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A£ denne saare vigtige Egenskab kan saavel i Medicinen som 

i Technologien gjores flere vigtige Anvendelser.
For Anatomen og Naturforskeren ere de vigtige, da man i en 

meget fortyndet Oplosning af dette Salt kan conservere de Gjen- 
stande man undersøger eller vil opbevare i Samlinger.

Den skadelige Vegetation der betinges ved Gjæring og For- 
raadnelse, Skimmel nemlig, kan efter de Forsög Professor Jacobson 
har anstillet, forebygges ved dette Salt. Ifölge disse Forsög troer 
han og, at den for Bygninger saa skadelige og odelæggende Svamp, 
ved Anvendelsen af dette Salt, muligen vil kunne saavel forebygges 
som udryddes.

I Henseende til de physiologiske Forsög, Professor Jacobson 
har anstillet, fremsættes kun hans Hovedresultat, at Chromet horer 
til de Metaller der isærdeleshed virke paa Nervesystemet, at dets 
topiske Virkning er deels resolverende deels destruerende, dog paa 
en fra de övrige Metalsalte forskjellig Maade. Chromsaltene ville 
derfor blivee vigtige Lægemidler.

Prozessor Jacobson har anvendt dem med Nytte ved Behand
ling af flere Arter af Saar5 han forbeholder sig, fremdeles at med
dele Selskabet sine Erfaringer herover.

Prof. Schouw har meddeelt en forelöbig Udsigt over et Bi
drag til Kundskaben om Varmens Fordeling i Aaret, hvortil han 
er kommet ved, under sit Arbeide over Italiens Klima, at sammen
ligne Varmeforholdene i dette Land, med dem, som finde Sted i 
andre Delte af Jordkloden.

Saavddt vor Kundskab hidtil strækker, synes det, uden for 
Vendekredlsene, at være en almindelig Regel: at de to Maaneder 
som folge efter Sommersolhverv (altsaa i vor Halvkugle Juli og Au
gust) ere de varmeste, de to som folge efter Vintersolhverv (hos 
os Januar og Februar) de koldeste i Aarets Löb. Det synes at man 
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derefter med Rimelighed kunde formode, at September maatte 
svare til Juni, October til Mai, eller i det mindste at disse Maane- 
der maatte staae i nogenlunde lige Forhold til hinanden overalt i 
det tempererte Jordströg; virkeligen kommer man ogsaa til dette 
Resultat naar man holder sig til en indskrænket Sphære. Ved at 
beregne Sommervarmen for en Deel Steder i Italien, var det paa
faldende at bemærke, at Temperaturen for de 3 Soinmermaaneder, 
Juni-August, tilsammentagne, næsten ikke tiltager fra det nordlige 
til det sydlige Italien, medens den aarlige Temperatur og Vinter
temperaturen er saa stærkt i Tiltagende; vel kunde noget tilskrives 
den Omstændighed, at Over-Italien mere har Fastlands-Klima, Ne- 
dre-Italien derimod mere Kyst-Klimatet, men den ringe Tilvæxt i 
Sommervarme som en Sammenligning af Bologna og Palermo fr em
byder, var dog for mærkelig til blot at udledes heraf. En nær
mere Undersøgelse af de maanedlige Temperaturer viste, at jo læn
gere man kommer Syd efter, jo varmere bliver forholdsviis Sep
tember Maaned, saa at medens Juni Maaned i Milano, Padua og 
Bologna er meget varmere end September, saa er derimod i Flo
rents, Rom og Neapel disse to Maaneder lige varme, og i Cag
liari og Palermo er omvendt September varmere end Juni; altsaa 
trækker sig Sommervarmen med aftagende Brede længere ud paa 
Efteraaret.

Ved at udvide disse Undersøgelser til en storre Kreds; ved 
at undersøge Varmens aarlige Fordeling fra Nordcap til Krebsens 
Vendekreds, fra Ægypten og Rusland ud til det atlantiske Hav, har 
Forfatteren erholdt folgende Hovedresultater:

1) September bliver paa samme Brede desto varmere i For
hold til Jimi, jo meere man nærmer sig Havet; desto kol
dere jo dybere man gaaer ind i Fastlandet.
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2) September bliver i lige eller lignende Afstand fra Ha

vet, desto varmere i Forhold til Juni, jo meere man 
nærmer sig Fendekredsen.

Folgende Tabel vil oplyse dette:
N. Br. Kyster og Öer, Fastlandets Midte, Fastlandets Indre,

Septbr.=Juni. Septbr.=Juni. Septbr.=Juni.

30-40° + 14 + 0,9 —2,0
40-50 —0,5 —1,2 —2,5
50-60 —0,9 —2,6 —6,6
60-70 -1,2 —3,2

Ved, paa samme Maade, at sammenligne October med Mai og 
November med April, kommer man til lignende Slutninger, dog er 
her Loven mindre klar og, som det synes, fleere Undtagelser un
dergiven.

