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For Aaret 1840

B det sidst forlöbne Aar har Selskabet havt at beklage Tabet af tvende Medlemmer:
Confcrentsraad og Professor Sax torp li.
Conferentsraad og Professor Bornemann.

Til indenlandske Medlemmer ere optagne :
Hr. Dr. Med. Henrik Carl Bang Bendz, Docent ved Veterinairskolen.
Hr. Henrik Kröger, Naturforsker.

Til udenlandske Medlemmer ere optagne:
Hr. Lambert Adolphe Jacques Qvctelet, Secretair for Videnskabernes Selskab i 

Brüssel og Directeur for det astronomiske Observatorium sammesteds.
Hr. Carl Ernst v. Baer, Medlem af det Petersborger Akademie.
Ilr. Augustin Louis Cauchy, Medlem af det franske Instituts Videnskabernes 

Akademie.
Hr. George Biddcl Airy, Kongelig Astronom ved Observatoriet i Grenwich.

Den physiske Classe.

Som Fortsættelse af de Undersogelser om Chromels cheraiskc og therapeutiske 
Egenskaber, hvormed Prof. Jacobsen i flere Aar har syssclsat sig, har han meddeelt 
Selskabet nogle Iagttagelser om Chromsyren.
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Chromsyren afgiver med megen Lethed sin lit, saa at Quiksölv, der sættes til 
concentreret eller fortyndet Syre og rystes med samme, hastig forvandles til et Ilte. 
Det samme viser sig ligesaa hastig, naar Forsøget foretages med en concentrerct Oplos
ning af surt chromsurt Kali. Ogsaa med det neutrale Salt viser det sig, men 
langsommere.

Det samme finder Sted ved Indvirkningen af Phosphor, hvorved et smukt 
smaragdgrönt phosphorsurt Chromsalt dannes, jjer dcliquescerer i Luften.

Phosphoren decomponerer ogsaa Syren i det sure og neutrale chromsure Kali, 
og udskiller Chromilte af forskjellig Grad.

Ved denne Egenskab er det at Chromsyren destruerer de blaa og rôde Plante- 
farver næsten i samme Grad som Chlor.

Syren kan derfor og decomponerc Hydrojodinsyre, og Prof. J. har benyttet den 
ved Undersøgelsen af Urinen af Patienter, der bruge lodsalte, og finder den beqvemmere 
dertil end Chlor.

I vegetabilske Substanser, der ere gjennemtrængte af concentreret eller for
tyndet Chromsyre, fremkommer og vedligeholdes, naar de tændes, en stærk og stadig 
Glødning, der dog ikke er saa stærk og jævn som den, det neutrale chromsure Kali 
frembringer.

Chromsyrcns Indvirkning paa Alcohol er betydelig, skjöndt endnu ikke tilstrække- 
ligen undersøgt. Sættes concentreret Syre til Alcohol, da udvikler sig en stærk Varme 
og der danner sig et voluminøst Magma.

Naar Syren ved en forsigtig Afdampning, for at den derved ei decomponeres, 
bringes i Pulverform, da frembringer den ved at drysses til Alcohol, en saa stærk 
Varme, at Alcohol-Dampe udvikles, ved hvis Berörelse Pulver kommer i stærk Glødning. 
Denne Iagttagelse er gjort af lir. Apotheker Wolf, der tillige har overbeviist sig om, 
at ingen Æther dannes ved denne Proces.

Til at forebygge Forraadnclse af animalske Dele viser Chromsyren samme 
Egenskab som det chromsure Kali, og kan derfor i meget fortyndet Tilstand med Nytte 
anvendes ved anatomiske Arbeider og til i længere Tid deri at opbevare anatomiske 
Gjenstande. Men da Syren indgaaer nogen Forbindelse med fibröse og albuminose 
Bestanddele af de dyriske Organer, gjör den dem noget haardagtige.

Denne Egenskab har Prof. .1. benyttet ved anatomiske Undersøgelser af blöde 
Organer og ¡særdeleshed af Oinc. Disse Organer antage ved at gjennemtrænges af 
Syren en saadan Consistons, at man kan gjennemskære hele Ôiet og derved bedre end 



XXI

hidindtil undersöge de forskjellige Deles Leie og Forbindelser*).  Ved at opbevare i 
længere Tid dyriske Substanser i Cromsyre eller i Oplosninger af Chromsalt, har 
Prof. J. fundet, at Bcensubstansen bliver blaaagtig, hvilket fremkommer ved en De
composition af Chromsyren. Da den Farve Beenjorden derved antager ligner noget 
Turkisens eller mere det Fossils, som man ogsaa gives denne Benævnelse (Turquoise 
odontholithe), og da det isærdeleshed findes i nogle Egne, hvor Chrom forekommer, 
henleder Prof. J. Chemikernes Opmærksomhed paa samme.

*) Til at præparere de Dele af det dyriske Legeme, der skulle undersøges med Microscopet, 
er det af Dr. Hannover med Nytte bleven anvendt. J. Müller Archiv für Anat. und 
Physiologie 1840 p. 549.

Hvad de therapeutiske Egenskaber af Chromsyren angaaer, da har Prof. J. 
fundet, at den udvendig anvendt er dcels et fordelende deels et corrodcrende Middel, 
som han med Nytte anvender ved liere Arter af Inflammationer, Bylder, Ringorme og 
ondartede Saar.

Indvortes kan det gives i större Dosis end det neutrale chromsure Kali, for
volder da Qvalme, stundom Brækning, men angriber ikke Maven og viser sig som el 
styrkende Middel, der med Nytte kan anvendes ved Svækkelse i Fordöielsesorganerne,

I

ved Ncrvesvækkelse og ved en hectisk Tilstand.

Professor forchhammer har forelagt Selskabet en Oversigt over Resultaterne 
af hans i 1840 fortsatte geognostiske Undersøgelser af Danmark. Det ligger i Sagens 
Natur, at den bedst kjendte Deel af Danmarks Formationer, Kridtet, ved disse Under
søgelser ikkun kan give et ringe Udbytte 5 dog har Forfatteren været istand til at 
eftervise, at Kridlformationen i den östlige Deel af Danmark indtager et ligesaa bredt 
Bolte som i den vestlige. Nye Iagttagelsespunkter for Skrivekridtet ere: Bakkerne ved 
Vester Egedc og Omegnen af Vordingborg. Nye Iagttagelsespunkter for Liimstenen 
ere: Ravnstrup ved Nestved, Refsvindinge i Nærheden af Nyborg (Fyen) og liere Steder 
paa den fyenske Side af Bellet.

Ved Legerndorf i Nærheden af Itzehoe (Holsteen) forekommer Skrivekridtet, 
her som paa flere Steder, hvor den findes uregelmæssigen hævet, i Forbindelse med 
Jordfald, der ere de störste, vi kjende i Landet.
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Forfatteren har især beskjæftiget sig med Rullesteensformationen, som han 
inddeler i 3 Dele, hvoraf Rav-Brunkulformationen er den ældste. Den forekommer i 
3 Partier, hvoraf det fürste findes ved de danske Kyster af Kattegattet; det andet ved 
den vestlige Deel af Liimfjorden; det tredie paa Landets Vestkyst fra Liimfjorden til 
Elben. Kattegatpartiet udmærker sig ved de stærkt hævede Lag (Stouerhoved i Fyen; 
Blaalecrsbakken paa Refsnæs i Sjælland; Trællenæs, Björnsknude i Jylland) og ved de 
mange og store Rullestene, der forekomme afvexlende med forsteningsforende Leer- og 
Kalklag. Lijmfjordpartiet er tildeels Ferskvandsdannelse (Moformation). Til det vestlige 
System horer en Deel af det som Forfatteren tidligere betegnede som Ahlformation, 
der indbefatter to, i Dannelses-Tiden betydelig forskjellige, Formationer; ogsaa dette 
System har Forsteninger (Nörre Vosborg, Sylt, Wedel ved Elben). Forsteningerne vise, 
at disse Dannelser ere samtidige med Subappenin-Formationen i Övre-Italien (Asti, Castel 
arquato); det er denne Formation, som förer det ved vore Kyster saa hyppige Rav. 
De med skandinaviske Rullestene afvexlende Forsteninger af Saltvandsdyr bevise, at 
denne Dannelse ikke kan være afsat som Iisgjerdcr (Morrainer).

Den mellemste Deel af Rullesteensformationen er Rullesteensleer. Den indtager 
den frugtbareste Deel af Landet og er herskende i det sydlige Sjælland, i Fyen og de 
omkringliggende mindre Öer, paa Östkysten af Holsteen, Slesvig og Jylland, omtrent 
indtil Mariagerfjord ; i den övrige Deel af Landet forekommer den pletviis. Denne 
Formation förer frugtbart Leer, og næsten alle vore Mergellag höre dertil. Man har 
endnu aldrig fundet en eneste Forstening deri. Rullesteensförende uslentet (uschichtet) 
Leer afvexler tidt med Slenter (Schichter) af udskyllede Rullestene og med Sandlag 
(meget udmærket ved Visborg paa Samsöe); Formationen förer de störste Rullestene.

Rullesteens-Sand. Schichtet eller uschichtet Sand med lidt Leer og mange 
Rullestene, som i det Hele ikke ere meget store. Overfladen er höist uregelmæssig 
bölgeformigen bakket (Helgenæs, Norddelen af Samso); Landets störste Höider höre til 
denne Dannelse (Himmelbjerget, die Hüttener Berge) og det er Landets egentlige Skov
bund (Silkeborg Skove, Roldskov, Gribskov). Formationen förer sjelden Forsteninger, 
men disse höre til Nordsoens nuværende Fauna (Buccinum reticulatum ved Svendborg; 
Ostrca eduUs, Cardium edule, Mytilus c dulis, Buccinum undaluin ved Tarbeck i Holsteen). 
Ogsaa denne Formation synes formedelst sine Saltvandsforsteninger ikke at kunne være 
dannet som Iisgjcrder.

Forfatteren har endvidere henvendt sin Opmærksomhed paa Forholdet imellem 
de forskjellige Arter af Rullestene i disse Dannelser.
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Ravbruunkulformalionen har altid ikkun en ringe Mængde af Kridtformationens 
Steenarter. Den störstc Mængde fandtes ved Björnsknude, hvor den udgjorde omtrent 
27%; paa Nordkysten af Fyen var den ikkun 17%, og i den store Ravbruunkul- 
formation paa Vestkysten udgjorde den ikkun 6%. Denne ringe Mængde af Kridt
formationens Steenarter staaer i den nöieste Sammenhæng med Mangel paa Mergellag 
i Formationen og bliver dobbelt paafaldende, naar man sammenligner den med den 
store Mængde af Flint og Kridtformationens Kalk i den folgende Formation, medens 
Rav-Bruunkulformationen, som den ældre, og derfor Kridtet nærmere Dannelse, efter al 
Rimelighed maatte indeholde liere Levninger af forstyrret Kridt med Rullesteensleer end 
den yngre Dannelse.

1 Rullesteenslcret fandt Forfatteren, som Middeltal af alle sine Iagttagelser, 
45% af Kridtformationens Steenarter, og ikkun paa et eneste Sted (i Nærheden af 
Slesvig), sank den ned til 27%. 1 Nærheden af den gjennembrydende Liimstcen i
Fyen steg Forholdet af Kridtformationens Steenarter indtil 77%. Rullesteenssandet synesat 
skylde sine Rullestene til Rullesleensleret, hvoraf de sandsynligviis ere samlede ved 
Udskylning, ldetmindste fandtes imellem Liimfjorden og Mariagerfjorden, hvor Rullesteens
sandet paa Ilöiderne er paasat paa Rullestecnsleret i Dalene, Forholdet imellem Steen- 
arterne at være det samme. I denne Egn begynde nemlig Eurit- og Jm/zt-Porphyrcrne 
at forekomme jevnligen i Rullesteensformationen, og de viste sig her af samme Be
skaffenhed og omtrent i samme Mængde i begge Formationer. Ganske anderledes er 
Forholdet imellem Rav-Bruunkulformationen og Rullesteensleret. Forfatteren har end
videre gjort opmærksom paa Overgangsbjergarternes Forhold i de forskjellige Egne. 
I det sydostlige Jylland, i Fyen og det vestlige Sjælland udgjör Overgangsbjergarternes 
Forhold imellem 6 og 8¿%, det stiger ved Sjællands nordvestlige Pynt, Refsnæs, indtil 
11%; i Landet imellem Mariagerfjord og Liimfjorden udgjöre de 14%; i Salling og 
Mors ere de 26%, og stige derfra ved Vestkysten mod Syd beständigen indtil de i 
Nærheden af Varde udgjöre 76%, hvorfra de meget hurtigen aftage og i det Sles
vigske ikkun udgjöre 13%; i Ilolsteen endnu mindre. Ogsaa Beskaffenheden af de 
rullede Stene af Overgangsformationen fortjener Opmærksomhed. I Sjælland, Fyen og 
det sydostlige Jylland forekomme de blandede, Overgangssandsteen, Kalk, Skifere, 
Sandstene og meget sjeldent Porphyren Höiere op imod Nord tager Overgangs
sandstenen til, og nær ved Liimfjorden begynde Porphyrerne, som i Salling og Mors 
blive endnu langt hyppigere, og ved Oddesund forekommer en overordentlig stor Mængde 
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Porphyrer som rullede Strandstene. Derfra imod Syd tiltage Sandstenene saaledes, at 
de omsider blive ene herskende.

Paa Öen Sylt spille umiskjendelige, poröse Lavaarter en Rolle iblandt 

Rullestenene.
Forfatteren slutter af de anförte Kjendsgjerninger, at der i Rav-Bruunkul- 

formationens Tid har fundet en forholdviis roligere Udvikling Sted, der alligevel hyp- 
pigen var afbrudt ved Bevægelser, der have bragt skandinaviske Rullestene ned i Havet, 
uden al selve Havets Bund er bleven opbrudt. I Rullestcensleerformationen har For
styrrelsen naaet den höieste Grad; Masser af Rullestene ere förte ned fra den skandi
naviske Halvöe og Havets Bund er overalt brudt op ved underjordiske Kræfter, og har 
derved leveret Materialet til Mergellagene. I begge disse Formationer synes Bevægelsen 
at være gaaet ud fra den skandinaviske Halvöe og dens Retning at have været fra 
Nord og Öst; saaledes helde idetmindste de Lag, der svare til Bölgeslaget i Rav- 
Bruunkulformationcn ved Stauerhoved (Fyen), og i samme Retning maae Porphvrerne 
ved Liimfjorden være flyttede, dersom man vil aflede dem fra Christiania Egnens 

Overgangsbjerge.
Den Bevægelse, som har foranlediget Dannelsen af den tredie Afdeling af 

Rullestccnsformatioren, synes at være gaaat ud fra Östersöen.
Forfatteren har endvidere anstillet Nivellements af Havstokkene og fundet, at 

de hævede Havstokkes Phænomener begynde noget sydlig for Nyborg, have ved denne
By neppe en Höide over Beltets Vandspeil af 2 Fod, og tage til imod Nord.
Paa Refsnæs er denne Forskjel allerede................................................... 7 Fod ,, Tom.
Ved Ballingshavn paa Samsöe er den...........................................  8 •— " —
Ved Mögelsskaar paa Nordsamsöe er den.............................................. 9 — 6 —
Ved Rugaard i Jylland..............................................................................12 — 6 —
Ved Fornæs.....................................................................................................13 6
Og ved Ballegaard ved Mariagerfjorden steg den til noget over 
Herfra mod Vest faldt den ved Mariagerfjordens Bredder temmelig

20 — „

hurtig; ved Marenmölle var den kun....................................... 14 — »
Ved Byen Mariager selv ikkun........................................................  . 13 — ••
Ved Liimfjorden fandt Forfatteren den ved Astrup i Salling . . . 16—10 
og paa Thyholm fandtes der mange gamle Grave, der ikke vare

mere over Fjordens nuværende Niveau end..............................8 — »
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Forfatteren slutter af disse Iagttagelser, at en Linie fra Nissumfjorden til om
trent een Miil Syd for Nyborg er Grændsen for Danmarks vedblivende Hævning, at 
Alt hvad der ligger Nordost for denne Linie lider en Hævning, der i Almindelighed 
er störrc, jo længere Punktet ligger fra Linien; men at dette Forholds Regelmæssighcd 
meget hvppigen bliver afbrudt.

Forfatteren har tilsidst fortsat sine Studier over Marskens Dannelse, og har 
overbeviist sig om, at en stor Deel af det Ejendommelige, som Markegnene vise, bliver 
bestemt ved den store Sænkning, som man kan forfölge fra Nissumfjorden til de franske 
Kyster i Bretagne, og fra Cornwall til höit op paa Englands Östkyst. Navnligcn finder 
han at det Phænomen som Wilster-Marsk viser, at nemlig den faste, frugtbare Marsk
jord svæver paa en flydende Dyndmasse og synker langsomt, men regelmæssigen, saa- 
ledcs at Vandets Afledning allerede maa tilvciebringes ved kunstige Midler formedelst 
.Möller, kan forklares, naar man antager en tidligere pludselig Sænkning af Landet.

