultater, som Opgaven fordrede; 
men han har behandlet sin Opgave med en stor Dygtighed og 
naaet særdeles vigtige Resultater og vi indstille derfor, at der 
tilstaaes ham den samme Sum som Belønning og Opmuntring 
til fortsatte Undersøgelser under gunstigere Forhold. Fremdeles 
indstiller Udvalget, at den belønnede Afhandling optages i Sel
skabets Skrifter, den anden, naar Forfatteren har foretaget saa
danne Forandringer med Hensyn til Detailler, hvorom Comiteens 
Medlemmer x il meddele ham nærmere Oplysninger.

Den 19de Januar 1854
6 Forchhammer. C. Holten. A, Folding.

All'atter.

Selskabet bifaldt alle Comiteens Indstillinger.
Ved Aahning af Navneseddelen til den priisbelønnede Af

handling med Motto »Omnis vera cognitio cognitione speciosa 
innitatur« fandtes at Forfatteren var Overlærer J. T. Jolmstrup 
i Sorøe, og efter at Forfatteren til den anden Afhandling med 
Motto »Notre temps est celui de la science« i de offentlige Blade 
var opfordret til at give sil Samtykke til Navneseddelens Aab- 
ning, meldte Cand. polyt. Ring paa Nørre Elkjær ved Hjørring 
sig; da Seddelen indeholdt samme Navn erholder han en Sum 
af 300 Rdl. til Belønning og Opmuntring til fortsatte Under
søgelser under gunstigere Forhold.
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Prîîsopgaver.
Dan malhematiske Klasse.

Blandt Tychos Disciple er der unægtelig ingen, der har 
skaffet sig et større Navn i Astronomien, end Jyden Christian 
Severin Longomontanus. Imidlertid stemmer den Dom, som al 
nyere Historieskrivere, der langtfra altid have truffet det Bette, 
er hieven fældet over hans Hovedværk »Astronomia Danica«, 
kun lidet overens med den store Anseelse, hvori denne udførlige 
Lærebog aldeles upaatvivlelig maa have staaet i den første Halv- 
deel af det syttende Aarhundrede. Og i Virkeligheden gjør 
Longomontans Stilling imellem Tycho og Keppler det vanskeligt, 
noie at afgjøre, hvilke nye Methoder af ham ere bievne indførte 
i Astronomien og hvilke Modifikationer af Tychoniske Frem- 
gangsmaader og Theorier, der skyldes ham alene.

Af disse Grunde ønsker Videnskabernes Selskab en kritisk 
Vurdering af Longomontans «Astronomía Danica«, saaledes at 
Besvarelsen, der i hvert Fald forudsætter grundig Fortrolighed 
baade med Tychos og Kepplers Skrifter og overhovedet med 
Datidens trigonometriske og astronomiske Værker, — bestemt paa
viser de nye Skridt, der i de antydede Retninger, navnlig hvad 
angaaer de trigonometriske Relationer samt den sphæriske Astro
nomie og Solens, Maanens og Planeternes Theorier, bor regnes 
Longomontan til Fortjeneste. Endvidere maa der, tildecis paa 
Grund af disse Specialundersøgelser, anvises »Astronomia Da
nica« den Plads, den efter Forholdenes Natur maatte komme til 
at indtage, og i Virkeligheden ogsaa har indtaget blandt liiin 
Tids udførlige, systematiske Fremstillinger af Videnskaben.

Den phy siske Klasse.

For selve Klassens Priismedaille har Selskabet allerede ifjor 
udsat den Opgave, der vedkommer Aaret, da Klassen ønskede 
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at give en længere Tidsfrist tilTilveiebringelsen af de ønskede Oplys
ninger, men gjentager den her idet den henviser til S. 233 — 39.

»Det synes, som de mandlige Individer af Slimaalen — Myxine 
glutinosa Linn. — endnu ikke cre kjendte, og under alle Om
stændigheder kunne de kun være det paa en hoist ufuldstændig 
Maade; selv til det qvindelige Kjøn af denne Fisk have vi kun 
et utilfredsstillende Kjendskab, idet alle de mangfoldige hidtil 
undersøgte Hunner have været udvoxne, eller idetmindste mere 
end halvvoxne Individer. Det bliver derfor høist tvivlsomt, om 
Hannerne og de yngre eller spæde Hunner ere aadselædende 
ligesom de gamle, forplantningsdygtige Hunner, eller om de i 
det Hele leve paa samme Maade som disse; man kan end ikke 
vide, om de ikke have en heel anden Form end Hunnerne. 
Selskabet udsætter derfor sin Guldmedaille som Friis for Belys
ningen af disse Punkter i denne mærkelige Fisks Liv og Ud
vikling.

Det er en Selvfølge, at Selskabet venter Besvarelsen led
saget med oplysende Tegninger og (hvis fornødent) med Indivi
der af de forskjellige Aldre og Kjøn, opbevarede paa hensigts
mæssig Maade ; men da Selskabet ikke tor haabe, at de ønskede 
Oplysninger skulle kunne tilveiebringes i den sædvanlige Tid, 
der indrømmes til Besvarelsen af dens Opgaver, har det føiet 
et Aar til denne Frist, og udsætter derfor denne Priisopgave for 
Aarct 1865 samtidigt med den ovenstaaende for Aaret 1864.«

Den historiske Klasse

Urnehoved-Thing kommer frem i den danske Historie alle
rede kort efter Christendommens fuldstændige Befæstelse her i 
Landet, og siden mere og mere gjennem 4—5 Aarhundreder. 
Kongerne indfandt sig paa dette Thing, Domme afsagdes der, 
ligesom ogsaa ordnede Folkeforsamlinger fandt Sted der, og det 
greb dybt ind baade i de sonderjydske Forhold og i Rigets i 
Almindelighed. Der savnes dog en omstændelig og klar Frem
stilling af denne i fjernere og nærmere Henseende meget vigtige 
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Gjenstand, og Materialier til en saadan Fremstilling ere fleersiclige 
og mangle ikke, om de end ei ere paa rede Haand, men skulle 
søges og for en Deel ere utrykte. Videnskabernes Selskab øri- 
sker derfor at fremkalde en, paa omhyggeligt og nøiagtigt Kilde
studium og tilbørlig Paaagtning af alle vedkommende indre For
hold grundet Undersøgelse af dette Æmne, og udsætter derfor 
som Priisspørgsmaal for indeværende Aar:

»Urnehoved-Things Oprindelse, dets Beskaffenhed og 
Virksomhed, og dets Forhold til det almindelige Landsthing i 
Viborg.«

For det Thottske Fegat.

Selskabet ønsker efterhaanden at fremkalde en Række af 
chemiske Undersøgelser over de vigtigere af vore vildtvoxende 
Planter. Da der imidlertid ved fortid at angive en bestemt en
kelt Art af Planter til saadanne Undersøgelser, let opstaaer for- 
skjellige praktiske Vanskeligheder, f. Ex. at vedkommende Plante
art ikke træffes i de Egne, hvor en eller anden af de yngre 
Mænd, som kunne foretage saadanne Undersøgelser, opholder sig, 
saa udsætter Selskabet i Almindelighed en Præmie af 200 Rd. 
for en efter Videnskabernes nærværende Standpunkt foretagen 
Undersøgelse over en eller anden af vore vigtigere vildtvoxende 
Planter, hvis chemiske Bestanddele endnu ikke ere tilstrækkeligt 
oplyste.

Ådor det Classenske Fegat.

