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4goo' og 52OOÍ Viingrændsen paa Alpernes Sydside 25oo'. De For
skelligheder som de 3 Biergmasser frembyde i Henseende til Dyrver
denen ere af mindre Betydenhed, og de Forskelligheder som findes 
i Beboernes Charakteer, kunne ikke udledes af Naturforholdene.

Professor Jacobson har, i en Selskabet aflagt Beretning over 
et af Archiater v. Schonberg indsendt trykt Skrift over Maaden, 
livorpaa Naturen forener overskaarne eller underbundne Pulsaarer, 
fremsat nogle Erfaringer, han selv har gjort over denne Gjenstand. 
Hidindtil havde man kun ved Pulsaarene gjort den Iagttagelse, at 
de ved Overskjæring eller Underbindning adskilte Dele, undervis
se, endnu ei bestemte Omstændigheder, atter forenes ved fine der
fra udspringende Blodkar, der indbyrdes forene sig, saa at det 
standsede Blodlöb derved tildeels gjenoprettes. Om noget lignende 
finder Sted ved Venerne, havde man endnu ikke undersögt. Prof. 
Jacobson meddeelte nu, at han ved sine Forsög over Blodlöbet i 
det af ham opdagede Venesystem, havde fundet, at samme Fore- 
ningsmaade fandt Sted ved Blodaarerne (Venerne) som den man 
allerede kjendte ved Pulsaarerne (Arterierne). De nye, ved denne 
Ledighed dannede Blodkar troer Prof. J. deels at være udvidede, 
haarröragtige Grene i det Blodkarret omgivende Cellevæv, deels 
nye Grene, der dannes ved den efter Beskadigelsen opkomne pla
stiske Inflamation. Disse Dannelser troer han deels betinget ved 
den större eller ijiindre Grad, hvori Blodkarret er blottet for det 
omgivende Cellevæv, deels ved Inflammationens Beskaffenhed.

Hr. Uhrmager U. Jürgensen, Ridder og Dannebrogsmand, har 
meddeelt Selskabet Forsög over Chronometeres Gang i fortyndet Luft. 
Han har derved fundet at Uroens Udsvingsbue er betydeligt större i den 
tyndere Luft; dog er den Forandring en lige Fortyndning frembringer, 
ikke lige i alle Chronométré. I en fortyndet Luft, der ikkun bar 4 Tom
mer Qyiksölv, fandt han at Uroen i et af de prövede Chronométré 
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havde over { större Udsvingsbue end tinder det Lufttryk, der bærer 
28 Tommer Qviksölv. I de övrige var denne Forandring mindre; 
i det, hvori den var mindst, belob den sig dog til /0. I Luft som 
bar 24 Tommer Qviksölv var Forandringen ikkun i af den, som 
fandt Sted ved Fortyndingen til 4 Tommer. I de Chronometere, hvis 
Uroes Udsvingsbue betydeligt forstörredes i fortyndet Luft, blev 
Gangen langsommere, i de andre derimod blev Gangen hurtigere. 
Dog var denne Forandring i et Par af dem meget ringe. Aarsa- 
gen til disse Forskielligheder finder han i Forholdet mellem de 
længere og kortere Svingningers Varighed i de forskiellige Uroers 
Spiral. Er Spiralen af en saadan Længde og Tykkelse, at de 
længere Svingninger ogsaa vare længere, da maa Chronemeteret 
tabe i den fortyndede Luft, er det derimod saadant at de længere 
Svingninger vare kortere, saa vil det modsatte finde Sted. I (o af 
ham selv forfærdigede Chronometere, hvori Spiralen med Flid var 
dannet saaledes, at det vilde vinde 5 til 6 Secunder, om Sving
ningsbuen formindskedes fra 4oo til 5oo Grader, var Gangens for- 
ögede Hurtighed, i en Luft som bar 4 Tommer Qviksölv ikkun 0,7 
ßecund i det ene, og 1,2 Secund i det andet. Ved en Fortynd- 
ning, hvorved Luften endnu kunde bære 24 Tommer Qviksölv, 
maatte altsaa Luftens Indflydelse vorde saa ringe, at den ikke kan 
skjelnes fra de andre smaa forstyrrende Aarsager, der indvirke 
paa Uhrets Gang. Da nu Chronometeret ikke letteligen, selv paa 
Reiser, udsættes for en saa stor Forandring af Lufttæthed, har 
man ved et vel indrettet Chronometer intet at befrygte af Lufttæt
hedernes Forandring.

Etatsraad og Professor Örsted, har i flere Aar efter hinan-, 
den, fornemmeligen fra Aaret 1822 af, forelagt Selskabet Udfaldet at 
de Forsög han har foretaget over Vædskernes Sammentrykning. 
Imidlertid havde ogsaa det iranske Instituts Videnskabernes Acade- 