Dr. P. IP. Lund i Brasilien har under Titel af ,,fortsatte Bemærkninger over 
Brasiliens uddöde Dyrarter’’ meddeelt Selskabet forögedc Tillæg og Rettelser til sine 
allerede i Selskabets Skrifter aftrykte Afhandlinger om denne interessante Gjenstand. 
Som sædvanligt gjör han ogsaa her de i Districtet nulevende Pattedyrarter ligesaavel 
til Gjenstand for sine möisommelige Eftergranskninger som hine for lang Tid siden fra 
Jorden forsvundne. Det er med de af ham senere fundne og den nuværende Fauna 
tilhorende Arter, at disse Bidrag begynde. Den er foröget med 3 Arter. Den 
interessanteste af disse er Stangdyret (Mephites), som Forfatteren vel endnu ikke selv 
har seet, men om hvis Forekomst i disse Egne af Brasilien han ved mange troværdige 
Vidnesbyrd og tydelige Beskrivelser af denne let erkjendelige Slægt har forvisset sig. 
Den uovervindelige Modbydelighed, som Brasilianerne have for at rörc dette Dyr, vil 
gjöre det næsten umuligt for ham at erholde det. Det beskrives som et Dyr af Stör
reise som Ilderen hos os, sort med tvende hvide Striber langs hen ad Ryggen, og 
som, naar det forfölges, udspröiter en Vædske af en saa overordentlig Stank, at den 
bedöver Mennesker og Dyr, og aldrig forsvinder af den Gjenstand, den har berört. 
Den anden Art tilhorer Katteslægten og er den, som Fr. Cuvier har opstillet under 
Navn af Felis mitis. Herved bortfalde de Tvivl, som Fyrst Maximilian af Neuwied og 

VII. 4
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Dr. llengger have opvakt mod denne Arts Ægthed. Den er fuldkommen forskjeilig, 
saavel i sine ydre Forhold og Farvetegning som i Bygningen af Skeletlet, fra Felis 
macroura Prine. Maximil. og fra Felis pardalis Lin.

Det tiedie Dyr, han har fundet, er en Art af Rævefamilien, som han anseer for
ubeskreven*  Den har Pupillen altid rund, selv i det stærkeste Lys, er betydeligt mindre
end den i Skovene forekommende Canis d’Azzaræ Princ. Maxim, og i Farve forskjeilig 
Ira denne. Den opholder sig paa aaben Mark og kaldes af Brasilianerne Markhunden.
Dr. Lund har givet den Navn af Canis vetulus, og mener, at den tilligemed Canis
Corsac og Canis velox Ilorl. burde danne en egen Underslægt.

Langt slörre er den Tilvæxt, som Fortegnelsen paa de forsvundne Dyrearter 
har erholdt, og ikke mindre store ere de Forandringer i Bestemmelserne, som den 
forögede Mængde af Materialier, især af karakteristiske Stykker, og den fortsatte og 
dybere gaaende Sammenligning have fremkaldt, og som den med Afhandlingen folgende 
nye Liste paa Pattedyrene (baade levende og uddöde) i Rios da Velhas Floddal, 
sammenlignet med den sidst leverede, viser. Disse Forandringer have især truffet For
fatterens Orden Brutæ. De faa Levninger, som forben tillagdes Myrmecophaga Slægten 
ere overförte til Dovendyrenes Familie, i hvilken de til Slægten Mcgalonyx tidligere 
henförte Arter nu blive fordeelte i tvende Slægter, Megalonyx og Platyonyx. Den 
forste har 4 Kindtænder paa hver Side saavel i Overkjæven som Underkjæven, Platyonyx 
har derimod 5 paa hver Side i Overkjæven og 4 i Underkjæven, ogsaa i Formen 
afvige begge Slægters Tænder noget fra hinanden; desforuden ere Kloerne forskjelligt 
dannede hos disse Slægter; den forste har dem stærkt sammentrykte og meget böiede; 
Ims den anden derimod ere de lidt fladtrykte, bredere og mindre böiede. Denne sidste 
Form af Kloerne kunde synes at tyde hen paa en stærkt udviklet Graveevne hos denne 
Slægt, men Forfatteren söger at godtgjöre af den ejendommelige Articulationsmaade af 
Grundledets Been, at Foden ikke er dannet til Gravning. Mellemhaandens Been nemlig 
articulere sig til folgende Fingerled ved en ganske plan Flade, saa at ingen Boining 
kan finde Sled. Ikkun Negleledet er böieligl, men kun i Retningen nedad, da en 
stærk ravnenæbformig Forlængelse, der udlöber fra den bageste og överste Rand af 
Kloledet, og vender bag til, griber ind i en Fordybning paa Ryggen af det næstfôlgende 
Led og forhindrer saaledes enhver Bevægelse af Kloledet op ad, ja tillader ikke engang 
Kloen at udstrække sig i vandret Plan. Forfatteren gjör videre opmærksom paa, at 
de ligesaalidt kunde gaae paa Jorden, og at de i det höieste kun kunde udfore denne 
Bevægelse paa Dovendyrets ynkelige Viis; han finder det derfor sandsynligt, at de have 
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klattret i Træerne. Alle i de forrige Afhandlinger anförte Arler af Slægten Megalonyx 
henhöre til Slægten Platyonyx med Undtagelse af Megalonyx Jeffersonii, der bortfalder 
som en forstenet Art fra hint District. I Megalonyx Slægten hensætter Forfatteren indtil 
videre Coelodon Maquínense, og en ny Art under Navn af Megalonyx Kaupii; Pla
tyonyx derimod indbefatter foruden Arterne Cuvierii, Bucklandii og minutus de nye 
tilkomne Arter Plat. Oieenii, Brogniartii og Blainvillii. Endelig er Familien bleven 
foröget med en Art af Slægten Megatherium, af hvilken ban besidder en Tand, der 
antyder en Art af samme Störreise som den, hvis Skelet er opstillet i Madrid.

Af Tykhudernes Familie er Slægten Navlesviin (Dicotyles~) bleven foröget med en 
Art, som er betydeligt större end den störste af de forhen fundne Arter, saa at denne 
Slægt, som kun tæller lo nulevende Arter, i Fortiden har havt 5. Det har i höieste 
Maadc overrasket Forfatteren at finde Hesten iblandt de i hiin længst forsvundne Periode 
i Brasilien levende Dyr; et Mellcmfodbeen har overbeviist ham om dette mærkværdige 
Factum. Denne Knogle, som er af samme physiske Beskafienhcd som de övrige fossile 
Knogler, blev udhugget af Hulens steenhaarde Knoglebreccier, og fundet i Selskab med 
Canis troglodytes, Dasypus punetatus og Chlamydotherium Humboldtii.

Rovdyrenes Familie er blevet foröget med en fossil Art af Katteslægten af 
Jaguarens Störreise, og med en Art af Stinkdyrslægten, men som endnu ikke kan 
sammenlignes med den nulevende. Ogsaa Flaggermuscnes Familie har faaet en Tilvæxt 
af 3 Arter, henhorende til Slægterne Phyllostoma, Dysopus og Vespertilio.

Antallet af de forsvundne Åbearter var allerede i den sidste Afhandling steget 
til tre. De ere i dette Tillæg forögede med to, af hvilke den ene henhörer til Slægten 
lacchus, og er af samme Störreise som den nu i Landet levende Iacchus penicillatus, 
den anden en Cebus, noget större end den nuværende Cebus cirrhifer Princ. Maxim.

Det hele Antal af fossile Arter Pattedyr fra Rio das Velhas Floddistrict er nu 
steget til 101, imedens Forfatteren kun har fundet 88 na levende Arter. Endnu större 
er Misforholdet, naar vi tage Hensyn til Slægterne, der forholde sig som 50 til 39 
Forverdenens större Rigdom paa Arter og Mangfoldighed af Slægtsformer blive saaledes 
stedse mere paafaldende, jo mere omfattende Undcrsögelscrne blive.

4’
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Professor Eschricht mcddeelle Selskabet nogle Resultater af hans fortsatte 
Undersøgelser over Hvalerne, især anstillede paa tire Fostre af Finfisk (Balænoptera), 
af hvilke de to vare fra Grönland, to fra Bergen.

Det forste Udbytte af disses Undersøgelse var, at de to grönlandskc aabenbart 
hörte til en ganske anden Art end de to bergenske, og at der altsaa idetmindste lader 
sig eftervise to nordiske Arter af denne Slægt. De grønlandske udmærkede sig især 
ved deres meget lange Finner, hvis Forlængelse atter laae ganske og aldeles i Finger
ledenes , saa at denne Art med Rette kunde kaldes longimana. Finnerne vare böige- 
förmigen kantede paa deres forreste Rand, hvilket hidrörte fra en Fremstaaenhcd for 
hvert af Fingrenes Led. Halen var gaffelformig med en temmelig hint takket bageste 
Rand. Paa Overkjæben viste sig en Mængde smaa Knuder, hvoraf hver især indeholdt 
et Haar. Fire af disse stode omkring Blæsehullerne; en Række stod i Middellinien 
mellem dem og Munden, og en Dobbelrække langs hver af Kjæbens Siderande. 
Lignende Knuder med Haar fandtes paa Underkjæben langsmed dens Siderande. 1 alle 
disse Forhold stemmede disse Fostre overeens saavcl med den Art, der af Fabricius 
er beskrevet som boops, som og med den, der af Rudolphi er beskreven som longimana, 
og disse maae enten være een og samme Art eller idetmindste höre til en særskilt 
Gruppe eller Underafdeling af Finfiske. De to Exemplarer fra Bergen havde meget 
kortere Finner og en trekantet Hale. De vare meget mindre, ligesom ogsaa Moder
dyrene vides at have været meget smaa i Forhold til de Finfiske, hvoraf de to forhen
værende vare udskaarne. Den bergenske Finfisk kan altsaa med Sikkerhed sættes som 
en fra hiin grönlandskc forskjellig Art, og foreløbig benævnes rostrata, skjöndt det af 
andre Grunde er saa godt som afgjort, at liere Arter smaa Finfiske hidtil ere gaaede 
under denne Benævnelse. Den store korthaandede Art, som Rudolphi har kaldt rostrata, 
er herfra atter ganske forskjellig.

Del andet Udbytte af disse Fostres Undersøgelse er den fuldtændigste Bekræf
telse af den Geoffroyske Opdagelse, at Hvalfoslrene have Tænder skjulte i Kjæberne*  
ilos den grönlandske Art fandtes de saavcl i Underkjæben som i Overkjæben, i det 
Hele taltes 186 tydelige Tænder hos et Foster. Den nærmere Beskrivelse af dette 
mærkværdige Forhold vil vorde givet i det næste Bind af Selskabets Skrifter. Ogsaa 
de övrige Systemer og Organer viste flere mærkværdige og tildeels ukjendte Forhold, 
hvilke ville give Stof til en Række særskilte Afhandlinger.
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Professor Eschricht har ligeledes meddeelt Selskabet en anatomisk Undersögelse 
af Chelyosoma Mac-Leayanum, en egen meget afvigende Slægt af Ascidiernes Familie, 
hvis udvendige Forhold allerede ere bekjendte ved Broderip og Sowerby. To fra 
Capitain-Lieutcnant Ilollböll i Grönland nedsendte Exemplarer tillode at faae Kundskab 
om de indre Dele.

Det Afvigende hos denne Ascidie ligger især deri, at den, overeensstemmende 
med sin flade, aflange, brikkeagtige Form, ikke har nogen fuldstændig muskulös Hinde

»
omkring de blöde Dele indenfor Skallen, men kun enkelte regelmæssige Rækker af 
vifteformige Muskler, der alle ere indskrænkede til dens överste aflange Skive: hver 
Muskelrække svarende til en af denne Skives Furer. De mange smaa Tavler, hvori 
disse Furer dele denne Överste eller rettere denne frie Skive (i Modsætning til den 
anden fastsiddende) ere altsaa bevægelige efter Dyrets Vilkaar.

Alle de hos Ascidierne bekjendte Organer fandtes letteligen, men desuden 
adskillige nye. Til Nervesystemet vare lo særegne Legemer forenede; det ene havde 
Form af en hvid, stilket Sæk, det andet af et mere haardt, kjölledannet Legeme. De 
synes at maalte lydes som Horeorganer. Paa Föletraadene ved Mundaabningen fandtes 
to Knopper, maaskee (jine. I Aandesækkcn stod, foruden utallige smaa Papiller paa 
lave Længdefoldcr, en Række meget lange Föletraade fra den ydre Mund til den indre 
eller egenlige Mundaabning. Leveren bestod af lutter Blindsække omkring Maven. 
Kjönsdelene vare meget utydelige. Den nærmere Beskrivelse vil blive meddeelt i det 
næste Bind af Selskabets Skrifter.

Dr. H. Bendz indleverede den 21de December 1839 en Afhandling til Viden
skabernes Selskab, betitlet “Bidrag til den sammenlignende Anatomie af Nervus glosso- 

pharyngeus, vagus, accessorius Willisii og hypoglossus. 1ste Afdeling; hos Fuglene, 
Reptilierne og Fiskene’1, ledsaget af en Deel Tegninger af Forfatteren efter Naturen. 
Hovedindholdet af denne Afhandling er folgende:

Af Fuglene ere de ovennævnte Nerver undersögte paa Astur nisus, Corvus 
cornix, Anas boschas. Paa N. glossopharyngeus bekræftes den af E. H. Weber fundne 
Nerveknude, og sammenlignes med Ganglion petrosum hos Pattedyrene. Den Jacobsonske 
Anastomose eftervises hos Fuglene. Den Green fra N. vagus, som forbinder sig med
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N. glossopharyngeus, sammenlignes paa Grund af dens Udbredning med N. laryngeus 
superior hos Pattedyrene. Paa N. vagus fandtes en Nerveknude paa Roden, og desuden 
har Forfatteren opdaget en anden Nerveknude paa Nervestammen ved dens Indtrædelse 
i Brysthulen, hvilken sammenlignes med Ganglion plexiforme nervi vagi hos Pattedyrene 
og Mennesket. Fra Nervestammen bagfor denne Knude udspringe N. recurrens, N. N. 
cardiaci, pulmonales, æsophagei, proventriculi og ventriculi. Det af Tiedemann og 
Bischoff beskrevne Udspring af N. accessorius W. bekræftes. Den udvendige Green til 
Ilalsmusklerne findes kun meget rudimentær hos Gaasen og Anden. N. hypoglossus 
faaer en Rod fra den 1ste Ilalsnerve. Den udbreder sig i Tungens og Stemme
redskabels Muskler. Af Reptilierne undersøgtes Chelonia mydas, Testudo græca, Alli
gator lucius, Lacerta agilis, Chamæleon africanus, Tropidonotus natrix, en Cæcilia, Bufo 
cinereus, Salamandra maculata, Triton punetatus. JV. glossopharyngeus bestaacr hos de 
fleste Reptilier som en særskilt Nerve, men er hos nogle sammensmeltet med N. vagus, 
saasom hos Chamæleon africanus, Tropidonotus natrix. Hvor N. glossopharyngeus 
findes som særskilt Nerve er den forsynet med en Nerveknude, ganglion petrosum. 
Et Analogon til den Jacobsonske Anastomose findes hos Chelonierne, Tropidonotus, 
Batrachiernc, formodes hos Saurierne. Udbrcdningen af N. glossopharyngeus skeer 
störste Delen i Sliimhuden, fornemlig i det forreste af larynx og Tungeroden; men den 
giver ogsaa Muskelgrene til pharynx og larynx. — Nervus vagus er forsynet med en 
Nerveknude paa Roden, der staacr i Forbindelse med Ganglion petrosum, Nervus hypo
glossus og N. sympathicus. Neivus vagus sender hos de fleste Reptilier sine störste 
Grene til Tungen, Svælget og Luftrorshovedet. Nervus Iingualis fremtræder i sit Maxi
mum hos Chamæleon africanus; hos Lacerta agilis forbinder den sig med en Green fra 
Nervus alveolaris inferior. Nervus laryngo-pharyngeus findes hos störste Delen af Rep
tilier; hvor den mangler, erstattes den af N. recurrens. Nervestammen har et Ganglion 
bagest paa Halsen eller i det forreste af Brysthulen, som er forholdsviis störst hos 
Saurierne, mindst hos Opbidierne, mangler hos Batrachierne. Denne Nerveknude 
sammenlignes med den paa Nerveslammen hos Fuglene og Pattedyrene, og med Ganglion 
plexiforme hos Mennesket. Nervus recurrens findes hos de fleste Reptilier, udspringer 
fra Nervestammens Knude, hvor denne findes, eller fra Stammen bagved samme; dens 
Udbredning er i Oesophagus og Larynx hos de fleste. N. N. cardiaci udgaae enten 
fra samme Nerveknude eller fra Stammen bagfor denne, hos Testudo græca foran. Det 
samme gjelder om N. N. cardiaci, æsophagei et ventriculi. Nervus accessorius fore
kommer kun hos Chelonierne og Saurierne, men udspringer ikke længere bagtil fra
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Medulla spinalis end i Egnen af anden eller tredie Ilalsnerve. Den sammensmelter 
aldeles med N. vagus. Ilos Chelonia mydas deeltager den for slörste Delen i Dannelsen 
af Ganglion radiéis nervi vagi. En rudimentær Muskelgreen findes hos Bufo cinéreos 
og Salamandra macúlala. Nervus lateralis funden af Krohn hos Triton bekræftes. 
Nervus hyyoglossus lindes hos alle de af Forfatteren under^ögte Reptilicr, og formodes 
hos Chamæleon sammensmeltet med N. vagus. Den udspringer altid fra den ncderste 
Stræng af Medulla oblongata, hos flere tillige fra Bevægelsesroden af den fürste Hals
nerve. Dens Udbredning er i Tungens Muskler, i m. slernohyoideus og omohyoideus. 
Hos Tropidonotus natrix forbinder den sig med en Green af N. alveolaris inferior.