1. Spørgsmaalet om, hvilken Beskatningsmaade paa Produk
tionen af Brændeviin man maa ansee for gavnligst, naar man 
tager tilbørligt Hensyn saavel I il Statskassens som til Producen
ternes og Landmandens sande Fordeel, er bleven Gjenstand for 
nye Undersøgelser efter at man i Udlandet har forsøgt at bruge 
Runkelroer istedetfor Kartofler til Brændeviin og Qvægfoder. Da 
dette Spørgsmaals rette Besvarelse for Danmarks Vedkommende 
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kan blive af stor Vigtighed, og Selskabet antager at en historisk 
paa statistiske og techniske Oplysninger grundet Fremstilling af 
Brændeviinsproduktionens Udvikling heri Landet og i Nabolandene 
kan have stor Betydning for vor Agerbrug og Industri, saa ud
sætter Selskabet en Præmie af 200 Rd. for en historisk kritisk 
Fremstilling af Brændeviinsproduktionens Udvikling heri Landet 
og i de nærmeste Nabolande.

2. Da det har viist sig, at de fleste Metaller, som ere ud
fældede paa elektrisk Vei have ejendommelige Egenskaber, som 
ere af Betydning for deres techniske Anvendelse, udsætter Sel
skabet en Præmie af 200 Rd. for en Undersøgelse over de ved 
Elektrolysen udfældede Metallers eller Metallegeringers Egenska
ber i Sammenligning med samme Metallers eller Metallegeringers 
Egenskaber, naar de ere fremstillede paa anden Vei.

Besvarelserne af Sporgsmaalcne kunne i Almindelighed være 
affattede i det latinske, franske, engelske, tydske, 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 den danske Stat boende Medlemmer 
deeltage ikke i Priisæskningen. Belønningen for den fyldest- 
gjørende Besvarelse af el af de fremsatte Spørgsmaal, for hvilket 
ingen Priis er nævnt, er Selskabets Goldmedaille, af 50 danske 
Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af October Maa- 
ned 1865 til Selskabets Secretair, (Jonferentsraad og Professor 
Dr. G. Forchhammer.

I Anledning af den foranstaaende (S. 231) af Videnskabernes 
Selskab for Aaret 1865 udsatte Prisopgave om Slimaalen (Myxine) 
havde Hr. Professor Steenstrup gjort følgende Meddelelse til den 
physiske Klasse, og i Overensstemmelse med dennes Udtalelse 
fremsatte han den igjen for Selskabet:
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»Videnskabernes Selskabs physiske Klasse har som Pris- 
spørgsmaal at besvare inden Udgangen af October 1865 allerede 
ifjor stillet den Opgave, at oplyse Kjønsforholdet og nogle af 
Udviklingsforholdene hos Slimaalen, Myxine glutinosa Lin., idet 
man nemlig hidtil slet ikke synes at have seet mandlige Individer 
af denne ved Bygning og Levemaade lige mærkelige Fiskeform, og 
man af det qvindelige Kjøn heller ikke synes at kjende andre 
Individer end saadanne, som allerede ere med mindre eller mere 
udviklede Æg. De yngre og uudviklede Fisk af dette Kjon ere 
altsaa forblevne os ligesaa ubekjendte som liannerne, og i det 
Hele synes Litteraturen ikke at indeholde Oplysning om, at Na
turforskere have seet Individer under 8 (9) Tommers Længde, 
medens hine større ægførende llmmer, der hidtil have været 
Gjenstand for Undersøgelse, og det ikke just i noget ringe Antal, 
hyppigst have havt en Størrelse af 10 —12 —13 Tommer. De 
Individer af disse, der have havt de største eller mest udviklede 
Æg, have stedse været betragtede som Hunner med fuldt
udviklede Kjønsstoffer og til denne Opfattelse har der 
været meget vægtige Grunde. De have nemlig ikke alene havt 
Æg, der i Størrelse langt overgik de modne Æg, som man tin
der hos deres nærmeste Slægtninger : Negenøinene*̂  Petromyzon, 
men de fleste af dem have endog havt et Sæt af disse (12—16 
—20) særdeles store, af Vs—% Tommes Længde og af 2—21/f/" 
Tykkelse (figg. a. og b.), og disse Æg, som have ligget i en 
perlesnorformig Række langs med Banden af den krøslignende 
Æggestok, have derhos ligget saa løst omviklede af dettes Hin
der, at de meget let faldt ud i Bughulen; følgeligen var det 
ganske naturligt at betragte dem som Æg, der vare færdige til 
at lægges. Fra en saadan Opfattelse af disse ægførende ludi-

*) Jeg beholder denne gamle Form for Navnet, da jeg er noget uvis om 
Ordets rette Form og Afledning, derimod vis paa, at Formen »Niøine« er 
en urigtig Danisering og at parallelisere f. Ex. med Misgrebet pludselig 
at indføre Plantebenævnelsen »Natskygge" for det gode gamle "Natskade* 
af Ængstelse for den formentlige Tyskhed i dette Ord (Nachtschatten).
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vider gik ogsaa Prisopgaven ud, men denne er neppe rigtig og 
den synes at maatte forlades, hvis man ved planmæssige Under
søgelser og ikke blot ved et tilfældigt Lykketræf vil naae til de 
Oplysninger, som Selskabet har ønsket at fremkalde og som 
vistnok ingenlunde ere leterhvervelige.

Spørgsmaalet om Slimaalens Kjønsforhold og yngre Udvik
lingstrin har længe været af en stor almindelig zoologisk Inter
esse, og denne er endog bleven større, efterat de senere Aar 
have bragt os til en fuld Erkjendelse af Negenøinenes stærke og 
mærkværdige Metamorphose. Ligesom jeg derfor af disse nær- 
staaende Fiskeformer for mine Forelæsningers Skyld — for selv 
at kunne have en fastere Kjendsgjerningernes Grundvold at staae 
paa og for at kunne ijaavise bestemte Trin i denne pludselige 
og uventede Forvandling af den ene Fiskeform I il den anden — 
i en længere Aarrække maatte lade indsamle et betydeligt Antal 
af Individer til forskjellig Aarstid og fra flere Egne i Landet, 
saaledes har jeg ogsaa med Hensyn til Spørgsmaalet om Sliin- 
aalen i flere Aar ladet mig det være magtpaaliggende at indsamle til 
Universitetets zoologiske Museum alle de Individer af denne Fisk, 
jeg har kunnet faae, og Antallet har ikke været ubetydeligt. — 
Alle disse til temmelig ulige Aarstider erholdte Slimaal, have 
med l udtagelse af et Par Stykker som ret strax i det Følgende 
skulle nærmere blive omtalte, frembudt de samme Forhold i 
Æggene, som findes tidligere beskrevne*). Indsamlingen er 
imidlertid bleven fortsat efter Prisspørgsmaalets Udsættelse ifjor 
og iblandt de, siden den Tid erholdte, Individer er der eet eneste, 
der giver Oplysning om, hvorhen de nylig nævnte enkelte Und
tagelser i Æggets Uddannelse sigtede. Istedetfor at de hidtil 

’) F Ex. hos Wright, Friis och Eckstrom i Skandinaviens Fiskar. S. 125 —
26 (6te Hefte) 1840. Hos Krøyer i Danmarks Fiske. HI. S. 1079. 1853. 
Derimod er det f. Ex. kun om unge og meget smaa Æg Talen er, naar 
det hos Yarrell. Brit. Fish. 3th Edition 1859 p. 15 hedder: »The ova 
are of the same colour, size and form as those of the Lampern — that 
is small, round and yellow».
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som aldeles fuldmodne betragtede Æg have hin langstrakte ellip
tiske, noget agurkelignende Form, svagt tilspidset i begge Ender 
(iigg. a. og b.), vare disse Undtagelser næsten dobbelt saa tykke i 
Forhold til Længden og ikke tilspidsede i Enderne (iigg. c. d. og e.). 
Ligesom de første laae de, i en lang Række, indhyllede i Ægge- 
stokskrøset og faldt let ud i Bughulen. I det sidsterholdte In
divid havde Æggene nu ikke alene samme betydeligere Størrelse 
og mere ovalelliptiske Form, men desuden vare de omgivne