Den forste af de to fremstillede Love, synes at kunne for
klares af den almindelige Forski el mellem Kyst- og Fastlands-Klima, 
at Fastlamdet snarere ophedes, men ogsaa snarere afkiöles end Kyst
landene; thi i hiint retter altsaa Varmens Fordeling sig meere ef
ter Jordens Stilling til Solen end i disse. Större Vanskeligheder 
frembyder Forklaringen af den anden Lov, og Forfatteren forbehol
der sig i sit Skrift over Italiens Klima og Vegetation, at udvikle 
sine Anskuelser i denne Henseende, hvor da ogsaa de Materialier, 
hvorpaa hiine Love ere grundede, ville blive leverede.

I Videnskabernes Selskabs Program for Aaret 1825 blev, som 
en mærkelig Kiendsgierning, meddeelt, at de Observationer, som 
Landphysicus Thorstensen ved Reikiavig i Island har anstillet med 
et ham af Selskabet meddeelt Barometer, gave en Middelstand, der 
var nogle Linier under den, man har antaget for den almindelige 
ved Havf.aden; — samt at nogle Iagttagelsesrækker fra Grönland 
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og det nordlige Island, skiondt mindre paalidelige, syntes at lede 
til det samme Resultat.

Denne mærkelige Afvigelse fra det Almindelige, i Forbindelse 
med de af -p. Buch tidligere meddeelte Oplysninger om en lav 
Middelstand i Hardanger og en usædvanlig höi ved de canariske 
Öer, ledede til det Spörgsmaal, om disse Afvigelser maatte betrag
tes som locale Undtagelser, eller vare Folger af almindelige Na
turlove. For at komme Besvarelsen af dette Spörgsmaal nærmere, 
benyttede Prof. Schouw den Leilighed som en Reise i Italien i 
1829-1830 fremböd, til at sammenligne Middelstanden ved Middel
havet med den, som finder Sted ved Nordsoen, hvorhos han sam
lede Resultaterne af de paalideligste Iagttagelser, som vare fore
tagne i andre Egne af Jordkloden. Af Etatsraad Schumacher i 
Altona modtog han et engelsk Barometer, som er sammenlignet 
med et Normalbarometer sammesteds, og dette Instrument sam
menlignede han med de Barometre der benyttes paa de astrono
miske Observatorier i Italien 5 og erholdt saaledes, ved at benytte 
lange Iagttagelsesrækker, folgende Middeltal for Barometret ved 
Havet og reducert til 0° R.:

Neapel 337,94 P. Linier.
Florents 337,76 
Bologna 337,87 
Padua 337,87

Medens Iagttagelserne i Altona kun give 337,09. Denne tiltagende 
Barometerhöide bestyrkes endvidere ved at sammenholde Middel
standene for Palermo og London, efter Iagttagelser med sammen
lignede Instrumenter; nemlig:

Palermo 338,21. 
London 337,33.
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Ligesom det derfor maae ansees beviist, at Barometrets Middelstand 
er höiere i det sydlige end i det nordlige Europa; saa stiger Mid- 
delhöiden endvidere med den aftagende Brede indtil 30°, som især 
folgende Middeltal udvise

Madera 339,20 
Canariske Öer 338,77

men fra denne Brede af og indtil Æquator synker [Middelstanden, 
saa at den ved Æquator bliver den samme som paa 50° Brede. 
Dette bevises især ved Barometer-Iagttagelser, der ere anstillede 
paa Söreiser, hvorved samme Instrument er benyttet, og hvor 
Journalerne frembyde en næsten uafbrudt Aftagelse mod Æquator. 
Iagttagelser, anstillede med Selskabets Instrumenter, af afdöde Dr. 
Irentepohl og af Dr. ZT". Lund, ligesom og de meteorologiske 
Journaler som Erman, Horner og fl. have leveret, sætte det uden
for al Tvivl; ligesom det og bestyrkes derved, at de Iagttagelser 
som efter Selskabets Foranstaltning ere anstillede i 22 Maaneder i 
Christiansborg i Guinea, forst af 'Irentepohl og siden af Assistent 
Chenon, kun give en Middelstand af . i . 336,95.

Med. den anförte Middelstand for Altona samstemme Mid
delstandene for

Danzig 336,95 
Königsberg 337,12 
Apenrade 336,72

og at Middelstanden fra denne Brede er i fortsat Aftagelse, vise for- 
nemmeligen folgende Data:

Edinburgh 
Christiania 
Bergen 
Hardanger

336,13
336,30
335,58
335,55
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Reikiavig 333,36
Godthaab 333,33

Endeligen synes den, indenfor Polarkredsen, atter at tiltage, thi:
Godhavn giver 334,14
Upernavik 334,77
Melville Öen 335,61
Spitzbergen 335,47

Dog ere disse sidste Middeltal ikke hævede over al Tvivl.
Som provisoriske Middeltal for Meridianerne mellem 54°

Öst og 45° Vest for Ferro, sætter Forfatteren folgende Tal:
0° 337,0

10 337,5
20 338,5
30 339,0
40 338,0
50 337,0
60 335,5

.65 333/)
70 334,0
75 335,5

At Middelstanden ved Havet ikke blot forandres efter den 
geographiske Brede men ogsaa efter Længden, antager Forfatteren 
for afgiort, men han mener, at vi endnu ikke have Materialier nok 
for at bestemme Böiningerne af de isobariske Linier, og han frem
stiller betydelige Indvendinger mod den af A. Erman nyligen op
stillede Theorie, i Folge hvilken disse Linier kun skulde frembyde 
eet Maximum og eet Minimum, hvoraf hiint skulde falde paa de 
azoriske Öers, dette paa Panamas Meridianer.