Af Fiskene ere Spinax acantinas, Torpedo narke, Cyprinus carpió og Esox 
lucius undersøgte.

Den forste Gjellenerve antages svarende til N. glossopharyngeus hos de höiere 
Hvirveldyr. Den udspringer tæt foran N. vagus, har en Nerveknude, og udbreder sig 
i Gjellebladene paa den forste Gjcllebue og i Mundhulens og den rudimentære Tunges 
Sliimhinde. — Hos Cyprinus giver den Grene til det erectile Organ. Nervus vagus 
udspringer fra en egen Knude paa Medulla oblongata, der er nöie beskreven hos Cy
prinus carpió, og bestaaer for störsle Delen af graa Substants, overtrukken af et tyndt 
medullært Lag. Denne Nerve giver mange og betydelige Grene til det erectile Organ 
hos Cyprinus. Nerverne til det electriskc Organ hos Torpedo ansees for særegne 
Nerver, der ikke kan sammenlignes med andre Grene af N. vagus hos de övrige Fiske; 
thi de mangle Ganglierne og henföres herfor til de centrifugale Nerver. Foruden disse 
findes de egentlige Gjellenerver hos denne Fisk forsynede hver med en Nerveknude, 
og sammenlignes med de Gjellenerver, der findes hos andre Fiske. Den bageste Green 
af N. vagus giver Grene til ventriculus, der hos Spinax acantinas danner et betydeligt 
Nervenet omkring samme; til Svômmeblæren, en Green, som folger med dens Udforings
gang bagtil og udbreder sig paa Blæren ; til Hjertet flere fine Grene. Endelig giver 
N. vagus flere fine Grene til Musklerne, som bevæge ossa pharyngea. — Nervus late
ralis lrembyder med Hensyn til Udspring og Forhold til N. trigeminus, communicans, 
glossopharyngeus, vagus mange Forskjelligheder. Den er som oftest forsynet med 
en Nerveknude. Dens Udbredning er fortrinsviis i Huden. Paa Grund af dens Udspring 
fra de överste Strænge af Medulla oblongata, tildeels foran N. vagus og glossopharyn
geus, dens Nerveknude og Udbredning i Huden ansees den for en for Fiskene og de 
halede Batrachier egen Nerve. — Nervus hypoglossus antages, men ofte sammensmeltet 
med andre Nerver.
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Etatsraad Reinhardt gav Selskabet Underretning om nogle vigtige Iagttagelser 
og Undersögelscr over Udviklingen af Pagurus bernhardus og Hyas ar an cus, som Can
didat Steenstrup havde meddeelt ham i et Brev fra Reikiavig, hvormed tillige fulgte flere 
Specimina af Dyrene selv i deres forskiellige Stadier. Denne Naturforsker, til hvem det blev 
overdraget af det Kongelige Rentekammer i Sommeren 1839 at deeltage i en geognoslisk- 
technisk Undersögelsesreise i Island, fandt en lykkelig Ledighed ombord paa Skibet, 
som formedelst Vindstille laae næsten ubevægeligt under Skagensnæs, til at anstille 
hine Undersøgelser, som ved Ankomsten til Landet strax bleve fortsatte. Paa oven
nævnte Sted bemærkede han d. 19de Juli om Aftenen en utallig Mængde ganske smaa 
Dyr at vrimle i Vandskorpen; ved Brugen af Kætsercn fangede han et stort Antal af 
disse rödlige, storöiede, langhalede Krebsdyr af 2 til 2-£ Linies Længde, som have 
iiern Lighed med Mysis. De bleve strax satte i en Skaal Vand, i hvilket de svömmede 
overmaade muntert omkring ved Ilielp af Halen og tre Par Aarefödder, som sidde langt 
fremad under Legemet og lige udstrakte til Siderne, imedens en Række af længere, 
men sammenlagte Fodder, dannede som Gangfödder, holdtes ubevægelige op imod 
Bugen, og tildeels skiultes af den bagerste Deel af Cephalothorax. Da det stille Veir 
vedblev, fangedes den folgende Aften de samme Slags Dyr, og ved at sænke Kætseren 
2 til 3 Alen dybere i Vandet erholdtes tillige en stor Mængde Individuer af et andet 
lille rödligt, krebsagtigt Dyr med cn i en Bue nedhængende Hale, der i Dannelse stod 
midt imellem Krabbernes og Krebsenes. Det havde 3 Par til begge Sider langt ud- 
staaende Been, hvoraf det forreste Par var forsynet med Saxe, og af disse var den 
höire langt större end den venstre. Dette og Dyrets hele Habitus fremkaldte Tanken 
om at det var en Pagurus-Art, der endnu ikke havde opsögt en passende Skal, for 
deri at skjule sin Bagkrop. Da de sammenfoldede Fodder paa det först omtalte Mysis- 
ligncnde Dyr udfoldedes, fandtes de saa aldeles at ligne Fødderne paa det andet Dyr, at 
der neppe kunde være nogen Tvivl tilbage, at begge höre til to forskjellige Udviklings
stadier af en og samme Krebsart. En nöiere Undersøgelse stadfæster denne Mening, 
thi inden for den ganske gjennemsigtige Skal (Epidermis) bemærker man hos de större 
Exemplarer af det mysislignende Dyr, at den indvendige blöde Masse ikke udfylder 
Rummet i nogle Yderdele, især i Halebladet, men har antaget et Omrids, som ganske 
svarer til det, som disse Dele have hos det andet, mere krabbelignende Dyr, naar den 
gamle Skal tænkes afkastet.

1 Selskab med disse to Dyr, bleve den anden Dags Aften under aldeles lig
nende Stedforholde to andre Slags ubekjendte smaa Krebsdyr fangede med Kætseren.
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Disse vare baade forskjellige indbyrdes og forskjellige fra de to foregaacnde, dog 
var der mcest Lighed imellem de Dyr, som bleve fangede i samme Höide i Vandet. 
Det i Vändspeilet fangede Slags af disse to graaefarvede Dyr, har et kort rummeligt 
Cephalothorax, som fortil udlöber i en meget lang, tynd, ned ad lige ud sig stræk
kende Spidse; en anden bæver sig som el langt bag ud böiet Horn fra Midten af 
Cephalothorax. Halen er lang og trind, med et bredt, dybt indskaaret Endeblad, i 
bageste indskaarne Rand besat med lange Borster; fortil bæres, under Brystet, to Par 
med lange Borster forsynede Aarefödder. Hr. Sleenstrup anförte strax dette Dyr i sin 
Dagbog under Navn af Falcifcr. Det andet Slags Dyr, af samme graa Farve, som 
fangedes paa 3 Alens Dybde, havde tre korte Pigge foran paa Randen af det noget 
ægformige og lidt nedtrykte Cephalothorax, der var ingen Aarefödder at see, derimoH 
havde det 5 Par Gangfödder, med hvilke det kravlede i Vandet; det forreste af disse 
var forsynet med en Saxekloe. Halen var noget nedtrykt, neden under plan og oven 
paa convex, af middelmaadig Længde og nedhængende i en Halvbue. Dette Dyr blev 
i Dagbogen indfort under Navn af Bufo. Da ved den nöiere Betragtning af de to 
forst omtalte Dyr Anskuelsen om en Forvandling var engang bleven levende, anstillede» 
en nöiagtig Sammenligning imellem denne saakaldte Bufo, og det graa langhalede Dyr, 
som havde faact Navn af Falcifer. Hos dette sidste fandtes ligeledes de 5 Par Gang
födder, men samlede under Brystet i en Pakke, de svarede i Form ganske til de 
Födder, hvormed Bufo bevægede sig. Ogsaa Piggene pan Cephalothorax forefandtes 
paa samme Steder, men meget forkortede. Det blev ham af disse og andre Kjende- 
tegn klart, at Falcifer forvandlede sig til Bufo, som igjen næsten saae ud som en 
Krabbe. Under Vindstillet begyndte imidlertid Skibsfolkene at fange Torsk og Kuller 
paa 20 til 30 Favnes Dybde. I Digestionscanalen af disse fandt Hr. Steenstrup nylig 
slugte Individuer af Pagurus Bernhardus og Hvas araneus, og begge Arter med fuld- 
baarne Æg. Da Fosteret i disse Æg blev undersøgt under Microskopet ved Ankom
sten til Reikiavig erholdt han Vished om, at begge de erholdte Udviklingsrækker netop 
tilhörte de ovennævnte Arter, og at den frie Yngel i sine forskjellige Udviklingsstadier 
lever over hinanden i forskjellige Höideregioner af Vandet, saaledes som Bevægelses
redskabernes Dannelse i de forskjellige Perioder förer det med sig.

Det vilde være uden synderlig Nytte at angive her de Forandringer, som fore-
gaae fra det ene Stadium til det andet i de udvortes Deles Form, da Beskrivelsen uden
Afbildninger vilde mangle Tydelighed. Det er at haabe, at Hr. Steenstrup vil finde
Ledighed til fuldstændigere at udarbeide sine Undersøgelser i denne Materie, og at
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ledsage sit Arbeide med de nødvendige Kobbere. Dog vil en kort Angivelse af de 
Hovedforandringer, som de to den fremadskridende Bevægelse udforende Dele, Halen 
og Kjævefôdderne, lide i disse Stadier, være lettere at opfatte.

I Æggestadiet hos Pagurus (ligesom ogsaa hos IJyas) er Halestykket allerede 
syvringet. Det sidste Led er bladformigt, mod Enden bredere og tveklöftet. Det 
næstsidste Led er forsynet med to Par uledede, ligeledes bladformige Sideanhængsler; 
derimod sees ingen Appendices paa de övrige Bugringc. I det forste frie Stadium 
forblive Halebladct og næstsidste Leds Appendices paa de övrige Bugringc. I det andet 
frie Stadium er Halen bleven forkortet og nedhængende, især Halebladet er mærkeligt 
kortere, næsten lige bredt i sin hele Længde og i Enden tilrundet; den næstsidste 
Bugrings Appendices ere bievne toledede, den udvendige paa hver Side er betydeligt 
længere end forhen, og rager ud over Endebladet. De övrige Bugappendices have 
Udseende af korte Aareblade.

Kjævefôdderne have i det förste frie Stadium en ligesaa afvigende Form, som 
Function. De sidde parviis noget udrykkede fra hinanden. Den indvendige Deel eller 
den egentlige Kjævefod har, skjöndt forkortet, omtrent den samme Form hos den fuld
komne Pagurus, men den ydre Deel (Palpus flagelliformis Lair.'), i Stedet for at 
lægge sig op til Randen af den indvendige Deel, strækker sig lodret og horizontalt 
ud fra samme til Siden; den bestaaer af Grundled, som tilsammen danne Skaftet og 
af 5 til 6 meget korte Endelcd, som paa hver Side bære en meget lang Börste. 
Disse 10—12 paa den Maade meget tætstaaende Borster udgjöre tilsammen et vifte- 
formigt Aareblad for det sig næsten rhythmisk bevægende Skaft. Med disse 3 Par 
Födder og med den lange Hale bevæger Dyret sig meget hurtigt, især i Vandskorpen. 
Kjævefôdderne bruges mere til at træde Vandet med, hvorved Dyret hæver sig, medens 
Halen er mere fremskydende. I det andet Stadium have Kjævefôdderne faaet en be
tydelig Forandring; deres indvendige Deel er blevet længere, Ledene tydeligere, og 
Ligheden med den fuldkomne Kjævefod större. Aarefoden existerer som saadan ikke 
mere; den udvendige Deel af Fodkjæven, som för dannede den, er nu indadböiet imod 
den indvendige Deel, Forholdene af dens Led have forandret sig og Borsterne ere 
bievne mærkeligt korte — derimod ere nu Gangföddcrne udstrakte, og de 3 forreste 
Par udgjöre Bevægelsesorgancrne — de to bageste og korte Par tage ikke megen 
Deel i Bevægelsen.

Udtager man den færdige Yngel af Ægget af Ilyas Araneus befindes den at 
have omtrent samme ydre Form, som den der er angivet i det foregaaende for Falcifer 
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eller for Ungen i det förste frie Stadium. Den sidste Bugring er bladformig, meget 
dybt spaltet, saa den liar Formen af en Svalehale, Fligene crc paa den indvendige 
Rand besatte med lange Borster. — Den næstsidste Bugring har kuu en enkelt Ap
pendix. De övrige trinde Bugringes Appendices ere kun lidet udviklede. 1 det andet 
Stadium forsvinde Ilalcbladets Flige. Det meget forkortede Blad er tilrundet paa En
dekanten, hele Halen bliver noget fladtrykt, og hænger ned i en Halvbue; Dyret seer 
ud som en Halvkrabbe. Af Kjævefodderne ere kun to Par anvendte til Bevægelses
redskaber. Dannelsen er aldeles analog med den, som blev beskrevet ved Pagurus; 
det er Palpus flagelliformis, som er uddannet til en Aarefod. Disse Fodders Foran
dring i det andet Stadium er aldeles lig den, som finder Sted hos Pagurus i samme 
Periode. Saasnart Aareföddernc og Halen faae deres forandrede Form, hvorved de 
ophore at være Bevægelses-Organer, træde de virkelige Fodder i Virksomhed.

Begge disse Decapodformer, Pagurus og Ilyas, have saaledes en nöie over- 
ecnsstemmendc Udviklingshistorie efterat de have forladt Ægget: En förste Periode, 
hvori de ere langhalede, og bevæge sig ved Kjævefôddernes Aarer og ved Halen; de 
svömme raskt i Vandet fornemmelig imod Havets Overflade ; en anden Periode, i hvil
ken de ere Halvkrabber, som holde sig svævende i Vandet formedelst Ilaleappendiccs, 
og kravle i Vandet, men i en dybere Region, med deres lange Gangfödder; endelig 
en tredie Periode, hvori de begge maae som Krabber krybe paa Bunden af Havet ved 
Iljelp af deres stærke Gangfödder, og hvori Halen taber al Betydning som Be
vægelsesorgan.

I Henseende til disse Arters Opholdssted bemærker Hr. Steenstrup, at de fore
komme saavel nærved Stranden, som paa flere Miles Afstand fra samme ud i det aabne 
Hav, paa en Dybde fra faa Favne indtil 50; paa de lavere forekommer blot Hanner, 
og det er i Folge gjentagne Undersögelser af flere hundrede individer kun tilfældigt, 
at en Hun træffes deriblandt. Det synes som en Vandring maa finde Sted henimod 
Parringstiden, og efter denne en Vandring af Hunnerne imod Dybet. At de sidste 
maae være i Overflödighed paa disse Steder, sees af den Mængde ægbærendc Hunner, 
som man skjærer ud af Maven af de Fiske, som ere fangede sammesteds. Han har 
ogsaa overbevist sig om at de ere yngledygtige i en meget ung Alder, thi han har 
truffet Individer ægbærende, som kun have faa Liniers Længde. Man finder Yngel og 
ægbærende Hunner det hele Aar igjennem.