med en noget fastere, næsten hornagtig Æggeskal, der i Enderne 
var forsynet med et stort Antal svagt krogede eller S-bøiede Horn- 
traade. Hver Ilorntraad ender i et hovedformigt Parti med tre 
eller fire udstaaende Flige eller Modhager og faaer derved lige
som nogen Lighed med et Skibsanker. Traadene minde, om 
end noget fjernt, om de fra Rokkernes og liniernes Æg ud- 
gaaende llorntraade, ligesom Skallen selv minder om de faste 
Kapsler hos disse Bruskfisk. De hosstaaende Figurer anskuelig- 
gjøre saavel Kapslernes Udseende (f. g.) som Maaden hvorpaa de 
— der vare iall tilbage af dem 6— hang i Æggestokskrøset (h** og 
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h***) sammen med Æg af samme Udseende some. d. e. (lig. h*) og 
med el stort Antal kun lidt udviklede Æg (o. o. i lig. li.). Fi
gurerne ere alle i naturlig Størrelse, med Undtagelse af g, der 
fremstiller f' nogle Gange forstorret, for bedre at vise Horn- 
traadenes Form. .Desværre havde denne Slimaal været slemt 
mishandlet af Fiskerne, jeg formoder derved, at en Fisker har 
traadt paa den, efterat den var udtaget af Aadsel-Fisken, thi et 
større Antal af de store Æg vare knuste og Æggeblommerne 
af dem laae udqvasede i Bughulen; heller ikke i Kapslerne var 
der mere end Spor af Blommemassen. Æggekapslernes Kroge 
var vanskelige at udvikle af Krøshinden (h** og g***); de store 
Æg laae paa sædvanlig Maade indhyllede i denne (h‘).

To Slutninger synes deraf at kunne drages med nogenlunde 
Sikkerhed, den ene: at Æggene paa Grund af de mange Modhager 
rnaae være bestemte til at hæftes paa særegen Maade til andre 
Gjenstande eller maaskee til hinanden indbyrdes, den anden: at 
de hidtil i det store Antal fangede og undersøgte Slimaalhunner 
ikke have været i sidste Stadium af deres Kjonsvirksomhed. 1 
modsat Tilfælde vilde ellers upaatvivleligen en saa besynderlig 
Form af Æggene ikke have undgaaet Opmærksomheden. Men 
ved dette Sidste styrkes vi igjen i den Formodning, al Fiskens 
bekjendte Levemaade, nemlig som Aadselæder, selv for Hunnerne 
maa være en kortvarigere og forbigaaende, der maaskee kun 
er fornøden for Ægmassernes Udvikling indtil en vis Grad, og at 
den senere afløses igjen af en ganske anden. Det er deraf atter 
en Selvfølge, at de os manglende hed af Kjønnene og Udviklin
gen langt snarere ville være at erholde paa enhversomhelst anden 
Maade, end det store Antal af de hidtil erholdte, og maaskee 
ogsaa snarere paa ethvertsomhelst andet Sted end disse. Forsaavidt 
de hidtil undersøgte Slimaal ikke maatle være tagne, efterat de 
havde boret sig ind i Torsk eller andre større Fisk, som ere 
døde paa Krogene tæt ved Havbunden — og dette er vist Til
fældet med det langt overveiende Antal af dem — saa ere de 
tagne paa selve Krogene, idet de have søgt at sluge Beitet eller
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Agnet, men dette er dog kun sjældnere Tilfældet. Hvorledes 
Individet med Æggekapslerne var fanget, kan ikke længere op
lyses, da det blev indsendt i Spiritus mellem flere andre; det 
blev indsendt til Museet i September og er vistnok taget kort 
Tid, eller dog kun faa Uger, forud.

Den foranstaaende Iagttagelse syntes mig vel egnet — om 
ikke til at lede Undersøgelsen i en bestemt Retning, saa dog til 
at lede denne bort fra en Retning, som man hidtil har fulgt og 
vistnok ogsaa snarest vilde følge, men i hvilken det nu synes 
at Resultat mindst vil være at naae, og derfor meddelte jeg den 
i den physiske Klasse i det Mode, da de øvrige Prisspørgsmaal 
for Aaret 1865 drøftedes. Da Klassen var af samme Mening, 
har den anseet det rigtigst til Veiledning at otfenliggjore den, 
eftersom der endnu stod 1’/« Aar tilbage af den Tidsfrist, der er 
givet til Undersøgelserne og Besvarelsen af Selskabets Opgave. 
I Overensstemmelse hermed er det, at jeg meddeler den i dette 
Møde i Videnskabernes Selskab.«*)

*) T i 11 æ g s an m æ r k n i n g.
I. Den eneste Angivelse, der forekommer mig at kunne tyde hen paa, 

at et mindre Stadium end 8—9 Tommers Individer af Slimaalen var blevet 
iagttaget af Naturforskerne, er den besynderlige Angivelse i sidste (tredie, 
1859) Udgave af barrels' British Fishes ved Richardson, ifolge hvilken en 
syv Tommer (»seven inches») lang Branchiostoma lanceolatum er fanget 
i the Moray Firth (I. p. 4—5). At denne Branchiostoma ikke kan blive 
7 Tommer lang, ja ikke kan naae det Halve af denne Længde, det vil 
vist Enhver indrømme mig. Der er altsaa skeet en Forvexling med en an
den Havfisk, som maa idetmindste ved en flygtigere Betragtning have havt 
noget af Branchiostomens Udseende og som ikk" kan have hørt til Hverdags-

Selskabet bifaldt dette, og besluttede Meddelelsen trykt sam- 
tidigen med Prisopgavens Gjenoptagelse mellem de andre Pris
opgaver for 1865.
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fiskene. Naar man ikke vil gaae altfor meget i det Urimelige, synes mig ikke 
let andre Saltvandsfisk at kunne have været Gjenstand for en saadan Sam
menblanding end enten en Leptocephalus Morrisii eller et yngre eller mindre 
Stadium af Myxine, og da de sorte store Øine hos den første ikke let ville 
tillade Forvexling med den blinde Branchiostoma, falder min Mistanke natur
ligvis stærkt paa den blinde Myxine.

2. I Forbindelse med Foranstaaende maa det være mig tilladt at anholde 
og i dens Vandring standse en anden og rigtignok meget besynderlig Mystification, 
som i samme, ellers saa fortrinlige, Værk har indsneget sig med Hensyn til 
Branchiostoma lanceolatum, dens Bevægelse, Bygning og Levevis, og ligeledes i 
Udgaven fra 1859. Side 6-7 er der nemlig efter TU li. Wilde M. B. 1. A. med
delt en livlig Skildring af to Former (two descriptions) af formentlige Bran- 
chiostomer, benævnede med de rigtige Navne for disse Fisk: «Lancelet«, 
«Amphioxus lanceolatus of Yarrel«. Efter at have beskrevet deres Vandklarhed, 
Form og Bygning — den ene lancetdannet, 5 eller 7-sidet, og med den bredeste 
af disse Sider vare Individerne sammenhæftede og dannede Strænge af 6—8 
Tommers Længde, den anden tyndere udstyret med en stor Rygfinne i uafbrudt 
Bevægelse om dens smalle Rod, den ene 1|", med et stort indre Rum, hvoraf Vand 
pumpedes ud og ind, den anden 2|—3“, med blaafarvede Indvolde o. s. v. o. s. v., 
— slutter Iagttageren saaledes: »Mr. Parrel in his beautiful work on Bri
tish Fishes, has placed this singular little animal among the finny tribe. 
With all due deference to liim’I would suggest the following reasons for ran
ging it with the mollusca: the absense of vertebral column, the transparency, 
and the thin flexible skeleton of the animal being external.«

Til Undskyldning for denne Hr. Wilde's Betragtning, at Branchiostoma 
kunde være et Bløddyr, tilføies umiddelbart af Udgiveren: »At the time of 
whriting this Mr. Wilde was not aware of the dissections and conseqvent 
conclusions of others « S. 7. Men hverken for Iagttageren, Hr. FU’ZcZe, eller 
for Afbenytteren af Iagttagelsen, Hr. Richardson, er det gaaet op, at de vand- 
klare Former, der beskrives og hvis Livsyttringer, Bygning og Levevis saa 
uberettiget og forstyrrende her indsprænges imellem Branchiostoma's, aldeles 
ikke ere Branchiostomer, ja slet ikke have noget med hidtil beskrevne Fisk 
at gjore, men ere velbekjendte almindelige Bloddyr, nemlig — Salper og 
Pterotracheer (eller Firoler} ; den første er maaskee Salpa runcinata cfiam, {fusi- 
formis Cud.)\
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Sags- og Navnefortegiielse.