Da vi saaledes kun kiende en Deel af den Naturlov der gjel- 
der for Forandringerne af Lufttrykkets Middelstand ved Havet; 
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saa har Forfatteren ikke villet indlade sig paa nogen fuldstændig 
Forklaring af de Aarsager, som begrunde disse Forandringer, men 
har dog meent at disse Aarsager i Hovedsagen synes at være de 
samme som de, der i Almindelighed bestemme Lufttrykkets Foran
dringer, nemlig Luftens Varmeforhold og den Tilstand, hvori Dun
sterne befinde sig i Atmosphæren.

Undersöge vi de store characteristiske Træk, som Klimatet 
frembyder i forskiellige Jordbælter fra Æquator af, til hiinsides Po
larkredsen, saa synes de især at være folgende:

1) I Bæltet mellem Æquator og omtrent 15° Brede: en höi Var
megrad og i 'en Deel af Aaret hyppige Skye-Dannelser og be
tydelige Regnfald. Luftens aarlige Middeltryk hverken höi 
eller lav (337-338).

2) I Bæltet mellem omtrent 15 og 30° bringe næsten uforandrede 
Vinde en tör og skyefrie Luft, og det regner sieldent eller 
aldrig. — Micddelstanden meget höi (338-339).

3) Mellem 30-45) blive de törre Vinde, især om Vinteren, afbrudte 
af Sydvestvindlen, den tilbagevendende Passat, som bringer en 
heed ög med Dunster opfyldt Luft fra den hede Zone og for
anlediger hyppige Skye-Dannelser og Regnfald. Barometrets 
Middelstand ér endnu höi, men dog under den som finder Sted 
i det andet Bælte og den aftager med Breden (339-337,5).

4) Det fierde Bælte, mellem 45° og Polarkredsen, modtager næ
sten hele Aaret igiennem, men især om Sommeren, den til
bagevendende Passat, og Kampen mellem denne og de mod
satte, som oftest törre og kolde Vinde, frembringe, hyppige 
Skyer, Taage, Regn. — Middelstanden bliver lav, og desto la
vere, jo længere man fierner sig fra Æquator, og jo hyppigere 
Vindforandringerne, Skye-Dannelserne og Regnfaldene blive 
(337,5 = 333,0). — I det Indre af de dybe Havbugter er Mid- 
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delstanden höiere, fordi de vestlige Vinde aftage, Skyer og 
Regn blive mindre hyppige.

5) Til det femte Bælte, som ligger indenfor Polarkredsen, synes 
den tilbagevendende Passat ikke at naae. Middelstanden til
tager derfor.

Middelstanden af Barometret ved Havet synes fra Æquator til 
hiinsides Polarkredsen at frembyde de samme Forandringer, som 
yi i vore Klimater undertiden kunne iagttage i Lobet af et halvt 
Dögn. Lad os antage, at Barometret om Middagen staaer paa 337,0 
og at, nogen Tid efter, en tör Nordostvind begynder at blæse. Ba
rometret vil da stige og gaae op til f. Ex. 339,0j sæt nu, at Vin
den, henimod Aften, dreier sig og bliver Sydvest, saa vil den ved 
at bringe en varm med synlige Dunster opfyldt Luft, især hvis den 
er stærk, bringe Barometret til at falde f. Ex. ned til 333,0. Hvis 
nu en nye Vindforandring atter indtræder henimod Midnat, saa 
kan en frisk Norden- eller Östenvind atter bringe Barometret til 
at stige.

En stor Deel af de i Havet levende bugfodede Bloddyr lægge 
deres Æg indesluttede i læderagtige Capsler eller Celler, der ere 
af meget forskjellig Form og paa forskjellige Maader indbyrdes 
forbundne til hinanden. Disse Æghylstere, der findes i Mængde 
paa flere Steder af Europas Kyster, og der blandt Fiskerne bære 
forskjellige Trivialnavne *),  have været kjendte fra den fjerneste 
Oldtid, og allerede Aristoteles synes rigtigen at have opfattet deres 
physiologiske Betydning. Denne blev i senere Tider for en Deel 

*) Hos Grækerne bare de Navnet: (UeXwjp«, hos Romerne: [av ago; paa 
Siciliens og Neapels Kyster kaldes de nu af Fiskerne: mammana ^Am
me, fordi de troe, at de tjene til Fode for Söesneglene); paa de fran
ske : raisins de mer; paa vore Ærtebælge.