De udgjöre begge Torskens kjæreste og fornemste Fode, hvortil endnu komme 
Tveskaller og Univalver, dog hvad de sidste angaaer, traf Hr. Steenstrup dem vel i 
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stor Mængde i Maven og Tarmkanalen, men de bare umiskjendelige Tegn til, at de 
havde været beboede af Pagurus-Xrterne. 30 til 40 Arter Univalver har han saaledes 
seet optagne af disse, men ingen hyppigere end Arterne af Tritonium, Littorina, Mar
garita^ Trochus og JVatica, fornemmelig de sidste; ikke een iblandt Hundrede vil man 
træffe med Laag, et tydeligt Beviis paa, at de ikke ere slugte med deres 'virkelige 
Dyr. 1 denne Anledning anförer han en mærkelig Iagttagelse om ¿\'ática, af hvilke 
han fandt 73 Stykker i Digestionscanalen af en stor Torsk; mange af disse laae saa 
nær ved Gadboret, at de ved et Tryk paa Bugen gik ud af det. Til sin Forundring 
fandt han dem alle forsynede med Laag, og Modstand mærkedes, naar han sögte at 
trække Laaget ud med en Pincette. Nogle Stykker bleve kastede i Vand, og Morgenen 
derpaa krön Dyrene omkring paa Glassets Væg. De övrige, som havde ligget Natten 
over imellem de opskaarne Indvolde, hieve nu ligeledes kastede i Vand, og inden faa 
Timer havde ban 73 levende Individer gaaende omkring i Karret. Han har oftere 
gjentaget dette Forsög med lignende Udfald. At Natica-Årterne saaledes uskadt kan 
gaae igjennem Fiskens Fordöielsesorgan, mener Hr. Steenstrup, ligger ikke blot i Laa- 
gets hermetiske Tilslutten, men ogsaa i den særegne Bygning af Flod- og Pandeklap, 
hvorved de indsuge Vand, opsvulme til en betydelig Størrelse, og i Folge deres Leie 
beskytte de övrige og ædlereDele; Natica mener han, danner med Cryptostoma Hlainv., 
Sigaretus Adans, og Monoptygma Leach en naturlig begrændset Familie, som d’Orbigny 
har kaldet Nalidiccv; men den staaer ikke isoleret; den knytter sig til Hulla- og Hullæa- 
Familien og bor i et naturligt System staac lige ved Siden af den.

Polytechnisk Candidat Jerichau har meddeelt Selskabet adskillige experimentale 
Undersøgelser, som Selskabet har fundet værdige til at belönnes med dets Guldmedaille.

Den ene af disse Undersøgelser angaaer en egen Classe af Svingninger. Grund- 
iorsögel bestaaer i, at et Lommeuhr, ophængt paa behørig Maade, kan sættes i Sving
ninger ved sin egen Uroes Bevægelser. Han ophængte f. Ex. et Uhr ved to Traade, 
saaledes at det kunde hænge i et Plan, der var parallel med Uroens Svinghjul. Traa- 
dene vare befæstede paa en tyk Staaltraad, saa at han ved Oindreining let kunde for
korte og alter forlænge dem. Naar nu Traadene havde en saadan Længde, at Uhret 
blot ved sin Masse vilde svinge med en Hastighed, som ikke var meget forskjellig fra 
Uroens, saa kom Uhret i regelbundne Svingninger, hvad enten han først havde bragt 
det i Hvile, eller forsi havde sat det i en mere eller mindre stærk Svingning. Da 
Uhrets Pendulsvingninger og Uroens Svingninger virke gjensidigen paa hinanden, saa 
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blive Svingningerne eenslidige. En Forandring af nogle Procent i Ophængningens Længde 
forstyrrer ikke dette Forhold, men drives Forandringen ud over visse Grændscr, saa 
ophorer Svingningernes lige Varighed. Ved fortsatte voxende Forandringer frembragtes 
periodiske Svingninger, som voxe fra Nul til et vist Maximum, derpaa aftage til Nul, 
og saalcdes gjentagende voxe og aftage. Naar Forandringen af Længden er gaaet ud 
over en vis Grændse, ophore disse bestemte Perioder, og en tilsyneladende Regellöshed 
opstaaer, hvori man dog opdager mere forviklede Love.

Lignende Love har ban opdaget ved at udsætte Uhret for Snonings-Svingninger. 
Ilan ophængte ved en Metaltraad et Slags Stigböile, hvori han lagde et Uhr, saaledes 
at Uroens Svingningsplan var parallel med Snonings-Svingningernes. Man kan endnu 
hermed forene Pendulsvingningerne, saa at alle tre Slags Svingninger ere tilstede. Naar 
de alle ere samtidige, understotte de saaledes hverandre, at Uhrets Svingninger ikke 
ved udvortes Indflydelser, med mindre de ere meget betydelige, ville forandres.

Den anden af Jerichaus Meddelelser angaaer et Thermometer af en ganske ny 
Indretning. Denne Opfindelse heroer paa Newtons berömte Opdagelser over de farvede 
Ringe. Som bekjendt blev den störste Deel af hans Forsög herover udförte med et 
Convexgias, som lagdes paa et andet eller paa et plant Glas, hvorved man seer en 
Mængde Farveringe fremkomme. Ved at maale disses Diametre og derefter at beregne 
Tykkelsen af den Luftring, hvori hver Farve viste sig, blev han istand til at angive 
Hovedlovene for dette Særsyn. De nyere Tiders Undersögelser have bekræftet Newtons 
Maalninger, saa at vi nu dristigt kunne slutte fra et vist Farveforhold i Rækken af 
disse Tilsyneladelser til en vis Tykkelse af Luft-Lamellen, altsaa til Afstanden af de to 
Overflader, mellem hvilke den ligger. Man har derfor ogsaa allerede længe havt Ta
beller over Tykkelsen af de Luftlag, som höre til hver Farve.

Det var endnu ikke faldet Nogen ind, at benytte disse Kundskaber til Maalninger 
af Legemers Længdeforandringer förend Hr. Jerichau fattede denne Plan. Den maatte 
allerede, saasnart den udtaltes, erkjendes for en lykkelig Tanke ; thi man maa herved kunne 
udfore meget fine Maalninger, da Forskjellcn mellem Tykkelsen af to Ringe, der give ganske 
mærkeligt forskjellige Farver, sjeldent stiger til en Tomilliondeel Linie. For nu at benytte 
disse Virkninger til Varmemaaling, opstiller Jerichau en tynd og omtrent 1^ Tomme lang 
Zinkstrimmel, over hvilken befinder sig et lille Convexgias, og derover i stor Nærhed 
en lille Glasplade. Naar denne opvarmes, endog nok saa lidet, udvider den sig dog 
tilstrækkeligt, for at Convexglassets Nærmelse mærkes ved Farveforandringer.

En omstændelig Beskrivelse af Redskabet vilde her ikke være paa sit Sted; 
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men en kort nærmere Angivelse vil derimod ei være overflödig. Redskabet er forfær- 
diget af Messing. Paa en Fod af henimod 4 Tommers Höide staaer Zinkstrimlen i 
en Ramme af Messing, som bærer Convexglasset, 'der ved en Fjeder trykkes nedad, og 
derover Glaspladen, med hvilken Lindsen ikke kommer i Beröring, naar ikke Zink
strimmelen lofter den saa höit. Ringene betragtes gjennem et lille bevægeligt Seerör, 
som er forbundet med en Gradbue. Paa Glaspladen falder ikke noget andet stærkt Lys 
end det, som kan komme gjennem en dertil dannet Aabning i en liden Metalplade, som 
bevæger sig med Seeroret og Gradbuen. Naar Afstanden mellem Lindsen og Glaspladen 
bliver uforandret, seer man andre Farveforhold, alt ligesom man forandrer Seerörets 
Stilling; og omvendt naar Afstanden forandres, maa Seerörets Stilling forandres, hvis 
man vil have samme Farve. Förend man udsætter Zinkstrimmelen for en Varmeindvirk- 
ning, stiller man nu Seeröret saaledes, at et vist meget kjendeligt Farveforhold f. Ex. 
det rôde af 3die Orden, staaer i Midtpunktet, og Graden aflæses paa den inddeelte Bue 
og dens Nonius. Efterat Varmen har gjort sin Virkning, stiller man atter Seeroret paa 
samme Farve, og aflæser atter Graden. Af Graderne kunne Afstandenes Forandring be
regnes, og let en Tabel indrettes hvorpaa man strax kan aflæse Varmeforandringernc. 
Man har ved Sammenligninger fundet, at det idetmindste kan angive ligesaa fine Varme- 
forandringer som Melloni’s berömte thermoelektriske Varmemaaler. Men Jerichau’s Var- 
memaaler er skikket til en Mangfoldighed af Forsög, hvortil Melloni’s, som dog til visse 
Hensigter vil være det tjenligste, ikke kan bruges. Man vil ved Hjælp af dette Red
skab kunne maale Legemernes Udvidelse ved Varmen, selv naar vi deraf ikke kunne 
erholde uden smaa Stykker. Man vil ogsaa ved samme kunne maale Crystallers Ud
videlse efter forskjellige Retninger, hvorved Mitscherlichs ved Forsög af mindre let og 
omfattende Anvendelighed gjorte Opdagelse over forskjellige Crystalaxers ulige Udvi
delighed, vil kunne udstrækkes over en talrig Mængde af Legemer.

Det er ikke let at forudsee alle de Folger, hvortil et saadant Hjælpemiddel 
som denne nye Varmemaaler kan fore; men de Antydninger, vi her have gjort, ere 
allerede tilstrækkelige til at vise deres Vigtighed. Opfinderen er endnu sysselsat med 
at anbringe adskillige Forbedringer derved.

Den experimentale Undersøgelse over Haarrörsvirkningerne har hidindtil været 
indskrænket inden meget snevre Grændser, da man næsten udelukkende maalte benytte 
sig af Ror eller Plader af Glas; uagtet det vilde være vigtigt at kunne prove Haar- 
rörsvirkningen med Hensyn paa uigjennemsigtige Legemer og navnlig paa Metallerne. 
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Conferentsraad 11. C. Örsted har foreslaaet en Fremgangsmaade, hvorefter denne Ind
skrænkning bortfalder. Han gaaer ud fra den Sætning, at den Ilöide, hvortil et Haar- 
rör hæver en Vædske, kun heroer paa Vidden af Roret paa det Sted, hvortil Vædskens 
Overflade hæves, og aldeles ikke paa Vidden af Rorets lavere beliggende Dele. Ilan 
bruger da til Undersögelsen et vidt Glasror, hvis överste Munding dækkes med en gjen- 
nemborct Plade af det Legeme, hvis Haarrörsvirkning skal proves. Naar man tænker 
sig et saadant Glasror, dækket med den gjennemborede Plade og fyldt med en Vædske, 
stillet med sin aabne Munding i en Vædske af samme Art, saa vil det ved Dækpladens 
Borning dannede IIul være Sædet for den Ilaarrörskraft, som holder Vædsken indeni 
Röret höiere end udenfor. Ved efterhaanden at udtomme den udenfor staaende Vædske, 
kan man da træffe et Punkt, hvor Haarrörskraften ikke længere kan bære Vædskesôilen 
i Röret. Afstanden mellem Dækpladen og Vædsken udenfor i Adskillelsens Oieblik er 
da Maalet for Haarrörskraften i det givne Tilfælde. Man seer let, at dette Slags For- 
sög kunne udfores paa forskjellige Maader. Ö. har fundet det beqvemmest at afvige 
fra denne, for den förstc Tanke naturligste Indretning, saaledes at han lader Röret om- 
böies for neden, og staae i Samqvem med et andet Ror, hvori Vædskens Overflade ikke 
staaer under nogen mærkelig Indflydelse af Haarrörskraften. Men disse to Rör sætter 
han endnu i Samqvem med et tredie, hvori han ved et Slags Stempel kan faae Væd
sken til at stige og falde. Hele Indretningen bestaaer da af 3 samqveinhavende Ror: 
det med gjennemboret Dækplade, hvilket er lavere end de andre: Sammenligningsroret, 
hvori man seer hvor liöit Vædsken vilde staae uden Ilaarrörskraft. Stempelroret, hvor
ved man noder Vædsken til at stige eller falde i Sammenligningsroret. Man begynder 
ordentligviis, efter at man har lagt Dækpladen paa det fürste Rör, at drive Vædsken 
opad, saa at den trænger frem igjennem dennes snevre Aabning. Den Kraft, som 
hindrer Vædsken fra at lobe over, kan maales ved Höiden af den Vandsöile, som hæ
ves i Sammenligningsroret. Naar man derpaa lader Vædsken i Sammenligningsroret 
synke, vil Vædsken i Dækpladens Aabning sænke sig, og i det Oieblik, da Vædsken 
vil rive sig lös derfra, hænger den ved denne Aabnings nederste Rand. Det forstaaer 
sig at Dækpladens Tykkelse saavel som dens Aabning er nöiagtigt maalt, og at man 
har en Maaleindretning til at bestemme Vædskens Stigen og Falden i Sammenlignings- 
röiet. Stempelindretningen bestaaer blot i en lukket Glascylinder, som med Lethed kan 
sænkes og hæves i det Rör, hvori det bevæger sig, og derved forandre Vædskens 
Ilöide. Endnu har Ö. ikke bavl Ledighed til at udfore ret talrige Forsög efter denne 
Fremgangsmaade; dog har han udfort et nogenlunde stort Antal af Forsög med Vand
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og med Qviksolv, og derved brugt Aabninger af temmelig ulige Diametre, saavclsom 
Dækplader af forskjellige Stoffer, navnligt Metaller og Glas. Lige Aabninger i Dæk
plader af amalgameret Kobber og af Glas hævede Vandet til lige Höide. Qviksölvet 
hævedes ved gjennemborede Dækplader af amalgameret Kobber omtrent | saa höit som 
Vand, hvoraf dog folger at Haarrörskraften bærer over 10 Gange saa stor Vægt af 
Qviksolv som af Vand. Da Ö. ikke for det forste vil faae Eeilighed til at gjöre alle 
de Anvendelser af den nye Fremgangsmaade, som han havde tilsigtet, vilde det være 
ham kjært at see den benyttet af andre Physikere. Ö. havde allerede udtænkt den her 
beskrevne Indretning for to Aar siden, og viste i Aaret 1839 Forsög dermed ved den 
Skandinaviske Naturforskerforsamling i Göthcborg. Men Redskabet var dengang endnu 
ikke bragt til den behörige Fuldkommenhed. I den Kjöbcnhavnske Forsamling 1840 
viste han to forskjellige nye Udforeiser af samme Instrument, et for Vand og et andet 
for Qviksolv, som dog ikke i de væsentligere Dele vare forskjellige. Begge disse har 
han ogsaa foreviist i Vid. Selskab.

Ö. bar ligeledes foreviist Selskabet en ny Indretning af Vægtslangelektrome- 
terct, bestemt for meget svage Elektricitetsgrader. Vægtstangen bestaaer i cn tynd 
Messingtraad, ophængt i Silkeormespind. For at give den en mere bestemt Retnings
kraft end den, som den kan erholde af den enkelte Silketraads Snoningskraft, har man 
dannet den Böile, hvorved den fæstes til Silkeormespindet, af en fiin Staaltraad, som 
man har givet en ganske svag Magnetisme. Vægtstangen hænger i en Glascylinder, 
gjennem hvis Laag gaaer en Metalböile, isoleret fra dette ved Gummilak og Glasror, 
og hvis Ender komme saaledes i Beröring med Vægtstangens, at den ene berörer den 
paa höire Side, medens den anden berörer den paa venstre. Idet altsaa Mctalböilen 
modtager Elektricitet, gaaer denne tillige over i Vægtstangen og frembringer en Drei- 
ning. Naar den magnetiske Retningskraft er saa ringe, at den neppe er mærkelig, 
viser dette Elektrometer en overordentlig Fiinhed. For at opdage meget svage elek
triske Virkninger meddeler man det först en Elektricitet, som dreier Vægtstangen nogle 
Grader. Et Legeme, som har samme Slags Elektricitet, frembringer da, naar det nær
mes, en meget betydelig Forögelse i Afvigningen. Den Elektricitet, som isolerede 
Zink- og Kobberplader vise efter Beröring og Adskillelse, bliver paa denne Maade 
meget kjendelig, uden Hjælp af Condensator. Man foröger endnu Letheden i at see, 
endog de mindste Grader, ved at betragte Vægtstangens ene Spids igjennem et Mi
kroskop, hvori et lodret Silkeormespind er anbragt.
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Den historiske Classe.

Conferentsraad Werlauff meddeelte: Forsög til at oplyse og forklare den by
zantinske Historieskriver Procops Efterretninger om de nordiske Lande. Procops Kund
skab om det nordlige Europa kan bedömmes af de Efterretninger, han i sin gothiske 
Krigs Historie har meddeelt, saavcl om Öen Brittia med de der boende Folk, som om 
Öen Thule, hvor en Deel af det heruliske Folk i Begyndelsen af det 6te Aarhundredc 
skal have nedsat sig. Paa førstnævnte Öe boede, ifölge hans Beretning, tre talrige 
Folkeslag, hvert under sin Konge: Britter, Angler og Friser', en lang, i Oldtiden op
fort Muur deelte Ôen i to Dele, af hvilke den östlige var frugtbar og stærk befolket, 
den vestlige ufrugtbar, ubeboet og ubeboelig- Ved denne Oe have de fleste Nyere 
tænkt sig det nuværende Engelland og Skotland, hvor Angler og enkelte Friser i det 
5te Aarhundrede havde nedsat sig; Muren blev da en af de, i den romerske Keiser
periode, her opførte; forövrigt oversaae man det Modsigende imellem den naturlige 
Beskaffenhed af den briltiske Oe og Brittia, saaledes som denne af Procop beskrives.