Aberrationsphænomenet, en Simplification af et Besselsk Theorem vedrørende 
dette, meddelt af Prof. D'Arrest. S. 29—33

ytndræ, Geheime-Etatsraad, deltager i Klasse-Bedømmelsen af den indkomne 
Besvarelse af det mathematiske Prisspørgsmaal. S. 219 — 20.

Apollon sauroktonos og Apollon tortor, S. 52—60, S. 60—73. Den vaticanske 
Apollo, S. 60—73.

Anthropological Society i London træder i Forbindelse med Videnskabernes 
Selskab. S. 143.

Asymmetrien eller Skjævlieden hos Flynderne i flere Henseender oplyst af Prof 
Steenstrup. S. 145—194.

Athenæemes dramatiske Poesie, dens Frugtbarhed og Betingelser Gjenstand 
for Conf. Madvigs Foredrag. S. 21.

Atlanterhavet, det nordligere, Vandets chemiske Beskaffenhed i Overfladen og 
indtil en Dybde af 10,000 Fod. S. 107—115.

Baggesens »Philosophischer Nachlass», understøttet af Selskabet, omdeles til 
Medlemmerne. S. 143.

Bendz, Etatsraad, Medlem af en Gomitee til Bedømmelse af Dr. med. R. Berghs' 
Afhandling om Aeolidiaderne. S. 35, 103—5.

Bergh, Dr. med. 11., indsender en Afhandling om Aeolidiaderne, som han 
ønsker optaget i Selskabets Skrifter, S. 35. En nedsat Comitees 
(Et Bendz, Prof. Hannover og Prof. Reinhardt} Udtalelse om den, 
S. 103—105.

Brændevinsproduktionens Beskatningsmaade, Gjenstand for et Prisspørgsmaal 
for 1865. S. 232 — 33.

Bruskens Dannelse og Udvikling, Gjenstand for en Meddelelse af Prof Dr. 
Hannover. S. 16.

Caparrosa do Campo, det brasilianske Navn paa Prof. Lunds nye Theeplante. 
S. 1.

Chemisk Undersøgelse af en af de vigtigere vildtvoxende indenlandske Plan
ter, Gjenstand for en Prisopgave. S. 232.

Cipo Balsamo, det brasilianske Navn paa en ny Krydderplante: Mikania aro
mática Örsted. S 6.

Classenske Legat: Prisspørgsmaale for dette for 1865 ang. Beskatningsmaaden 
paa Produktion af Brændevin og ang. de paa electrisk Vei udskilte 
Metallers og Metallegeringers Egenskaber, S. 232 — 33; de besva
rede Prisspørgsmaal for foregaaende Aar bedømte, S. 220—229.
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Golding, Stadsingenieur, forelægger en Afhandling om Lovene for flydende 
Legemers Bevægelse i begrændsede Ledninger og i frie Strømme, 
S. 118—135; deltager i Klassebedømmelsen af de indkomne l'ris- 
afhandlinger om Jordbundens Fugtighedsforhold, S. 220—229.

Constantin den Store: Et Brev fra ham til Eusebius fra Cæsarea oplyses i et 
Foredrag af Prof. Dr. Scharling. S. 143.

Comiteer, nedsatte af Selskabet, om Anvendelse af den aarlige Indtægt af den 
IJjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, S. 13, 14; til Bedømmelse af 
Overlærer Johnstrups Afhandling om Faxøkalkens Dannelse, S. 14; 
Prof. Stephens's Andragende om Understøttelse til det store Rune
værk, S. 16, 17--19; om Dr. med. R. Berghs Afhandling over 
Aeolidiaderne, S. 35, 103 — 5.

Cumarin indeholdes i Mikania aromática, S. 7—9, efter Prof. Scharlings Un
dersøgelse.

1)'Arrest, Prof., meddeler: Simplification af et Besselsk Theorem vedrørende 
Aberrationsphænomenet, S. 29 ; Affatter af Klassebedømmelsen af 
det mathematiske Prisspørgsmaals Besvarelse, S. 219 — 20.

Daubrée, A., Professor i Paris, valgt til Medlem af Selskabets physiske Klasse. 
S. 215.

Dionysosfesten, Antallet af de Tragedier og Komedier, den aarligen, som regel
mæssig Tribut til Guden, Festen og Folket, krævede. S. 23 og folg.

Bochum, van, Admiral, har skaffet Vandprøver fra Oceanet til chemisk Under
søgelse. S. 109.

Dramatitk Poesie hos Alhenæerne, Bemærkninger om dennes Frugtbarhed og 
Betingelser foredragne af Conf. Madvig. S. 21.

Elachistodon Westermanni, en ny Art og Slægt af Rachiodontidernes Familie. 
S. 198 — 210.

Eros, den capitolinske med Buen, S. 47—52.
Eusebius fra Cæsarea, et Brev til ham fra Constantin den Store, oplyses i 

et Foredrag af Prof. Dr. theol. Scharling. S. 143.
Favre, Alph., Professor i Genève, hans Carte géologique des parties de la 

Savoie, du Piemont et de la Suisse, voisines du Mont Blanc frem
lægges af Prof. Steenstrup, som dertil knytter Bemærkninger over 
dette Arbeide. S. 107.

Faxøkalkens Dannelse, Gjenstand for en Afhandling, indsendt til Selskabet af 
Hr. Overlærer Johnstrup. S. 14.

Feddersen, Arth., const. Adjunct i Viborg, er behjælpelig med Indsamling af 
Data til Kundskab om det statiske Forhold mellem Flynderafvigel
serne. S. 192 — 93.

Fitzroy, engelsk Admiral, ved lians Bistand erholdes Vandprøver fra det 
Nordatlantiske Ocean i alle Dybder til chemisk Undersøgelse, S. 10S 
og folg.; valgt til Medlem af Selskabets physiske Klasse, S. 215.

Flydende Legemers Bevægelse i begrændsede Ledninger, Foredrag derover 
af Stadsingenieur Colding. S. 118—135.

Flyndre (Pleuronectides) og Flynderskjavheden, Gjenstand for Prof. Steen- 
strups Betragtninger og Undersøgelser. S. 145— 194.
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Forchhammer, Conferentsraad, Selskabets Secretær: Medlem af en Comitee 
ang. Anvendelsen af den aarlige Indtægt fra den Hjelmstjeme- 
Rosencroneske Stiftelse, S. 13—14, og af Comiteen til Bedømmelse 
af Overlærer Jolmstrups Afhandling om Faxøkalken, S. 14, 139—41 ; 
meddeler Resultater af sammenlignende Undersøgelser om Vandets 
Sammensætning i det nordatlantiske Ocean, udenfor Irland, paa 
Overfladen og i en Dybde af indtil 10,000 Fod, S. 107—115, og 
Notitser om den sandsynlige Forekomst af Juraformationen i det 
nordlige Jylland, S. 135—139;« meddeler Notits om en Muurkalk 
fra de gamle Befæstninger ved Dannevirke, S. 195 — 98; deltager i 
Klassebcdommelsen af Besvarelserne af Prisopgaven om Jordbun
dens Fugtighed, S. 220—29.

Friis, Pastor i Ilornc i Vendsyssel, indsender Juraforsteninger og er behjæl
pelig med Stenenes Undersøgelse ved Hirtshals-Stranden. S. 137.

Galvaniske Apparaters Natur og deres Virkninger, herom et Foredrag af Prof. 
J. Thomsen. S. 214.