Forf. troer, at disse Modsigelser kunne hæves og Procops Etcrretninger paa 
en meget naturligere Maade forklares, ved at antage Brittia for den jydske Halvöe, 
hvis östlige Deel er frugtbar, skovbevoxet, fuld af Indsoer og Aaer, medens den vest
lige derimod er ufrugtbar, beslaaer tildeels af Flyvesand og lider af Vandmangel. Om
trent i Midten gjennemskjæres Landet af den bekjendtc, höie, skovlöse, ufruglbare 
Landryg, der fra Liimfjorden af strækker sig lige til Ilarlzen. Sagnet om denne Na
turbeskaffenhed kunde, ved den lange Frastand, (Jbekjendtskab med de övrige lokale 
Forhold, og ingen eller höist indskrænket Kjendskab til den germaniske Tunge, lette- 
ligen misforstaaes af Procop. Det gamle skandinaviske og germaniske Diki, Teich (Dige, 
Dæmning, Gierde) forvexledes af ham med det beslægtede græske tïi/oç (Muur), og 
den naturlige Landryg, hvis fürste Oprindelse overstceg al menneskelig Erindring, blev 
for ham til en, af Landets gamle Beboere opfort, Muur. Forf. har i en tidligere Af
handling stræbt at godtgjöre, at ved Sevo Mons hos Plinius skal forstaaes den omtalte 
Landryg, og at saavel det af Pytheas skildrede frugtbare nordiske Land, som Melas 
Codanonia (Scandinavia), der i Frugtbarhed og Störreise overgik alle övrige Oer i den 
codanske Bugt, nærmest maa henföres til. vor Halvöes östlige Deel. Her fremsættes 
tillige den Formodning, at den germaniske Öe Scandza, hvor et gammelt engelsk Sagn 
lader det saxiske Kongehuses Stamfader Sceaf som et lidet Barn lande i en Baad, med 
et Kornneeg under Hovedet, ei skal forklares efter den almindelige Mening om Skaane,
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men om den jydskc Halvø, hvis Ostsides fortrinlige Frugtbarhed og tidlige Beboelse Sag
net maaske har villet antyde. Naar Procop kalder Brittia en Oe, maa man erindre sig, 
at de Gamle hyppigen forvexlede Ôer og Halvöer. Han kan være kommen til at be
nævne Halvöen Brittia, fordi han har tænkt sig en Navne-O vereensstemmelse mellem 
den store brittiske Ôe og det Land, hvorfra en Udvandring til biin var skeet; dersom 
det ikke er en urigtig Læsemaade af Bri for Vi eller Ju QBrittia for Jutia). De tre 
Folk paa Brittia gienkiendes letteligen som Halvöens Jyder, Angler og Friser, og disse 
kunne igien bringes i Forbindelse med de Folk, som deels i Oldtiden, deels i den tid
ligere Middelalder forekomme her: Guttoner, Teutoner, Cimbrer, Ilillevioner, Saxer, 
Vinuler. Det her afgivne Vidnesbyrd om Frisernes Tilværelse paa Halvöen i det 6te 
Aarhundrede, bestyrker den Hypothes, at disse maa henregnes blandt Halvøens Urfolk. 
Skildringen af Halvöens Beboere, som selvstændige og talrige Folkestammer, kan tillige 
forklare de i vor Sagnhistorie forekommende Vink om indbyrdes Krige paa Halvöen, 
og staaer ikke i Modsigelse med de fra andre, ogsaa nordiske, Kilder os bekjendte hi
storiske Forhold. At Halvöens Folkemængde foranledigede jævnlige Udvandringer, stem
mer overeens med den hos Middelalders-Skribenterne sædvanligen forekommende For
klaring over dette Phænomen; de Udvandrendes Nedsættelse hos Frankerne sigter, uden 
Tvivl, til de Danskes tidlige Angreb paa del frankiske Riges Kyster Sagnet om 
Beboerne paa en Deel af den frankiske Kyst, hvis Forretning det var at sætte 
de Dödes Aander over til Oen Briltia, kan forklares af en ældgammel og udbredt 
Folketroe og skal maaskee ikke henfores til den jydske Halvöe, men snarere til den 
brittiske Öe med den modsvarende franske Kyst.

Öen Brittia kommer Procop egentlig til at beskrive, ved Fortælling om en 
Krig imellem Anglerne og Farwerne, det sidste ogsaa et tydsk Folk, hvoraf en Green 
dengang boede mellem Rhinen og OstersÖen. I Anledning heraf meddeler han igien 
adskillige interessante Oplysninger om begge disse Folks, især om Anglernes, Regjering, 
Sæder, Cultur og övrige Eiendommelighed ; hvad her forekommer om Varncrne, viser 
i det Hele Disses Overeensstemmelsc med de gamle Skandinaver. Mærkeligt er det 
dog, at Halvöens Beboere i det 6te Aarhundrede endnu ikke skulde have kjendt Hesten. 
Muligen kan Anglernes Besög ved det græske Keiserhof i de frankiske Gesandters Folge, 
som Procop udlrykkeligen omtaler, have givet den förste Anledning til Væringernes 
senere Optrædelse i Constantinopel.

Om et andet af de mindre fuldstændigen kjendte tydske Folk haves i samme 
Værk af Procop ligeledes en interessant Episode — om Hcrulerne. Ved at fortælle 
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hvorledes eu Deel af dette Folk, efter et Nederlag af Longobarderne, sögte Boliger i 
det romerske Gebeet, og en anden Deel sögte op mod Nord og nedsatte sig paa Öen 
27i«Ze, hos Gauterne, hvorfra de tilbageblevne senere igien hentede sig en Konge, med
deles tillige den omstændeligste Beskrivelse over denne Oe, dens Beskaffenhed og Be
boere, der forekommer hos nogen Oldtidsskribent. Denne Beskrivelse passer sig fuld
komment, hvad ogsaa alle Nyere have antaget, paa den store skandinaviske Halvö. 
Men, som en Folge heraf, har man ogsaa ladet Herulerne, i en vis Periode, boe enten 
i det sydostlige Norge, eller, i Medhold af den bekjendte Yttring hos Jornandes'om 
llerulernes Uddrivelse af de Danske, i Skaane og Halland. Forf. forudsætter som af
gjort, at Folk af den egentlige germaniske Stamme aldrig have boet paa den store 
skandinaviske Halvö; at Hypothesen om det sydlige Sverrig som det danske Navns 
ældste Hjem, hviler paa en usikker Grund og at det i Suhms og tiere Nyeres Skrifter 
optagne Factum, et en dansk Konge Rig skal have uddrevet Herulerne fra Halland, er 
aldeles uhistorisk. Han fremsætter derimod en anden Formodning, nemlig at Herulerne, 
paa deres Vandring mod Nord ikke ere komne længer end til den jydske Halvöe, hvor 
de have nedsat sig blandt Gauterne (Jyderne) og senere have tabt sig blandt de mange 
forskjellige Stammer, vi her kiende i Oldtiden. Procop, som havde en ikkun ubestemt 
og utydelig Forestilling om de nordiske Landes geographiske Forhold, maa da have for- 
vexlet den jydske Halvöe med den store skandinaviske, efterdi der i begge Lande boede 
Gother og en tidlig Samfærdsel synes at have fundet Sted mellem begge Lande. Denne 
Forklaring kan maaskee tillige bestyrkes, dcels ved Benævnelsen Brebter (Brittero: Jy
der), som den longobardiske Historieskriver Paul Warnefrids Sön tillægger Herulerne, 
deels ved den Forbindelse, hvori dette Folk tidligen forekommer med andre Folk i det 
nordvestlige Tydskland eller endog paa den jydske Halvöe. Etymologien til llerulernes 
Navn söges i det gamle germaniske og skandinaviske Ord Earl (Jarl) eller Karl. 
Hvad Procop beretter om dette Folks Sæder og Levemaade kan sammenlignes med de 
gamle Skandinavers, og tildeels tiene til at oplyse adskillige i vore gamle Kildeskrifter 
forekommende Vink.

Professor Kolderup-Rovenvinge har forelæst Selskabet en Afhandling under Ti
tel: Nogle Bemærkninger om det hemmelige Skriftemaals Anvendelse i Norden med nær
mest Hensyn til en Bestemmelse derom i den Skaanske og den Sjcllandskc Kirkeret. 
Disse Kirkeloves Forskrift, „at, dersom Nogen havde begaaet lønlig Synd og derfor af 
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Præsten var bleven skriftet, förend ban blev sigtet, skulde han være sageslös, naar 
Præsten vidnede, at det saaledes forholdt sig,“ har allerede været Gjensland for h'n- 
foed Anchors Opmærksomhed, og idet han har anfört de flere forskjellige Grunde, som 
künde tale for, at forstaae den saaledes, at al verdslig Tiltale og Straf bortfaldt, naar 
Forbryderen havde skiiftet for Præsten, anseer han det dog for den rigtigste Mening, 
at Lovstedet kun har havt til Hensigt at befrie Pænitenten for geistlig Straf eller Kirke
tugt. For at sætte denne Gjenstand, hvorom der kun findes saare lidet i den canoniske 
Ret,' i det fornödne Lys, har Forf. troet först at maatte forudskikke nogle almindelige 
Betragtninger over Forholdet mellem Kirke og Stat, som det var i Nordens Middelal
der. Ved at fremstille dette har han især opholdt sig ved at udvikle den vigtige Ind
flydelse, som de geistlige Synodalretter nödvendig maatte have, paa de borgerlige For
hold, og at vise, hvorledes de ved Kirketugt sögte at hæmme en stor Mængde Forbry • 
delser, der efter senere Tiders Forestillinger aldeles ikke henhore under det geistlige 
Forum. I denne Anledning ere flere mærkelige Steder paapegede i den gamle norske 
Kirkelov for Vigen og i den svenske Östgötha Lov, hvilken sidste ogsaa indeholder flere 
interessante Bestemmelser om det lönlige Skriftemaal og dets Forhold til det aabenbare. 
Skjöndt Resultatet af Undersögelsen af disse Lovbud er, at den omhandlede Forskrift i 
den Skaanske og Sjellandske Kirkeret maa forstaaes om Fritagelse for geistlig, ikke for 
verdslig Straf, og vel oprindelig saaledes er bleven fortolket, troer Forf. dog deels af 
enkelte gamle Lovbud, deels af historiske Vidnesbyrd at kunne udlede, at disse Bestem
melser, eflerhaanden som Conflicterne mellem Stat og Kirke bleve hyppige, jevnlig ere 
bievne anvendte af Geistligheden til at unddrage Forbrydere fra den verdslige Straffe- 
magt. De herhen hörende Beviser findes især i den gamle Kirkelov for Trondhjem 
(hos Paus bag efter Magni Lagabæters Gulethingslov) Cap. 67 og 70, i Dronning 
Margarethes Stadsret Cap. 26 og i Synodalbeslutningerne paa Mödet i Kjöbenhavn 1425 
under Erkebisp Peder Lykkes Forsæde, i hvilke det udtrykkelig fastsættes, at naar de, 
som havde begaaet nogen geistlig Forbrydelse, ved Skriftemaal og Absolution havde 
udsonet dem med Kirken, skulde det under Straf af Bansættelse være enhver Verdslig 
forbudet at fængsle eller anholde dem, eller at confiskere deres Gods, förend deres 
geistlige Dommer havde dömt. Herved bringes det da tillige i Erindring, at Begrebet 
om geistlige Forbrydelser efterhaanden var udstrakt i den Grad, at næsten alle Overtræ
delser af verdslige Straffelove dertil kunde henföres, da de uden Vanskelighed kunde 
bringes ind under et eller andet Bud i Decalogus. De historiske Vidnesbyrd for Forfat
terens Paastand ere deels henlede fra Procesacterne i de bekjendle Stridigheder mellem
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Kongerne Christopher den Förste og Erik Menved paa den ene og Erkebisperne Jacob 
Erlandsen og Jens Grand paa den anden Side, deels af det mærkelige Skrift, som 
Conferentsraad Wcrlauff har udgivet under Titel: Anecdoton historiam Sverreri regis 
Norvegiæ illustrans

Justitsraad Molbech har i Selskabet holdt et Foredrag over de gamle Ægypters 
Kunst og Cultur, hvis Indhold allerede er bekjendt af Forfatterens senere udgivne Skrift 
over Historiens Philosophie, 1ste Deel.

Professor David har meddeelt Selskabet en Beretning „om Fængselsvæsenet i 
England og den tilsigtede Reform af samme,“ udarbeidet efter Materialier, som ban 
havde samlet paa en i Sommeren 1839 i delle Öiemed foretagen Reise. Han havde 
nemlig undersögt Slörstedelen af de engelske Straffeanstalter, i hvilke man havde ind
fort et af de nyere Fængselssystemer, og havde saaledes havt Leilighed til at erkjende 
Virkningerne af det philadelphiske og auburnske System, forsaavidt de ere bievne rea
liserede i enkelte engelske Straffeanstalter. Han gjorde opmæiLsom paa de eiendomme- 
lige Forhold, som i England lægge Indførelsen af et eensartet og gjennemfort System 
store Vanskeligheder iveicn, og viste, hvorledes Regjeringens Bestræbelser gaae ud paa 
at indföre det philadelphiske System overalt, hvor den umiddelbart raader for Fængsels
væsenets Organisation og Disciplin, og at anbefale og fremskynde dets Indførelse der, 
hvor de communale Forhold gjör det Regjeringen umuligt umiddelbart at indgribe. 
Ved den 1839 udkomne Lov for „the better ordering of prisons“ var der hertil gjort 
et stort Skridt, da den adskilte Fængsling (separate confinement) derved först var ble
ven legaliseret. Hidindtil havde man nemlig i England, som næsen overalt, sammen
blandet den adskilte Fængsling med den eenlige Fængsling (solitary confinement), som 
det i England er forbudt at anvende undtagen een Maaned ad Gangen og kun tre Gange 
i Lobet af et Aar. Ved denne Forvcxling af Begreberne var det naturligt, at Tvivlen 
om det philadelphiske Systems Legalitet maatte være almindelig i England, og at Com- 
munerne kun nödigen vilde bestemme sig til al anvende store Summer paa Opfö.relsen 
af en Fængselsbygning, hvis Disciplin syntes at slaae i Modsigelse med dte existerende 
Love. Den paapegede Lov maa derfor ansees som et vigtigt Skridt til det phila
delphiske Systems Indførelse i England, idet den paa den ene Side nöie betegner 
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Hovedfordringerne til et saadant paa Adskillelse beregnet Fængselssystem, og paa den 
anden Side gjör det utvivlsomt, at Forbuddet mod solitary confinement ikke kan ved
komme separate confinement under Forudsætning af, at det dertil brugte Fængsel er ind
rettet paa den anordnede Maade.

Den Beskrivelse over de af Forfatteren undersøgte engelske Straffeanstalter, som
I

blev meddeelt, gav ham Anledning til at undersøge de forskjellige Systemers Værd, og 
lil at vise hvorledes det ogsaa her havde viist sig, at det ikke er praktisk muligt at 
overholde den Taushed og den ideelle Isoleringstilstand, hvorpaa det auburnske Sy
stem er baseret.

Slutteligen sögte han at godtgjöre den adskilte Varetægtsfængslings Legalitet, 
ligesom dens Nødvendighed naar Fængselsvæsenets Reform skal opnaae sin Hensigt, 
og udviklede tillige hvad der i denne Henseende var skeet i England, men hvorledes 
det især var her, at de ejendommelige communale Forhold vanskeliggjorde Realisatio
nen af et System, der maa ansces som det sande Udgangspunct for ethvert forbedret 
Fængselsvæsen.

Ordbogscommissiooen.

I 1840 holdtes 25 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S fortsattes fra 
Ordet Sneefield til Söpas. (Den 20de Febr. 1841 var Revisionen fremmet til Söge- 

jern'). Af Bogstavet S ere nu trykte 73 Ark.

Landmaalingscommissionen.

Stikninges af det Generalkorl over Danmark, som Selskabet har besluttet al 
udgive, er bleven fortsat, og kan nu snart ventes fuldendt.

Den meteorologiske Comitee

har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Observationssteder. Instrumenter ere med- 
deelte til Candidat Steenstrup, som har foretaget en videnskabelig Undersögelsesreise i 
Island, til Naturforskeren Krøyer, som deeltager i Orlogsfregatten Bellonas Expedition 
til Sydamerika, og til Botanikeren Liebmann, der har begyndt en naturvidenskabelig 
Reise til Mexico. Det tredie Hefte af Collectanea meterologica, som vil komme til at 
indeholde Dr. Trentcpohls og Assistent Chenons Iagttagelser i Guinea, forberedes.
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Magnetisk Observatorium.