Gislason, Prof., Medlem af Comiteen til Erklæring over Prof. Stephens's An
dragende om Understøttelse fra Selskabet til Udgivelse af sit store 
Arbeide over de ældre Runer. S. 16, 17 —19.

ÖZossanum Danicum, Udgivelsen af 2den Deel, understøttes af Selskabet. 
S. 215.

GoZ/sD’ømmeu, dens Udbredning, Dybde, Hastighed o. s. v. paa forskjellige 
Punkter, Gjenstand for Betragtninger og Beregninger i Hr. Stadsin- 
genieur CoZdm^s Foredrag, S. 129 —135; smign. Conf. Forchham
mers Undersøgelse om samme Strøm og de, der krydse den, S. 108 
og følg-

Haar, af Mennesker, fra Broncealderen, ifølge Prof. Scharlings Undersøgelse 
undergaaede en Art Garvning ved Indtrængning af Jernilte og Kie- 
selsyre. S. 11 — 12.

Hannover, Prof. Dr. A., meddeler Undersøgelser angaaende Bruskens første 
Dannelse og Udvikling, S. 16, og over indkapslede Indvoldsorme, 
S. 103; Medlem af Comiteen til Bedømmelse af Dr. 7?. Berghs 
Afhandling om Aeolidiaderne, S 35, 103—5.

Hawandets Sammensætning i Nordatlanterhavet udenfor Irland i Overfladen 
og indtil en Dybde af 10,000 Fod, undersøgt af Conf. Forchham
mer. S. 107—115.

Hertzsprung, S., Cand. mag.; hans Besvarelse af den mathematiske Opgave 
om Maskelyne's Observationer af svage Smaastjerner tilkjendes 
Prisen. S. 219—20.

Hjelmstjerne-Roseneroneske Stiftelse. Directionen for denne meddeler Selska
bet Fundatsen for Stiftelsen og Underretning om den Sum, der til 
December Termin vil blive Selskabet udbetalt: 478 Rd. 93 ß m. m., 
S. 13; en nedsat Comitees Betænkning over Anvendelsen af denne 
aarlige Indtægt, S. 14, smign. S. 19 og 46 og S. 215.

Holten, C., Prof., meddeler Iagttagelser over Nordlysets Krone, S. 26—29; 
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AlTatter af Klassebedømmelsen over de indkomne Besvarelser af 
Prisspørgsmaalet om Jordbundens Fugtighedsforhold, S. 220—29.

Indvoldsorme, indkapslede. Iagttagelser derover meddelte af Prof. A. Han
nover. S. 103.

Integration af Differentialligningen

ved Faktorer alene indeholdende r og y. Meddelelse herom af Prof. 
A. Steen. S. 77—101.

Johnstrup, Overlærer i Sorøe, indsender til Selskabet en skreven Afhandling 
om Faxøkalkens Dannelse, S. 14; Comiteen til dens Bedømmelse 
S. 14; Bedømmelsen S. 139—41; Forfatter af en prislonnet Afhand
ling om Jordbundens Fugtighedsforhold, S. 229; smign. S. 143, 
220-24.

Jordbundens Fugtighedsforhold. Prisafhandlinger herom indkomne, S. 143, og 
bedømte S. 220—29; see Johnstrup og Fing.

Juraformationens sandsynlige Forekomst i det nordlige Jylland. S. 135—39. 
Ka/ein, Maaden at undersøge det paa, S. 2—9; indeholdes i Bladene af 

Neea theifera, S. 3—6.
Kassecommissionen forelægger Regnskabsoversigt for 1862, S. 45—46, og 

Budgettet for 1864, S. 212—14.
Klumpfisk, kjæmpestor, opdreven ved Sevedøe, indsendt af Hr. Birkedom

mer Fiedler til Universitetsmuseet, beskreven af Prof. Steenstrup 
og Dr. Lütken, S. 36—43; Smaaformer af samme Slægt fra Atlan
terhavet, indsamlede ved Kaptain Hygom og Kapt. Andréa, ligeledes 
beskrevne og omtalte, S. 43.

Komedier, Antallet af de nye nødvendige for hvert Aars Dionysosfest og 
Lenæerfest. S. 23 Hg.

Kryolith-Industrien-, en Udsigt over denne i Aaret 1862, meddelt af Prof. 
J. Thomsen. S. 103.

Lenæerf esten ; de Komedier den fordrede. S 23 lig.
Longomontanus, Tycho; en kritisk Vurdering af hans ».Astronomía danica«. 

Gjenstand for den mathematiske Prisopgave for 1865. S. 230.
Lund, Prof. Dr. TE, hjemsender en ny Theeplante, der beskrives af Prof. 

Ørsted som Neea theifera og chemisk undersøges af Prof. Schar
ling, S. 1—6; og ligesaa en ny Krydderplante: A/e&anía aromática, 
Ørsted, S. 6 —10.

Lütken, Dr., et Fællesarbeide af ham og Prof. Steenstrup fremlægges i Sel
skabet over en kjæmpestor Klumpfisk Mola nasus Rafin. og om 
Klumpfiskene ialm. S. 36—43.

Madvig, Conferentsr., Prof.; Medlem af Comiteen om Anvendelsen af den aar- 
lige Indtægt fra den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, S. 13 — 14; 
forelæser: »Bemærkninger om den dramatiske Poesies Frugtbarhed 
hos Athenæerne og dennes Betingelser«, S. 21—26.
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Malms (Musee-Intendant) Iagttagelser over en Slethvarunge og over Flyn
dernes Asymmetrie nærmere berørte. S. 168 og flg.

Maskelyne's Observationer af svage Stjerner; Prisspørgsmaalet herom tilfreds
stillende besvaret i en indleveret Afhandling af lir. Gand. mag. 
Hertzsprung, S. 219—20; smign. S. 143.

Medlemmer, nye, optagne i Selskabet; indenlandske: Universitetsbibliothekar 
Professor Thorsen, S. 102; udenlandske: (Sabine, Daubrée, Sars, 
Fitzroy) Side 215.

Metaller og Metallegeringer, de paa electrisk Vei udskille; deres Egenskaber 
Gjenstand for en Prisopgave for 1865. S. 233.

Meteorologisk Comitee, forbereder et nyt llefte af Collectanea meteorológica og 
andrager om Tilskud dertil. S. 35.

Mikania aromática, beskreven af Prof. Dr. Ørsted, S. 10—11; undersøgt 
chemisk af Prof. Scharling, S. 6—9.

Mola nasus (iiafin.), Mola Retzii Hanz. og Mola truncata Hetz., karakteriserede 
korteligen af Prof. Steenstrup og Dr. Liltken. S. 36—43.

Molacanthus Swainson (Acanthosoma de Kay), ikke en egen Slægt, men Ungen 
af de almindelige store Klumpfisk, ifolgc Prof og Dr.
Liltkens Mening. S. 43.

Molbech, Chr., Prof, i Kiel, andrager om Understøttelse til 2den Deel af afd. 
Etatsraad Molbechs Glossarium Danicum. S. 215.

Muurkalk, gammel, fra Dannevirkes Befæstninger, undersøges af Conferentsr. 
Forchhammer. S. 195 — 98.

Museum, det offentlige i Moscou, sender »Copies photographiées des minia
tures des manuscrits grecs etc.» og træder i Forbindelse med Vi
denskabernes Selskab. S. 143.

Neea theifera, en ny Theplante fra Brasilien, hjemsendt af Prof. Dr. W. Lund, 
og beskreven af Prof. A. S. Ørsted, S. 9—10; chemisk undersøgt 
af Prof. H. A. Scharling, S. 1—9.

Nordlysets Krone, Iagttagelser herover af Prof. Holten. S. 26—29. 
Ordbogscommissionen aflægger ved Prof. Westergaard Beretning om Bogstavet

U, S. 73; faaer et nyt Medlem, Prof. Ussing, S. 75.
Pleuronectiderne, Undersøgelse og Betragtning af deres Skjævhed og Udvik

ling. S. 145.
Forcupne, et engelsk Skib, dets Officerer skaffe Vandprøver fra Overfladen 

og indtil 10,000 Fods Dybde. S. 109 og flg.
Prisskrijter, indkomne til Selskabet, et astronomisk og to angaaende Jord

bundens Fugtighedsforhold, S. 143; bedømte S. 219—29.
Rachiodontidæ, en ny Slægt af denne Familie, beskreven af Prof. Reinhardt. 

S. 198—210.
Reich, Oberstl., deltager i Bedømmelsen af den mathematiske Prisafhandling. 

S. 219-20.
Reinhardt, J., Prof., deltager i Bedømmelsen af Overlærer Johnstrups Af

handling om Faxøkalken, S. 14 og 139—41, og af Dr. med. R. 
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Berghs over Aeolidiaderne, S. 35 og 103—5; beskriver en ny 
Slægt og Art af Slanger af Rachiodontidernes Gruppe, Elachi- 
stodon Westermannl, S. 198—210.

Ring, Cand. polvt., Forfatter til den ene af de belønnede Prisskrifter om 
Jordbundens Fugtighedsforhold, S. 229; smign. 143, 224—229.

Sabine, General, Præsident for Boyal Society i London , valgt til Medlem af 
Selskabets physiske Klasse. S. 215.

Sars, M., Prof, i Zoologien i Christiania, valgt til Medlem af ’Selskabets 
physiske Klasse. S. 215.

Scharling, Prof., Dr. theol., meddeler Oplysning om et Brev fra Constantin 
den Store til Eusebius af Cæsarea. S. 143.

Scharling, E.A., Prof, chemiæ, meddeler chemiske Undersøgelser om en bra
siliansk Theeplante, Neea theifera, hjemsendt af Prof. Dr. TF. Lund, 
og om en af Samme hjemsendt Krydderbusk, Mikania aromática, 
S. 1—11; om Menneskehaar fra Broncealderen, gjennemtrængte 
med Jernilte og Kiselsyre, S. 11 —12.

Secretaren meddeler Oplysning om Ordbogen ou, Regesta diplomática, S. 103; 
om indkomne Prisafhandlinger, S. 143.

Selskaber, fremmede, med hvilke Vidensk. Selsk. i Aarets Lob er traadt i 
Forbindelse. S. 143

Slange, en ny Form deraf af Familien Bachiodontidæ, beskreven af Prof. Rein
hardt. S. 198 — 210.

Slimaalen (Myxine glutinosa Zinn.); dens Kjønsforhold og Udviklingstrin 
Gjenstand for den physiske Prisopgave for 1865, S. 230—31; en 
Iagttagelse af Prof. Steenstrup med Hensyn hertil meddelt Selskabet 
og efter dettes Beslutning optaget, S. 233 — 39.

Skrifter, fremlagte i Selskabets Moder: S. 14—15; 20 — 21; 26; 33—34; 
35—36; 43—44; 75—76; 102; 105—6; 116—17; 141—42; 144 
-45; 211-12; 215—17.

Skrifter, understøttede af Selskabet: S. 19 (Prof. Stephens: om de ældste old
nordiske Runer); S. 143 [Baggesens »philosophischer Nachlass»), 
S. 215 (Molhechs Glossarium Danicum).

Statuer, antike, en rigtigere Opfattelse af tiere berømte saadanne, fremstilles 
af Prof. L. Ussing, S. 47—73: 1. »Den Capitolinske Eros med 
Buen«, S. 47—52; 2. MpoWon sauroktonos o: »Drengen, der vil 
spidde Firbenet«, S. 52—60; 3. Den valicanske Apollo, »Apollon 
tortor», S. 60 — 73.

Stephens, Georg, Prof., andrager hos Selskabet om Understøttelse til et stort 
Arbeide med mange og kostbare Afbildninger over de ældste eller 
oldnordiske Runer: »De ældste oldnordiske Monumenter i Skandi
navien og England», S. 16 — 17; den anbefalende Bedømmelse 
af Andragendet, S. 17—19.

Steen, Prof., giver en Meddelelse om Integration af Differentialligningen

iff+s = odx

ved Faktorer alene indeholdende x og y, S. 7 7—101 ; deltager



246

i Bedømmelsen af den indkomne Besvarelse af det mathema- 
tiske Prisspørgsmaal, S. 219 — 20.

Steenstrup, J., Prof., Medlem af Comiteen til Bedømmelsen af Overlærer 
Johnstrups indsendte Afhandling om Faxøkalkens Dannelse, S. 14, 
139 -41 ; fremlægger paa egne og Dr. lAitk&ns Vegne Beskrivelse og 
Afbildning af en kjæmpestor Klumpfisk, Mola nasus Raf., S. 36—43; 
fremlægger den genfske Prof. Alph. Favres Carte géologique des 
parties de la Savoie, du Piemont et de la Suisse, voisines du Mont 
Blanc, og ledsager dette Arbeide med Bemærkninger, S. 107; med
deler Bidrag til en rigtigere Opfattelse af Skjævheden hos Flynderne 
(Pleuronectides) og til Forklaring af begge Øines Fremkomst paa 
samme Side af Kroppen, S. 145—94; meddeler den physiske 
Klasse og senere Selskabet en Iagttagelse af Æg med hornagtige 
Æghylstre hos Slimaalen (Myxine glutinosa Linn.) med Hensyn til 
det om denne Fisk udsatte Prisspørgsmaal, S. 233—39.

Thomsen, J., Prof., giver en Udsigt over Kryolith-Industrien i Aaret 1862, 
S. 103; og om de galvaniske Apparaters Natur og deres Virkninger, 
S. 214.

Thorsen, Universitets-Bibliothekar og Prof., optages til Medlem af den histo
riske Klasse. S. 102.

Thottske Legat, det for samme udsatte Prisspørgsmaal om den chemiske 
Undersøgelse af en vigtig vildtvoxende indenlandsk Plante. S. 232.

Tragoedier, nye, opførtes alene ved den store Dionysosfest i Athenen. S 23.
Urnehoved Thing, historisk Prisspørgsmaal om dets Oprindelse, Beskaffenhed 

og Virksomhed. S. 231—32.
Ussing, L., Prof., meddeler Bemærkninger angaaende den rette Opfattelse af 

nogle berömte antike Statuer, S. 47—73: 1. Fen capitolinske 
Eros med Buen, S. 47—52; 2. Apollon sauroktonos o: Drengen, 
der vil spidde Firbenet, S. 52—60; 3. Ben vaticanske Apollo 
o: Apollon tortor, S. 60—73.

Van Benedens Iagttagelser af Flynderyngel nærmere betragtede, S. 165—68.
Videnskabernes Selskab, dets i Aarets Lob ved Døden tabte Medlemmer 

(Etatsraad, Prof. B. F. Eschricht, Geheimeraad Mitscherlich og 
Geheimeraad Jacob Grimm). S. 217.

— dets i Aarets Løb optagne nye Medlemmer, indenlandske: Prof. P. G. Thorsen,
S. 102; udenlandske: General Sabine, Prof. Baubrée, Prof. Sars og 
Admiral Fitzroy, S. 215.

— dets Skrifter, udgivne eller understøttede til Udgivelse. S. 19; 143; 215.
— dets faste Comiteer eller Commissioner: Ordbogscommissionen, S. 218;

Comm, for Dansk Diplomatorium og Danske Regester, S 218; 
Meteorologisk Comitee, S. 35.

— udsatte Prisopgaver. S. 230—33
— besvarede Prisopgaver. S. 219—29.
— dc til det i Aarets Løb indsendte og bedømte Afhandlinger. S. 219—229.
— dc i Aarets Løb modtagne Skrifter eller Bøger, see: Skrifter.
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— dets i Aarets Løb tilkomne nye Forbindelser med fremmede Selskaber. 
S. 143.