Kjöbenhavn er en af de Stæder, som tidligst bar erholdt et magnetisk Obser
vatorium med det af Gauss opfundne Magnetometer. Ved kongelig Gavmildhed sattes 
Conferentsraad II. C. Örsted 1S34 istand til at giöre en Reise til Göttingen, for at see 
det da nyligt indrettede magnetiske Observatorium, hvorhos tillige endeel til et saadant 
Observatorium fornödne Anskaffelser bevilligedes. Ved Iljelp af disse og de ved den 
polytcchniske Læreanstalt forhaandne Bedskaber foretoges der allerede magnetiske Ob
servationer i Efteraaret 1834. Alex. v. Humboldt havde allerede givet Anledning til at 
der foretoges samtidige magnetiske Iagttagelser paa mange forskjellige Steder til visse 
bestemte Tider. En lignende Forbindelse stiftedes nu mellem dem, som vare i Besid
delse af Gaussiske Magnetometre. Iagttagelser, anstillede den 5le og 6te November 
1834, saavel i Kjöbenhavn som Mailand gave et af de mærkeligste Exempter paa 
Overeensstemmelse mellem magnetiske Forandringer paa Steder, som ligge i en stor Af
stand fra hverandre. Det i den polytechniske Læreanstalt med temmelig ringe Bekost
ninger oprettede Observatorium var dog ikke skikket til alle Klasser af magne
tiske Iagttagelser. Dets Beliggenhed i Nærheden af Huse, gjorde det umuligt at 
anvende det til Undersøgelser over Jordmagnelismens sande Styrke her paa Ste
det og indskrænkede os til Iagttagelser over Magnelkraftens Forandringer. H. M. 
vor nuregjerende Konge befalede derfor, at nye mere omfattende Indretninger til mag
netiske Iagttagelser skulde tilveiebringes. Den polytechniske Læreanstalts Observatorium, 
som var en Træbygning, blev forflyttet til en fri Plads paa Volden og fik efter Om
stændighederne passende Forstörring. Men foruden dette, blev der bestemt at et andet 
större skulde bygges i en betydelig Afstand derfra. Delte vil i nærværende Foraar 

blive færdigt, og herved vil det gjöres os muligt at deeltage paa det fuldkomneste i de 
mangfoldige magnetiske Iagttagelser, som nu udfores efter en Plan, der næsten omfat
ter hele Jorden. De nye Anlæg skvides Kongelig Gavmildhed. Til Anvendelsen af 
disse Indretninger er Videnskabernes Selskab traadt i Forbindelse med den polytechni
ske Læreanstalt, hvorfor man herefter vil finde Efterretninger om de magnetiske Iagtta
gelsers Resultater i Oversigten over Selskabets Arbeider og Forhandlinger.
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For Aaret 1841.
I det sidst forløbne Aar har Selskabet havt at beklage Tabel af sit mange-

aarige, hoitagtede Medlem:
Etatsjaad og Professor Hornemann.

Til indenlandske Medlemmer ere optagne:
Hr. Professor Joh. Ephr. Larsen,
Hr. Professor lians Matth Velschow,
Hr. Professor Niels Matth. Petersen,
Hr. Professor Hans Lassen Martensen.

Den mathematiske Classe,

Professor Ramus har forelagt Selskabet en Afhandling om Resten i Lagranges
Række. Herved forstaaes den Störreise r„, som giver:

hvor /' og ep ere hvilkesomhelst Functioner og ß er den mindste Rod i Ligningen 
x-a-^-ycpx.

Forskjellige almindelige Udtryk for rn lade sig finde, hvis Rigtighed bagefter proves 
derved, at de tilfredsstille Differcntsligningen

idet de tillige for en speciel Værdie af n gjöre ovenstaaende Formel for fß identisk, 
eller derved at de i det specielle Tilfælde, hvor (px = l, reduceres til det bekjendte 
Udtryk for Resten rz„ i den Taylorske Udvikling for f'Qa-\-y)‘.

r'n=ilnZïf fnïa+y^~ 01
F. Ex. man har

c-ir_ r' l/>[«+e-'Y-fa-»>wt-yfyz=i<y[«+«-v-<(t-rinl
..(n—2).2zr^ —11 o da""1

hvor l. betegner den Neperske Logarithme. Det Udtryk, som Cauchy har givet (Mém. 
de l’acad. roy. des sc. de l’institut de France, T.1 VIII, pag. 133), har vel en reel
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Form, og afhænger blot af en enkelt Integration, men er dog mindre simpelt, eftersom 
det indeholder explicite selve den sögte Rod ß. Ogsaa haves folgende Udtryk 

r r\ zn~'dz
(¿c—a)n 1 ù x—a—y(fx.z

1
idet II. Fix, y) betegner Coefficienten for — i Udviklingen af F (a-f-« ,2/) efter positive 

s
og negative Potentser af i, efterat Functionen först er bleven udviklet efter stigende Po- 
tentser af y. — Den Form, hvorunder Laplace har fremstillet Lagranges Række, giver 
ikke Anledning til nogen særegen Undersøgelse med Hensyn til Resten, thi Laplaces 
Række kan umiddelbart udledes af Lagranges ved at sætte x—F1z og forandre Func- 
tionerne ep og f til epF og fF, idet F og F, betegne to hvilkesomhelst Functioner, 
som cre omvendte af hinanden.

Professor Jiirgensen har forelagt Selskabet nogle Bemærkninger i Anledning 
af en Afhandling af Professor Richelot i Königsberg om nogle bestemte Integraler. 
I denne Afhandling, der findes i Crelles Journal für die Mathematik 21ster Bd. S. 293— 
327, har Prof. Richelot betragtet Integraler af Formen J'iPdx’.QP'), hvor P og Q ere 
rationale Functioner af x, og [i en egentlig Brök, og viist, at naar delte Integral tages 
mellem to og to af de Værdier, der bringe Tæller og Nævner af Q til at forsvinde, 
saa vil Summen af de derved fremkommende bestemte Integraler kunne udtrykkes ved 
7r:sinfi7r, multipliceret med en algebraisk Function af hine Grændseværdier. Ved at 
sammenligne de Formler, der fremstille denne Summation af bestemte Integraler, med 
den Formel for Decompositionen af en Brök med irrational Nævner, som Forf. af oven
nævnte Bemærkninger har fremsat i en Afhandling om denne’Gjenstand, der findes i 
Selskabets physiske og mathematiske Skrifter 8de Deel S. 1—15, bliver man strax en 
paafaldende Lighed vaer, og ved nærmere Undersøgelse viser det sig ogsaa, at Prof. 
Richelots Theorier ere specielle Tilfælde deraf. Da Decompositionen af en bruden 
Function med irrational Nævner paa det anförte ¿ted var foretagen ved Iljelp af Diffe
rentiation og Integration med bruden Index, for at paavise en mærkelig Analogie, hvorom 
her ikke er Tale, saa er Decompositionsformlen först udledt uden at anvende dette 
Slags Differentiation, og derhos givet sin almindeligste Skikkelse med Hensyn til det 
Tilfælde, at Brökens Tæller ikke er af lavere Grad end dens Nævner; Antagelsen af
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specielle Værdier giver dernæst saavel Prof. Richelots Hovedtheorier, som en Mængde 
andre ligendc mere eller mindre omfattende Formler.

Den physiske Classe.

Ved de Forsög, Professor og Ridder Jacobson har anstillet, forat undersöge 
Indvirkningen af forskjellige Chrompræparater paa coaguleret Blod, fandt han, at Chrom- 
ilte aldeles ikke frembringer nogen Forandring i dets Farve.

Chrom-Oxydul-Hydratet ytlrer kun en yderst svag Indvirkning. Med Chrom- 
Syre er det vanskeligt at udfore disse Forsög, formedelst denne Syres betydelige Af
finitet til Æggehvidestoffet, der gjör, at hvor den kommer i Berörelse med Blodkagen, 
denne bedækkes med et hvidt Lag af storknet Æggehvide.

1 en meget fortyndet Tilstand, hvorved Indvirkningen paa Æggehviden kun 
gaaer langsomt for sig, bliver Blodkagen farvet rodlig. Denne Syres Affinitet til Ægge
hviden er saa betydelig, at den, som ogsaa Hünefeldt angiver, er et særdeles virksomt 
Reagens forat opdage samme. Prof. Jacobson har derved kunnet overbevise sig om 
Tilstedeværelsen af dette Stof i Urinen af Patienter, der lede af den Art af Vandsoet, 
der staaer i Forbindelse med Albuminurie, og hvor Virkningen af andre Reagentser 
ikke var tilstrækkelig eller tydelig.

Af de basiske Chrom-Salte yttrer det neutrale chromsure Kali aldeles ingen 
Indvirkning paa Æggehvidestoffet, og lader sig i alle Proportioner blande dermed, uden 
at nogen Forandring i samme derved bemærkes. Det sure chromsure Kali indgaaer 
nogen Forbindelse med dette Stof, dog uden at frembringe en egentlig Coagulation 
af samme. — Derimod indvirke de begge paa Hæmatinen i Blodkagen og forandre 
dens mörke Farve til en höiröd. Det sure Salt frembringer denne Virkning noget 
langsomt, og ikke i saa hoi en Grad, som det neutrale. Dette frembringer derimod 
strax en smuk, höiröd Farve paa de Steder, det berörer Blodkagen; Farven er dog 
ikke fuldkommen saa intens, som den, Kogsalt og Salpeter bevirke.

I samme Anledning var det, at Prof. Jacobson sögte at faae Oplysning om 
en interessant Iagttagelse, Newbigging *),  en engelsk Læge havde gjort, nemlig: at de 
grönne Porcelainsfarver yttre en egen Indvirkning paa Blodkagen. Samles ved en 
Aareladning Blodet i Kopper, hvorpaa Ornamenter ere malede med grönne Chromfarver,

■) Edinburgh med. philosophical Journal. Juli—October 1839.
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da viser der sig, ¡særdeleshed naar Farven er noget tyk paalagt, paa den Deel af 
Blodkagen, der har været i Berörelse med Malingen, en Afbildning deraf med höi- 
röd Farve.

X Ved de Forsög, han anstillede, fandt han, at det ikke var paa nogen mecha- 
nisk Maade, at de tykt paalagte Farver virkede, og heller ikke kunde han opdage nogen 
chemisk Virkning derved.

IVeiszenbaum*) , der har stadfæstet disse Iagttagelser, antager, at Farveforan
dringen tildeels betinges af Lyset, og at den bevirkes ved en de udstrømmende gronne 
Lsystraaler ledsagende, chemisk Proces.

Ved de Forsög, Professor Jacobson har foretaget, har han erholdt folgende 
Resultater:

Storkner Blod i Porcelainskopper, hvorpaa der ere malede brede, gronne Stri
ber med Chrom, frembyder sig efter nogle Timers Forlob paa Blodkagens nederste 
Flade en Afbildning af Striberne med höiröd Farve.

Dog fandt han, at denne Indvirkning ikke skyldes den gronne Farve alene, 
'ikke heller blotChromet; thi det samme viste sig paa Blod, der var störknet i Kopper, 
med paamalede sorte Striber, hvortil Manganilte var brugt, og ved gule Striber, paa
satte med Antimon.

Lyset har ingen Indvirkning ved denne Farveforandring, thi den gaaer ogsaa 
for sig i Mørket.

For at overbevise sig, om nogen særdeles galvanisk Virkning lod sig opdage, 
anstilledes Forsög med et efter Örsteds Methode construeret galvanisk Batterie af Kob
berbægere og Porcelains-Cylindre med paamalet grön Chromfarve. Farven blev angrebet 
ved Batteriets Virkning, men nogen Yttring af Galvanisme lod sig ikke opdage.

Han antager derfor, at den Indvirkning, paamalede Porcelainsfarver yttre paa 
Blodet, opkommer deraf, at de anvendte Flusser indgaae Forbindelser med Metaliltenc, 
der ere oplöselige og saaledes kunne virke paa Blodet; thi de fleste paamalede Farver 
ere altid i nogen Grad oplöselige, og de fuldkomment indbrændte yttre ikke den om
talte Virkning paa Blodet.

For endydermere at oplyses derom, bragte han Papiir, imprægneret med for
tyndede Oplosninger af forskjellige Substantser, i Berörelse med disse Farver, og fandt, 
al de indvirke derpaa.

7*
') Frorieps Notizen, 1840, .Januar p. 269.
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Ved nogle af disse Forsög vare de Forandringer, derved opkom, af den Be
skaffenhed, at de först efter Anvendelsen af andre Reagentser viste sig.

Til Indvoldsormene, disse for Naturforskeren og Lægen saa mærkværdige Dyr, 
ere der til forskjellige Tider bievne henregnede Dyr, der aldeles ikke höre til denne 
Classe, ja Subslantser, der ikke vare Dyr, og ikke engang af dyrisk Oprindelse. At 
Sligt har givet Anledning til Uvished og Forvirring, og at ikkun en stræng Critik er 
istand til at forebygge og hæve saadan Ulempe, indseer man let.

Til en saadan critisk Undersögelse fandt Prof. Jacobson sig foranlediget, da en, 
allerede tvetydig Indvoldsorm paa ny har vakt Naturforskernes Opmærksomhed.

Det er nemlig den i sin Form saa besynderlige Blæreorm, hvis Legeme om
gives af en, med tvende Horn eller Arme forsynet Blære, der skal leve i Menneskets 
Tarmkanal, som Sulzer for 40 Aar siden opdagede, og som under Navn af Ditrachy- 
ccras rudis, Diceras eller Ditrachycerosoma er optaget blandt Entozoerne og indlemmet 
i det zoologiske System. Endskjöndt allerede Bremser og Rudolphi havde yttret Tvivl 
angaaende den, den forste med Hensyn til dens Realitet som Dyr, den sidste, om den, 
hvis den virkelig var et Dyr, kunde höre til Entozoerne, forblev denne Sag dog, da 
ingen af disse berömte Helminthologer havde seet Gienstanden, uafgjort, indtil Prof. 
Eschricht*) , som havde erholdt et betydeligt Antal af disse Orme, der under en lang
varig og betænkelig Sygdom vare afgaaede fra et Barn, og ved at undersöge dem fandt 
Grund til at erklære dette Dyr for en virkelig Helminth.

Dog saavel Formen og hele Beskaffenheden (habitus) af det formeentlige Dyr, 
som ogsaa Structuren af det, opvakte derimod Tvivl hos Prof. Jacobson^ der da ansaae 
det for at være af vegetabilsk Oprindelse.

Efterat have undersøgt de forskjellige Planter, der anvendes mod Orme eller 
andre lignende Sygdomstilfælde, udfandt han endelig den Plante, der havde givet An
ledning til disse Vildfarelser.

Den vegetabilske Diceras, han havde fundet, slemmer i Form, Slörrelse og 
Structur nöiagtig overeens med Sulzers Beskrivelse og Afbildning, og Prof. Jacobson 
har oplyst den Omstændighed, at af den store Mængde af disse Pseudo - Helminther

') Müllers Archiv liir Anatomie und Physiologie 1841, p. 437 og nedenfor i delte Program.
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ikkun faa have været fuldstændige, nemlig forsynede med Horn og Blære, ja at af mange 
kun Kroppen er bleven fundet, uden disse Dele.

Som Resultat af denne Undersögelse fremsættes kun Folgende:
1. Den Diceras, Sulzer har opdaget og beskrevet, er intet Dyr, men en Deel af 

en Plante.
2. Hornene ere Arrene (stigmata); Blæren Frugthinden (Pericarpium), Legemet 

er Fröet; dets Indvold Rudiment af Kiernen.
3. Denne Diceras er Dele af en sammensat Frugt, der bestaaer af smaa Hinde

frugter (utriculi), omgivne af saftfulde Blomsterdækker (Perigonier).
4. Bremsers Tvivl var grundet, og Sulzer’s Diceras er Dele af halvfordöiede 

— Morbær.

Professor Schouw har forelagt Selskabet et Brudstykke af den plantegeogra- 
phiske Deel af hans Skrift over Italiens Klima og Vegetation, nemlig en Udsigt over 
de geographiske og historiske Forhold, som de italienske Naaletræer (Coniferæ) frem
byde. Da de Fôlgesætninger Afhandlingen indeholder begrundes paa mange enkelte 
Iagttagelser og Bemærkninger, der ikke kunne fremsættes i et Udtog, saa indskrænker 
man sig her til en kort Fremstilling af hine Sætninger selv.