JFesten/cmrcZ, Prof., Medlem af Comiteen ang. Anvendelsen af den aarlige 
Indtægt fra den Hjelmstjeme-Rosencroneske Stiftelse, S. 1 3—14; og 
Comiteen til Bedømmelsen af Prof. Stephens Andragende om Under
støttelse til det store Værk over de ældste Runer, S. 16, 17 —19; 
afgiver Beretning og Forslag paa Ordbogscommissionens Vegne, 
S. 73.

Worsaae, J. J., Prof., Medlem af Comiteen til Bedømmelsen af Prof. Stephens' 
Andragende om Selskabets Understøttelse til Udgivelsen af sit store 
Værk om de ældste Runer, S. 16, 17 —19; meddeler Iagttagelser 
over Jernalderen i Danmark, S. 35.

Aeolidiaderne, en Afhandling om dem indleveret til Selskabet af Dr. med 
R. Bergh, S. 35; bedømt, S. 103—5.

T r y k f e i 1.
S. 11 og 12, »Trainhøi« læs: Treenhøi
S. 137, L. 1 fra oven, »Schütz« læs: Schiøtz
S. 137, L. 9 f. o. og 11. St., »Hørne« læs: Home

— — — — »Juul« læs: Juel
S. 139, L. 12 f. o., »Buldbjerg« læs: Bulbjerg
S. 147, nederst (fig. 4), »Pleuronectes« læs: Jacobæus
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Reaumur. 1 Fod 
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2 Fod
Kl. 2.Lavest. Höiest.

1 330,"'81 351,"‘12 331,"'33 5°82n. 4°2 7°4 7°0 7°6 SV. VSV. SV. SV. 5. 5. 3,5. 3,5. ® ® ® ® 1,16 Regn 84—llf. 1
2 53, 27 33, 23 32, 93 5,65 4,0 6,6 6,8 7,4 SV. ssv. SSV. ssv. 3,5. 3. 3. 3. ® ® ® ® 0,06 2
3 51, 75 51, 62 32, 08 4,89 4,0 6,5 6,7 7,5 s. s. s. ssv. 4. 5. 1. 1. • ® ® ® 0,71 5

4 52, 64 31, 47 51, 56 6,29 3,0 9,0 6,6 7,2 ssv. ssv. SV. SV. 1. 1. 1. 1. O ® • • 1,32 4

5 34, 45 55, 40 36, 15 5,15 4,9 6,9 6,8 7,1 SV. V. NV. VNV. 1. 1. 4. 3. ® o ® ® 2,88 Regn 0|—7i (af og til). 5

6 36, 51 36, 59 36, 78 2,82 2,2 4,5 6,2 7,1 NV. NV. VNV. VNV. 3. 3. 5. 5. ® ® ® ® 0,06 6
7 34, 24 34, 41 34, 60 4,52 1,2 5,8 5,8 6,7 VNV. VNV. NV. NV. 4. 1. 3. 3. ® ® ® o 7
8 36, 63 36, 57 36, 82 1,29 -1,5 5,5 4,9 6,4 VNV. Stille N. ONO. 1. 0. 3. 5. o o o o 8
9 40, 09 40, 46 40, 50 - 0,18 -1,8 1,5 4,2 5,9 ONO. NO. NO. NV. 3. 3. 2. 2. o o o o 9

10 38, 05 57, 09 55, 57 1,35 -2,0 2,3 3,8 5,5 VSV. SV. ssv. ssv. 2. 2. 3. 3. o ® ® o 10

11 35, 36 31, 05 50, 92 2,15 0,5 2,7 3,7 5,2 SV. SV. SV. SV. 3. 1. 3. 3. 0 ® ® ® Regn 15-164 11

12 34, 25 34, 14 35, 11 2,82 1,1 4,4 4,0 5,0 SV. VSV. SV. SV. 3. 3. 2. 1. ® ® • • 0,36 do. 3- 12
13 58, 54 38, 55 58, 27 3,52 0,7 4,9 4,2 5,1 VSV. SV. SV. SV. 2. 1. 3. 3. o o o • —34 (af og til). 13
14 38, 98 39, 02 59, 02 6,12 1,0 7,0 4,8 5,2 SV. ssv. V. SV. 3. 3. 3. 3. • • • • 0,08 14
15 39, 88 39, 76 59, 77 5,75 5,5 7,0 5,4 5,4 SV. SV. SV. SV. 3. 1. 1. 3. • • • • 0,30 do. 01-71 og 194- 15
16 39, 44 39, 54 58, 88 5,65 5,4 6,3 5,8 5,7 SV. SV. ssv. SV. 3. 1. 3. 3. • e • • 0,59 —2 (af og til). 16
17 37, 59 57, 21 57, 03 6,05 5,5 7,0 6,0 5,9 SV. SV. SV. ssv. 1. 1. 5. 3. 9 • • • 0,10 do. 131-234 (ligel.). 17
18 59, 57 39, 23 39, 62 7,59 5,7 8,4 6,3 6,1 ssv. SV. V. SV. 1. 1. 3. 3. • ® • 0 0,93 18

19 40, 84 40, 76 40, 60 6,25 6,2 7,1 6,6 6,3 ssv. V. SV. SV. 1. 1. 3. 1. • ® o o 0,05 19
20 40, 19 39, 78 39, 67 4,99 4,9 6,2 6,4 6,5 VSV. VNV. SV. SV. 1. 1. 1. 1. o ® ® • Regn og Taage 12|—15|. 20

21 38, 47 37, 71 36, 89 4,22 4,8 5,3 6,2 6,3 VSV. SV. SV. SV. 1. 1. 1. 1. • • ® o 21
22 54, 48 54, 30 34, 10 5,75 3,3 6,7 5,9 6,3 V. SV. s. SV. 3. 3,5. 1. 4. o • ® o Regn 23|— i (med Taage) 22

23 32, 90 55, 43 34, 22 6,12 5,1 7,8 5,7 6,3 ssv. ssv. SV. V. 6. 6. 3. 1. ® • ® ® 0,85 —5 J af og til. 23

24 37, 33 37, 53 37, 65 5,69 4,7 6,8 6,1 6,2 V. V. VSV. SV. 1. 1. 1. 1. ® • • • 24

25 39, 51 39, 67 40, 29 5,95 5,0 6,5 6,2 6,3 SSV. SV. ssv. SSV. 1. 2. 1. 1. • • • • Regn 61-Ui 25
26 44, 00 44, 42 44, 84 4,85 4,0 5,8 6,3 6,4 SSV. ssv. s. s. 1. 1. 1. 1. • • • • 0,18 Taage 3— 26
27 44, 57 45, 27 45, 07 3,69 4,0 4,9 6,1 6,3 S. sso. sso. s. 1. 1. 2. 2. ® ® ® ® —H (af Og til). 27
28 44, 18 44, 18 44, 03 2,52 2,2 5,6 5,5 6,2 SV. SV. SV. SV. 3. 3. 2. 2. ® ® ® ® 28
29 44, 96 44, 91 45, 32 1,99 1,8 2,4 5,1 6,0 SV so. S. SSO. 2. 2. 3. 1. ® ® ® • 29
30 43, 98 43, 93 43, 53 2,65 1,7 2,9 4,9 5,7 s. sso. sso. s. 3. 3,5. 3. 3. • • ® ® 30

Middel 337,"‘89 537,'"74 337,"'77

Middeltemperatur.
1863. 72 Aar.

1-10 3,76 4,46
11-20 5,07 2,85
21-30 4,34 2,09
1-30 4,39 3,13

Maanedllg Vandmængde. 1863. 76 Aar. 1863. 76 Aar.

1863. 39 Aar.

9,63 Par. Lin. 23,04 Par. Lin.

N. .. . . . 0,01 0,08 S.. . . . . 0.20 0,12
NO. .. . . . 0,02 0,09 SV. . . . . 0,51 0,23
0. .. . . . 0,01 0,11 V. . . . . 0,13 0.19
SO. .. . . . 0,03 0,09 NV. . . . . 0,08 0,09

Stiile . . . 0,01

’) o betyder klar.

® — blandet.

• — mörk.



ISO. December

Barometer;
reduceret til 0° Reaumur. Thermometer i Skygge mod Nord.

Retain

Ml).

Lüftens
Regn,

Sne &c.,
inaal t
Kl. 9
Form.

D
atum

.s
9 Form. Middag. 4 Efterni.

2} Fod 
overJord.

4
over

Fod
Jorden. I Jorden.

1 Fod 2 Fod
Middel. Kl. 2.

nådens

MN. 6 6

Vindens Styrke.

MN. 6 MD. (i

Udseende

MN. 6 MD. (>

met

Vedtegninger
Hensyn til Regntiden.

Sliddel
Corr — 0c07

Reaumur.

Lavest. Iloiesl.

1 541,"65 540,"'90 540,'"! 1 lc81 li. 2c0 5°3 4°7 5°6 SSO. S. SO. SO. 3,5. 3. 5,5. 3.5. © ® 0 0 1
-j 56, .58 54, 95 54, 56 1,07 0,7 2.5 4,1 5,5 SO. SSO. SSO. SSO. 3. 3. 5. 5,5. O o o o 2
5 29, 99 50, 02 29, 14 5,04 0,5 4,0 3,8 5,0 s. s. SV. SV. 5,5. 3,5. 4. 6. o © 0 • 0,28 Regn 6—14} & 17}—22. 5
4 28, 64 30, 76 52, 96 3,14 2,9 5,9 4,1 4,9 ssv. SSO. NO. NO. 7. 7. 3. 5. 0 • ® • 2,58 Regn 6|— 4
5 59, 42 59, 09 38, 82 5,57 1,7 4,4 4,2 4,9 NNV. VNV. SV. SV. 5. 2. 1. 5. ® ® • • 0,87 —7 & 10—18(in.Taage) 5
6 57, 48 57, 61 58, 05 5,74 0,9 5,3 4,5 4,9 SV. SV. SV. ssv. 4. 1. 1. 1. • • 0 0 1,06 6
7 57, 72 37, 77 57, 76 5,54 1,0 7,0 4,4 4,9 SSV. VSV. SV. SV. 1. 5. 1. 5. ® • • • 0,27 7
8 56, 27 55, 66 55, 50 5,84 4,0 6,5 4,9 5.0 ssv. ssv. vsv. V. 3,5. 4. 4. 5. o • • • 0,06 Regn Hi- 8
9 56, 55 56, 68 56, 93 5,27 3,9 4,0 5,1 5,1 vsv. SV. SV. NV. 5. 2. 1. 1. © • 0 0 2,47 —9; 23— 9

10 55, 27 54, 85 34, 62 4,81 1,4 6,2 4,8 5,2 V. SV. SV. V. 3. 3. 4. 4. • ® 0 • 0,20 -5} & II}- 10

11 52, 17 53, 58 33, 92 2,51 2,1 4,0 4,6 5,2 VNV. N. NNV. NV. 8. 10. 8. 5. ® o ® 0 1,37 — 3 (med Sne og Hagel). 11
12 54, 12 52, 99 29, 98 0,91 -0,8 4,7 3,7 4,9 NNV. VNV. V. SV. 4. 3. 1. 3. o o • • Regn 2}- 12
15 56, 35 37, 05 57, 25 1,01 0,1 2,5 3,4 4,6 VNV. N. NV. NV. 5. 4. 4. 1. • ® 0 • 1,73 2|; 10}—11 & 171—19. 13
14 58, 06 38, 10 57, 68 2,01 -0,2 5,0 3,1 4,2 NV. NO. VSV. SV. 1. 1. 2. 2. • ® 0 ® 1,38 Regn og Sne 141— 14
15 57, 99 38, 31 58, 55 5,01 2,0 4,0 3,6 4,2 NV. NV. N. OSO. 3. 3,5. 1. i. • • • • 5,16 —6 & 21-23}. 15
16 54, 74 55, 91 32, 76 4,27 2,1 5,6 5,9 4,2 SV. SV. SV. SV. 1. 3. 5. 3. • ® 0 • 0,17 Regn 11 — 16
17 32, 24 52, 27 52, 79 2,51 1,9 3,1 4,2 4,4 SV. SV. SV. V. 3. 3. 2. 2. ® ® 0 ® 2,08 —5 (af og til). 17
18 58, 98 59, 35 59, 65 0,64 0,1 3,3 3,3 4,2 NNO. NO. N. ssv. 7. 7. 5. 1. © • ® 0 18
19 56, 90 38, 06 58, 44 4.11 1,2 4,8 3,2 4,1 SV. NV. NNO. NNO. 3,5. 6. 1. 1. ® ® ® 0 0,55 Regn 21—23}. 19
20 57, 57 37, 25 36, 54 5,41 0,0 6.0 3,7 4.1 SV. VNV. VNV. V. 3. 4. 4. 3. • ® 0 • 0,24 Regn 111-141. 20
21 55, 25 35, 57 35, 01 2,87 2,5 5,5 4,1 4,2 V. VNV. VNV. V. 5. 4. 3. 4. • • 0 • 0,14 Regn 21}— 21

22 24, 56 25, 44 22, 89 0,94 1,8 5,0 3,7 4,2 SV. SV. VNV. NV. 5. 5. 4. 9. • • ® • 2,58 —8} & 13—18 (m. Sne). 22
23 55, 50 51. 91 55, 07 — 0,16 -2,1 1,2 3,1 4,0 NV. VNV. V. SV. 7. 3. 3. 1. o o 0 • 0,46 Regn og Sne 141— 23
24 55, 61 54, 99 36, 43 0,14 -5,2 2,8 2,7 5,8 SO. N. VSV. SV. 1. 1. 2. 5. • ® ® • 5,54 —91

2’ 24
25 56, 58 36, 74 56, 94 4,74 -o,t 5,4 2,9 3,7 V. VSV. V. vsv. 3. 3. 4. 5. 0 • • • 0,16 25
26 54, 52 53, 91 53, 44 4,51 5,8 5,2 3,5 3,7 SV. SV. SV. vsv. 3. 3. 5. 2. 9 • • • 1,10 26
27 29, 24 29, 31 50, 08 0,84 0,5 2,8 5,8 5,9 V. SV. V. NV. 5. 3. 3. 5. 9 • 0 0 1,88 Sne 1 41-151. 27
28 35, 90 57, 01 57, 57 - 1,29 -1,7 o,i 5,0 5,9 VNV. NV. NV. VNV. 3. 3. 5. 1. 9 0 0 o 0,46 28

29 36, 96 56, 43 55, 88 - 0,66 -3,9 0,2 2,4 5,4 VNV. VNV. V. s. 1. 1. 1. 1. o 0 0 ® 29

50 37, 11 56, 74 58, 27 — 5,16 -3,8 - 1,5 2,1 3,1 0. NO. N. NNV. 5. 3. 3. 5. 0 o o o 30
51 59, 58 59, 18 39, 06 — 3,13 5,5 -0,9 1,9 5,0 NV. NV. NV. NV. 2. 3. 5. 5. o o o o 51

Sliddel 355,'"37 555,"'29 535,'"50

Middeltemperatur. • Vindforhold.

1-10
1863.

5,54
72 Aar.

0.72
Maanedlig Vandmængde. 1863. 76 Aar.

0,06
1863.

S................. 0,08
76 Aar.

0,12
*) o betyder klar.

N. . . . . 0,08 ® — blandet.
11-21 2,62 0,85 27,39 Par. Lin. 18,58 Par. Lin.

NO. . . . 0,05 0,12 SV. . . . 0,51 0,17 • — mörk.
22-51 0,26 - 0.50 O. . . . . 0.01 0,14 V................ 0,20 0,16

1-51 2,16 0.75 SO. . . . 0,06 0,15 NV. . . . 0,21 0,10
Stille . . 0,00





Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri
ved F. S. Muhle.
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