Italien har, ¡folge Forfatterens Fremstilling, 21 Arter af Naaletræer, som efter 
deres geographiske Forhold henföres til 3 Florer, Alpernes, Apeninernes og Middelhavs- 
Floren. I Alperne samles alle de Arter, som det nordlige og mellemste Europas Sletter 
og Bierge frembyde; nogle af disse höre i Alperne til det alpinske og subalpinske 
Hôidebælte (Region), nemlig Dværg-Fyrren eller Krumholz og Dværg-Enen (Pinus Pu- 
milio og Juniperus nana), andre findes kun i det ovre Skovbælte, som man kalder 
Naaletræernes Bælte, nemlig Zirbellræ'et og Lærken (Pinus Cembra og Larix europæa), 
atter andre saavel i det nævnte Bælte som i Lovtræernes Bælte, skiöndt de ere hyp
pigere i hiint, nemlig Rodgranen, Fyrren, Hvidgranen, Taxtræet, Sabinbusken (Abies 
excelsa, Pinus sylvestris, Picea pectinata, Taxus baccata, Juniperus Sabina); ned i Po- 
sletten gaaer kun den almindelige Enebærbusk (Juniperus communis).

Da de i Europas nordligste Bjergmasser (de skandinaviske og brittiske) fore
kommende Naaletræer ogsaa findes i Alperne, saa opstaaer derved til en vis Grad Lighed 
i denne Henseende mellem disse og hine B.erge, skiöndt paa den anden Side endeel af 
Alpernes Naaletræer hist savnes. Större er Alpernes Lighed med Carpalherne, Sude-
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terne og Mellemeuropas övrige Biergmasser. Ligeledes er der stor Overensstemmelse 
med Pyrenæerne, og det er rimeligt, at den ogsaa gjelder for Balkan.

Nogle af Alpernes Naaletræer komme igien i Apeninernes höiere Regioner, medens 
andre forsvinde med Alpernes Sydgrændse, det sidste gielder om Lærken, Zirheltræet, 
Rodgranen, og som det synes ogsaa om den almindelige Fyr, hvad den fôrstnævnte an- 
gaaer forsvinder endog Slægtformen. I Apeninernes subalpinske Bælte fremtræde For
mer, der deels ere lige, deels analoge med Dværg-Fyrren og Dværg-Enen; i Skov
bæltet: Ilvidgranen, Taxtræet, den corsicanske Fyr (Pinus Laricio) og nogle Ener (Ju- 
niperus communis, Sabina, Oxycedrus).

1 Apeninernes nederste Bælte (det immergrönne Bælte) samt Kystsletterne 
savnes Alpernes Former med Undtagelse af den almindelige Ene, og nye Former træde 
¡stedet, nemlig Kystfyrren, Pinien, den aleppiske Fyr, Enen med store Frugter, det 
phæniciske Enebærtræe og Cypressen (Pirius Pinaster, P. Pinea, P. halepensis, Juni- 
perus macrocarpa, J. phænicea, Cupressus sempervirens). Paa Overgangen mellem det 
immergrönne Bælte og Skovbæltet staaer den calabriske Fyr (Pinus brutia). Disse 
Arter gienßndes for störste Delen i den pyrenæiske og græske Halvöe, i Lilleasien og 
Nordafrica, og characterisere saaledes Middelhavs-Floren. Ogsaa synes der at være 
Overeensstemmelse mellem de Naaletræersom findes i Apeninernes höiere Regioner, 
og dem, som forekomme i Grækenlands og Spaniens höiere Bierge.

Ved Kort og andre billedlige Fremstillinger sögte Forfatteren at giöre disse 
Forhold mere anskuelige.

Ved en kritisk Undersøgelse af Oldtidens Skrifter, fornemmelig af Plinius’s 
Værk, troer Forfatteren i de angivne Arter af Fyr at gienkiende de nærværende Arter,*
med Undtagelse af saadanne, som enten ligne andre saameget, at de kunne antages ind
befattede under samme, eller voxe i saa afsides Egne, at de bleve Romerne ubekiendte. 
Han antager saaledes Pinus for Pinien, Pinaster for Pinus Laricio og maaskee tillige 
P. Pinaster, Tibulus for P. halepensis og brutia; Teda for P. sylvestris. Zirbeltræet 
og Dværgfyrren antages ikke at have været bekiendte. Han finder ikke Anledning til 
at antage nogen Forandring i Henseende til Arternes geographiske Fordeling. 1 Pli
nius’s og Vitruvius’s Skrifter troer Forf. at finde Beviser for, at Rodgranen i Oldtiden 
ligesom nu kun har voxet vild i Alperne, og at derimod Hvidgranen ogsaa dengang 
har været udbredt saavel over Alperne som Apeninerne. Flere Steder hos Vitruvius 
og Plinius tyde hen paa, at Lærketræet i Oldtiden ligesom i Nutiden har været ind
skrænket til Alperne. Cypressen maa antages for et indfort Træ i Italien, men det
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lader sig godtgiörc, at den meget langt tilbage i Tiden har været dyrket der. De 
Gamles Juniperus svarer, efter Forf., til den almindelige Ene, deres Oxycedrus til Ju- 
niperus Oxycedrus og macrocarpa, og deres Citrea eller Cedrus (skiöndl ikke altid) til 
J. phænicea; saaledcs skielnede allerede de Gamle de indbyrdes mcest afvigende Ene
bærtræer. Taxtræet kaldte de Taxus. Forf. kommer saaledes til det Resultat, at der 
i Henseende til de italienske Naaletræer og deres geographiske Forhold ikke siden 
Romernes Tid er forcgaaet nogen Forandring; hvorhos han dog indrømmer, at der i 
Oldtiden har været flere og stötre Naaleskove.

Skiondt Italien er rigere paa Arter af Naaletræer end Nord- eller Mellem-Eu- 
ropa, hvilket især er en Folge af de forskiellige climatiske Forhold, som Hoide-Bæl- 
terne frembyde, saa er dog Træernes Antal langt mindre og saaledes spiller den her 
omhandlede Plantefamilie en langt mindre betydelig Rolle i den italienske Natur og 
bidrager langt mindre til at bestemme dens Væxtcharacteer end Tilfældet er Nord for 
Alperne. Derfor er ogsaa Anvendelsen i Menneskelivet, til Huse, Skibe, Gierder, Broer, 
Biergværker o. s. v. langt ringere i Italien.

Professor Zeise har givet en Beretning om en af ham anstift Undersøgelse over 
Virkningen af Phosphor paa Acetone og paa Æther. Denne Undersøgelse, som alt er 
anmeldt i „Oversigten af Selskabets Forhandlinger for 1839” og senere noget nærmere 
omtalt ved Forhandlingerne i de skandinaviske Naturforskeres andet Mode (Sommeren 
1840), har fort blandt andet til det, vist temmelig uventede Resultat, at Acetone og 
Æther destrueres af Phosphor uden Medvirkning af andre Sloffer, og at derved dannes 
for hver især af disse organiske Stoffer i det mindste 3 nye phosphorholdige Syrer og 
een indifferent kulstofholdig Phosphor-Forbindelse. Hidtil have Forfatterens Forsøg dog 
fortrinligt været rettede paa Acetonens Forhold i saa Henseende.

Efter at have iagttaget, at en i længere Tid henstaaet Oplosning af Phosphor 
i Acetone reagerede paa det livligste suurt, og at denne Reaction hverken hidrörte fra 
Phosphorsyre, Phosphorsyrling, Underphosphorsyrling, eller fra en af de phosphorhol
dige Syrer, hvilke Kane har omtalt som frembragte ved en Vexelvirkning mellem Ace
tone og Phosphorsyre, eller Chlorphosphor, anstillede Forfatteren over dette Forhold 
Forsög, som tydeligt lærte, saavcl at det nye sure Product opstaaer selv naar Vand og 
Luft paa det omhyggeligste udelukkes, som og, at selv reen Ildluft kun virker svagt 
paa Phosphor i Acetone.
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Skjöndt Virkningen foregaaer ved almindelig Temperatur, saaledes al Acetone, 
som har henstaaet i 2 til 3 Uger, med et Overskud af Phosphor, indeholder en ei 
ubetydelig Mængde Syre, saa paaskyndes dog Virkningen meget kjendelig ved en 
Varme noget over Phosphorets Smeltepunct. Men i ethvert Tilfælde skeer dog Virk
ningen meget langsomt Denne Omstændighed i Forbindelse med andre Besværligheder 
ved denne Undersøgelse medførte, at der hengik saa lang Tid inden Forfatteren kunde 
forskaffe sig de nye Producter i en for quantitativ Bestemmelse tilstrækkelig Mængde, 
at han imidlertid blev fort til andre Arbeider; han maatte derfor i den givne Beretning 
indskrænke sig til det qualitative, men agter ved Ledighed at fuldstændiggøre Un
dersøgelsen.

Den hyppigste af ham brugte Fremgangsmaade ved Tilvirkningen af hiint sure 
Product var denne: Reen Acetone med et stort Overskud af Phosphor blev holdt 18 til 
24 Timer ved en Temperatur henimod dens Kogepunct i en Kolbe med lang og snever 
Hals, hvorfra opsteg et midtveis udblæst Destiller-Rör, forbundet med et Forlag; Kuglen 
paa Roret blev holdt afkølet ved iiskoldt Vand i en, samme omgivende, Kapsel, hvor
ved det opdrevne i den anförle Tid blev holdt tilbage. Nu blev ved Borltagelse af 
Kølningsmidlet inddestilleret til tynd Syrupstykkelse. Liquidumet, gydet fra det reste
rende Phosphor, blev derpaa i Vandbad inddestilleret i en Flaske indtil tyk Syrups 
Tykkelse. Den dernæst med 5 til 6 Maal Vand blandede og ved Filtrering klarede 
Vædske lod man nu henstaae (alt, forstaaer sig, under tilbörlig Udelukkelse af Luft, og 
under gjentagen Omrystning) med Blyoxid indtil Oplosningen var blevet neutralt eller 
dog kun meget svagt suur. Som uoplöst var et hvidt, voluminøst pulverformigt Le
geme; i dette er de to, i Oplosningen den tredie af de her nærmere undersøgte Syrer. 
Denne sidste betegner Forfatteren foreløbig ved Navnet Acephossyre. Frigjort ved 
Svovelbrint og neutraliseret med Kalk, giver den et saavel i Vand som i Alcohol op
løseligt Salt, der kan fældes af den alcoholiske Oplosning med Ælher. Forf. har be
nyttet dette Forhold til Fraskilling af to andre Syrer, der ligeledes, men i ringe Mængde, 
ere tilstede i hiin Oplosning, og hvoraf den ene giver et i Alcohol uoplöseligt, den 
anden et i ætherholdig Alcohol oplöseligt Salt.

Af Syrerne i Blybundfaldet giver den ene med Kalk et uoplöseligt, den anden 
med samme Base el letoplöseligt Salt. Paa Grund heraf neutraliseres ligeledes den ved 
Bundfaldets Behandling med Svovelbrint erholdte sure Vædske med Kalk. Det derved 
erholdte oplösle Kalksalt, blev, fordi det er udsat for Forandring ved Jnddampning, 
fældet med salpetersurt Blyoxid Det uoplöste indeholder nogen Phosphorsyre. Forf. 
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har sögt at bortskaffe denne ved at substituere Kalken med Natron og derpaa foran
ledige Udkrystallisering af det phosphorsure Natron saaledes al Natronsaltet med den 
nye Syre tilbagebliver i Oplosningen. — Af disse to Syrer, som begge give med Bly
oxid uoplöselige Salte, kalder han l'orelöbigt den, som giver med Kalken det letoplösc- 
lige Salt Phosphacetsyre, og den, som med Kalk giver det uoplöselige Salt, Acephosgcnsyre.

Alle disse tre Syrer indeholde Phosphor, Kulstof, Brint og Ilt. De opløselige 
Salte af hver især give med salpetersuurt Sölvoxid et Præcipitat, som i Vædsken i det 
mindste efter nogen Opvarmning af samme, bliver sortebruunt, eller endog sort. Men 
Phænomenerne derved ere iövrigt noget forskjellige ved hver især. Acephorsur Kalk 
giver nemlig med tilsat salpetersuurt Sölvoxid ved almindelig Temperatur först efter 
længere Ilenstaaen en bruunsort Udskilling, men ved Opvarmning öieblikkeligt. Det 
phosphacetsure Natron og den phosphacetsure Kalk giver med salpetersuurt Sölvoxid 
först et rigeligt hvidt Bundfald, der ved almindelig Temperatur i Lobet af | Time, ved 
Opvarmning öieblikkeligt bliver sort. Det acephosgensure Natron giver med salpetersuurt 
Sölvoxid et guult Præcipitat af Udseende som phosphorsuurtiSölvoxid, men ogsaa dette 
overgaaer ved almindelig Temperatur langsomt, ved en forhöiet hurtig, i bruunsort; en 
tydelig Reduction af Sölv har Forf. i intet af disse Tilfælde kunnet iagttage; overalt 
indtræde, forstaaer sig, disse Forandringer uden Lysets Medvirkning.

De have endvidere fælles disse Syrer, at deres Salte ved Ophedning give 
megen Luft og et kulagtigt Residuum; ingen af dem giver i basebunden Tilstand selv- 
antændelig Phosphorbrint.

Syrerne i /ri Tilstand, udskilte af deres Blysalte ved Svoveibrint, give ved 
Inddampning fernisagtige, bleggule Masser, meget letoplöselige i Vand, af en stærk 
suur Smag og af stærk Virkning paa Lakmuspapir. Ophedede til henimod Glödhing 
destrueres de under Udvikling af en tyk, hvid Taage, og give efter Glödning i Luften 
tilsidst en meget kulrig Masse, som med Vand giver oplöst Phosphorsyre og tilbage
blivende Kulflokker. Acephorsyren giver derved ingen selvantændelig Luft, og Phos- 
phacetsyren kun af og til et svagt Forbrændningsphænomen; men fra Acephosgensyren 
hæver sig, under livlig Brusning og stærk Opblæring, en Mængde smaa phosphor- 
agtige Luer.

Acephorsyresaltene give i Almindelighed enten gummiaglige, eller pulverförmige 
Masser; de ere letoplöselige og fældes derfor ei, naar Sölvsalle undtages, af andre 
Salte, ei engang af basisk eddikesuurt Blyoxid, de oplöses ogsaa af Alcohol. Blysaltet 
overgaaer ved Inddampning tildecis i en uopløselig Tilstand. Barytsaltet reagerer stedse
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suurt. Kalksaltet faaes fuldkomment neutralt; destrueret ved Ophedning giver del et 
suurt reagerende Legeme. Ei engang meget langvarig Kogning med concentreret Sal
petersyre bevirker fuldstændig Iltning af Phosphoret i dette Salt; ved Afbrændning med 
Salpeter, eller chlorsurt Kali og kulsurt Natron skeer den derimod let. Natronsaltet 
reagerer, selv oplöst i Alcohol, svagt alkalisk ; Ammoniaksalt bliver ved Inddampning i 
Vacuum suurt.

De opløselige Phosphacetsyresalte ere krystallisable, uopjöselige i Alcohol; de 
fældes ikke blot af Blysalle, men ogsaa af Jernsalte, Kobbersalte, Qvægsolvoxidsalte. 
Barytsaltet giver ved Inddampning i Vacuum bladformige Krystaller. Opvarmet endog 
blot til 60° afsætter det et hvidt pulverformigt Legeme; ja selv det ved almindelig 
Temperatur i Vacuum inddampede er for en Deel overgaaet i en uopløselig Tilstand. 
Kalksaltet taaler bedre Inddampning og giver ligeledes Krystaller. Natron- og Ammo
niaksaltet krystalliserer utydeligt.

Acephosgensyren giver mange uoplöselige, eller tungoplöselige Salte, hvorfor og 
dets Natronsalt fældes af de fleste andre Salte.

Forfatteren har ikke kunnet iagttage Dannelse af noget fordampeligt Stof ved 
Phosphorcts Virkning paa Acetonen og fölgelig heller ikke af egentlig luftformige Le
gemer, navnlig ikke af Phosphorbrinte.

Men efter langvarig Behandling af en Portion Phosphor paa den omtalte Maade 
i en forhöiet Temperatur med nye Portioner Acetone, er frembragt, i ei ubetydelig 
Mængde, en graaguul, som Terpenthin halvflydende og seig Masse. Opvarmer man 
denne, efter Fragydning af den sidste Portion af hiin tynde syrupsagtige, den nye Syre 
indeholdende Acetone-Vædske, med Vand, saa faaes en Oplosning, som væsentligt kun 
indeholder de samme Syrer og der tilbagebliver nu et bleggult voluminöst pulverfor
migt Legeme, som holder sig i denne faste Tilstand selv i den kogende vandige Vædske. 
Behandles dernæst dette Legeme med Svovelkulstof, saa oplöser denne noget, som blot 
er Phosphor, og der tilbagebliver et mörkere guult Legeme, som end ei ved en noget 
forhöiet Temperatur forandres i Luften, og som ved stærk Ilede giver Phosphor og et 
kulagtigt Residuum.

Dette kulstofholdige Phosphor er fölgelig del fjerde Hovedproduct af den her 
omhandlede Virkning, og dets Dannelse synes at antyde, at idet en Deel af Acetonens 
Kulstof optages af en Deel Phosphor, giver Resten af den destruerede Acetones Bestand
dele, forenede paa forskjellige nye Maader og i forskjellige Mængdeforhold med Phos
phor, de omtalte nye Syrer. I hiin terpenthinagtige Masse synes en Deel af de nye
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Syrer at befinde sig i Forbindelse med en vis Mængde Vand; og da denne Masse 
faaes selv ved Anvendelse af Acetone, paa; det omhyggeligste befriet fra Vand, saa 
synes ogsaa dette at være et Product af Virkningen.

1 Forbindelse hermed gjorde Forfatteren den Meddelelse, at Svovel giver ved 
Henstand med Acetone Producter, analoge med dem ved Phosphorets Indvirkning, men 
ved en endnu langsommere Virkning. — Endelig anmeldte Forfatteren en begyndt Række 
af Forsög over Virkningen af Svovel-Phosphor (ved Anvendelse af Svovel og Phosphor 
i forskjellige Mængdeforhold) paa Acetone og anmærkede derhos, at Producterne af 
den her indtrædende Vexelvirkning er en særegen Syre, og et stærkt lugtende, indiffe
rent, olieagtigt Legeme. Begge faaes temmelig let i ei ubetydelig Mængde, og Forf. 
haabede derfor temmelig snart derover at kunne meddtde en udforlig Undersögelse.

Professor Forchhammer har forelagt Selskabet Resultaterne af en Undersögelses- 
Reise i Jylland, hvis nærmeste Hensigt var, at samle Efterretninger om Jordskjælvet af 
3. April 1841.

De Steder, hvor Jordskjælvet viste sig stærkest, ligge i Nærheden af Liim- 
fjordens vestlige Deel; Mors-, Thy- og Han-Herrederne have været meest rystede. Paa 
Vestkysten af Halvöen naaede de svage Bevægelser indtil Eiderstedt; paa Ostkysten 
indtil Kiel; imod Ost indtil Sjelland, og Enkelte ville selv have foil Bevægelsen i Kjö- 
benhavn og Helsingöer. Imod Nordvest naaede den indtil de sydligste Steder af 
Norge, men imod Nord aftog den med en overordentlig stor Hurtighed og faa Mile fra 
Steder, der bleve meget voldsomt rystede, fölte man, enten ikkun en svag Zittren 
eller slet intet. Ikkun Enkelte have fölt det i Hjörring og Ingen har iagttaget del 
i Skagen.

Der, hvor Jordskjælvet var stærkest ved Liimfjordens Bredder, havde Landets 
geognostiske Beskaffenhed en meget væsentlig Indflydelse paa Jordrystelsens Styrke. 
Paa de Steder, hvor Kridtformationens Steenarter komme til Overfladen, især hvor de 
ere ledsagede af de Tegn paa Jordfald, som ere saa hyppige i denne Deel af Jylland, 
fölte man Jordskjælvet meget stærkt; mindre stærkt paa Leer; mindst paa Sand. 
Ved Aalborg viiste sig den besynderlige Anomalie, al Kridthöiderne ikkun bleve rystede 
yderst svagt, medens man i Dalene fölte det paa enkelte Steder meget stærkt. I Aalborg 
indtraf Jordskjælvet Kl. 4,25 ¿Minutter Eftermiddag, en Tidangivclse, der ikke kan 
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være mere end et Par Minutter urigtig. Paa de allerfleste Steder, selv der hvor det 
var mindre stærkt, hörte man en underjordisk Torden og man fölte to Stod umiddelbart 
efter hinanden. I Salling havde man allerede Dagen iforveien fölt et Stod, i Randers 
samme Dag noget tidligere. En Syg i Nykjöbing havde hele Dagen beklaget sig over 
smaa Rystelser af Sengen, hvis Aarsag först blev tydelig, da det stærke Jordskjælvstod 
föltes. Ogsaa Havet havde været paa Jordskjælvsdagen meget urolig og brod sig fra 
den tidlige Morgen meget stærk paa den Deel af Kysten, der ligger Nord for Hanst- 
holmen, uden at Vinden var af den Beskaffenhed, at den kunde foranledige dette Phæ- 
nomen. Paa mange Steder iagttog man en bölgende Bevægelse af Jorden, hvorved 
Vand blev kastet ud af fyldte Kar, men den interessanteste Opdagelse blev gjort af 
Degnen Vorre i Vestervig, der saae, hvorledes Fliserne i hans Gulv, rækkeviis hævede 
sig og aabnede sig i Furerne. Overalt hvor Jordskjælvet var stærkt, föltes Stödet fra 
Nordvest til Sydost.

Mange Kirker i Thy og omkring de andre vestlige Dele af Liimfjorden, have 
faaet Revner. 1 flere Bygninger faldt Skorstenene strax ned, i andre viste sig senere 
saa mange Revner, at de maatte tages ned. Ogsaa Jorden revnede paa flere Steder, 
men den interessanteste Revne fandtes i Gramstrup i Nærheden af Vestervig, hvor den 
gik i en bölget Retning fra Nordost til Sydvest og hvoraf den ene Side stod betydelig 
höicre end den anden.

Jordskjælvets Indvirkning paa Kilderne var meget betydelig. Vandmængden i 
en Brönd ved Skjerpinggaard i Österhanherred formindskede sig meget betydelig og 
Vandet blev uklart. Denne Formindskelse vedblev, og henimod Slutningen af August 
havde Brönden allerede været i flere Maaneder fuldkommen tör. — 1 Thisted aabnede 
sig nogle Dage förend Jordskjælvet, et stærkt Vandtillöb i en Brönd, der gav ganske 
uklart Vand og Dagen efter Jordskjælvet iagttog man i denne, saavelsom i flere andre 
Brönde, en meget stærk Svovellugt. Det nye Vandtillöb lukkede sig igjen strax efter 
Jordskjælvet. .

En dobbelt Hævning synes at staae i Forbindelse med denne Jordrystelse. 
Den ene langsomme er iagttaget over Aar för Jordskjælvet ved Vandets tilsyneladende 
Synkcn. Kysten af Vesterhavet fra Lokken til i Nærheden af Hanstholmen og Liim- 
fjordens Bredder ved Thisted, Nyekjöbing og imod Ost indtil Lögstöer, vise dette 
Phænomen, medens man hverken i Canalen ved Agger eller paa Fjorden ved Aalborg 
iagttager en forandret Vandstand. — Den anden Hævning var pludselig, indtraf med 
Jordskjælvet og var et Par Dage efter ikke mere at bemærke. Man har iagttaget den
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i Sundene imellem Salling og Mors, og Mors og Thy, og den staaer sandsynligviis i 
Forbindelse med den Hævning, der antydes ved Revnen i Gramstrup ved Vestervig.

Forf. gjör tilsidst opmærksom paa den Sammenhæng, der finder Sled imellem 
disse nye Phænomcner og de overordentlig hyppige Tegn paa ældre langt voldsommere 
Jordrystelser i Egnen omkring Liimfjorden, og ved at sammenligne Efterretningerne fra 
Nabolandene uddrager han den Slutning, at Jordskjælvet af 3die April 1841 ikke er 
en Siderystelse fra andre stærkere bevægede Lande, men har havt sit Udgangspunct, 
enten i Thy eller i Vesterhavet nær ved Kysten af Thy.

Fra Selskabets Medlem, Dr. Lund i Brasilien, er indsendt en Afhandling, da
teret Lagoa Santa den 30te Januar 1841 , der indeholder fortsatte Bemærkninger over 
Brasiliens uddöde Pattedyrsskabning, samt en forelöbig Oversigt over de fossile Lev
ninger af Fugleclassen.

Fortegnelsen paa de fossile Arter af Pattedyrclassen er siden hans sidste Med
delelse bleven foröget med ti Arter, saa at nu det samtlige Antal af Forverdenens Arter 
af denne Classe, som det er lykkedes ham at bringe for Dagen, belöber sig til 111, 
fordcelte i 54 Slægter, imedens de nulevende Pattedyr i samme Egn ikkun udgjöre 89 
Arter, indeholdte i 40 Slægter.

Iblandt de nye tilkomne Dyr erc folgende de vigtigste: to Arter af Myrebjörn- 
slægten', meget lige de nulevende: Myrmecophaga jubata og M. tetradaetyla ; lo Arter 
af Slægten Dasypus Wagl., hvoraf den ene af Slörrelse som den nulevende Tatu-mirim, 
den anden (D. sulcatus), noget slörre end den tidligere beskrevne fossile Art D. punc- 
tatus; en dværgagtig Art af Slægten Megatherium, lidet större end Tapiren (Megatherium 
Laurillardi); en ny Slægt af Dovendyrenes Familie, udmærket ved store Hugtænder liig 
dem af den nulevende Dovendyrsslægt Choloepus (Oenotherium gigas); og endelig en 
Slægt, der hidtil manglede ham i fossil Tilstand: Odderslægten.

Af Berigtigelser til de foregaaende Meddelelser, som denne Afhandling inde
holder, er den vigtigste den, der vedkommer et Rovdyr, som Forfatteren forhen har 
henregnet til Hyæneslægten. Fuldstændigere Levninger af dette Dyr have viist, at det 
bör danne en egen Slægt, imellem Hyænen og Katteslægten, for hvilken foreslaaes 
Navnet: Smilodon, paa Grund af de stærkt sammentrykte, næsten lancetformige Hug
tænder. Dette Dyr var af Lovens Störreise, men af sværere Bygning, og dets Hug
tænder overtræfl’e i Störrclsc alle andre hidtil bekjendte Rovdyrs. Ved Borttageisen af 
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Hyænen fra Listen paa Brasiliens fordums Dyreskabning, taber det Resultat, der tidligere 
var opstillet: om Tilstedeværelsen i Sydamerika i hiin Periode af saadanne Dyrefomer, 
der for Tiden ere eiendommelige for den gamle Verden, endeel af sin Gyldighed, da 
de övrige Slægter, der befiqde sig i dette Forhold, Hesten, Antilopert, Cynailurus og 
Speothos, indeholde ikkun en betinget eller mindre afgjörende Beviiskraft.

Den störste Deel af Afhandlingen optager en omstændelig Beskrivelse af Been- 
bygningen af Platyonyx, nærmest fremkaldt ved de af Hr. Blainville anstillede Under
søgelser over Slægterne Megatherium og Megalonyx, hvilke have ledet til det Resultat, 
at disse Forverdenens Dyr ei have nogetsomhelst Slægtskab med Dovendyrene, men 
at den förste er ligefrem et Bæltedyr, den anden et Overgangsdyr mellem hiin og 
Myrebjörnene.

Hovedresultaterne af Forfatterens Undersøgelser ere folgende: I Bygningen af 
Hovedet og Tænderne fremviser Platyonyx alle de Charakterer, der ere eiendommelige 
for Dovendyrene, derimod viser den ingen Tilnærmelse til Bæltedyrene eller Myrebjör
nene. Dens Hænder tilbyde flere Træk, der gjenfindes hos Dovendyrene, medens de i 
andre Henseender nærme sig til Myrebjörnene, men i de fleste Punkter ere uddannede 
efter en Plan, der er udelukkende eiendommelig for disse Dyr, hvorved dog er at 
bemærke, at disse Ejendommeligheder i Bygningen fore til samme physiologiske Re
sultat, som Bygningen af Hænderne hos Dovendyrene, nemlig at gjöre disse skikkede 
til Klattren, derimod uskikkede til Gang. Denne Bemærkning gjælder endnu mere om 
Födderne, der i Detaillen af deres Bygning afvige endnu mere end Hænderne fra alle 
bekjendte Udviklingsplaner for disse Organer, medens dog af disse Afvigelser udgaae, 
ved en forskjellig Mechanisme, alle de for Dovendyrene characteristiske Forholde, navn- 
ligen Indaddreiningen af Fodsaalen, og Bevægelsen af Foden paa Underlaaret i en paa 
dennes Axe lodret Plan.

Efter saaledes at have efterviist, at Platyonyx i dens væsentligste Punkter af 
dens Organisation er nöie beslægtet med Dovendyrene, sammenligner Forfatteren dette 
Dyr med de to tilgrændsende Slægter Megalonyx og Megatherium, og viser, at Grund
planen for Udviklingen af disse tre Slægter er nöiagtig den samme, saa at, hvad der 
er bemærket angaaende Stillingen i Systemet af den förste, ogsaa gjælder for de andre. 
Derpaa gaaer han over til Dröftningen af det vigtige Spörgsmaal om disse Forverdenens 
Dyrs Hudbedækning, hvorved han kommer til det Resultat, at ei blot intet beviser den 
almindelig anlagne Mening, at de vare forsynede med et Pandser, men at der tvert- 



LXIII

imod ër en höi Grad af Sandsynlighed, om ei Vished for, at de manglede en saadan 
Bedækning.

Spörgsmaalet om Menneskets Tilværelse samtidig med de uddöde Pattedyr
slægter seer Forfatteren sig vel ei endnu i Stand til at besvare paa en bekræftende 
Maade, men han meddeler ved denne Ledighed Efterretning om nogle vigtige Fund, 
han har gjort af tildeels forstenede Menneskebeen.

Endelig slutter denne forste Afdeling af Afhandlingen med en kort Beretning 
om Opdagelsen af et ubekjendt nulevende Dyr af Rovdyrenes Familie, der danner en 
ny Slægt imellem Jærvens Famile og Hundeslægten, for hvilket han foreslaaer Navnet 
Cynogale venática.

Den anden Afdeling fremstiller en foreløbig Oversigt over Resultaterne af 
Undersøgelserne over de uddöde Arter af den næste Dyreclasse, Fuglene. 33 fossile 
Arter henhorende til 26 Slægter ere bestemte, hvoraf 1 horer til Rovfuglenes, 18 til 
Sangfuglenes, 6 til Klattrefuglenes, 4 til Hønsefuglenes og endelig 5 til Styltegængernes 
Familie. Næsten alle höre til Slægter, der endnu forefindes i samme Egne, og hvoraf 
nogle ere eiendommelige for Sydamerika, som Anabates, Dendrocalaptcs, Opetiorrhynchus, 
Crypturus, Rhca. Nogle af de fossile Arter vise en paafaldende Overeensstemmelse 
med nulevende, som Cypselus collaris, Anabates poliocepbalus, Capito melanotis, Coccyzus 
cajanus, Perdix dentata, Crex minuta. Ikkun een viser sig forskjellig fra de nulevende 
Fugle, og antyder en uddöd Art af Familien Alectórides 111. af Störreise som den ame
rikanske Struds. Som Hovedresultat af dissé Undersøgelser uddrager Forfatteren, at 
alle de Love, der ere opstillede angaaende Forholdet mellem denne Verdensdeels sidst 
forsvundne og nulevende Pattedyrskabning, ogsaa finde deres Anvendelse paa Fugleclassen.

Professor Eschricht forelagde Selskabet de nyeste Resultater af hans fortsatte 
Undersøgelser over Hvalerne. De havde især havt til Gjenstand Tarmens Sliimilade 
og Fostrenes Öre og Hjerne. I Henseende til førstnævnte havde han fundet den Hunterske 
Angivelse om dens store Forskjellighed hos de forskjellige Arter aldeles bekræftet; men 
særdeles paafaldende havde det været ham, at den cellede Form, som Hunter havde 
beskrevet af Tarmens Sliimilade hos Hyperoudon, ogsaa viste sig hos den grønlandske 
Keporkak eller Fabricii Balæna Boops. Oret havde viist sig overordentlig smukt udviklet 
hos Rynkehvalernes Fostre; Sneglehusene vare paafaldendc store, men ogsaa Halvkreds- 
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Rorene meget udviklede, og forholdsviis langt stone end lios de udvoxne Delphinen 
Paa Hjernen af det ene bergenske Ilvalfoster fandtes et Par betydelige Lugtenerver.

1 et eget Foredrag meddeelte Prof. Eschricht Beretning om en ved Sjellands 
nordvestlige Odde i September d. A. indbjerget Rynkehval paa omtrent 70 Fods Længde. 
Den var fundet drivende död i Kattegattet, med Bugen i Veiret, og af Fiskerne strax 
betydeligen forhugget. Ved saa hurtigt som muligt at begive sig til Strandingsstedet 
havde det dog lykkedes ham at bjerge-flere vigtige Dele til Artsbestemmelsen og den 
anatomiske Undersögelse, af Beenraden navnligen Hovedet, Halsen, de forreste Ribbeen, 
nogle Hvirvler, Brystbenet og Tungebenet; desuden en heel Brystfinne, Rygfinnen; 
Barder, flere Stykker Bardekimer, Aortabuen, Luftroret, Stykker af Tarmen og Nettet, 
Penis. Det viste sig at det var en stor korthaandet Art, altsaa el tredie Slags nordisk 
Rynkehval, forskjellig baade fra den grönlandske Keporkak og den lille bergenske 
Rynkehval (Vaagehval). Den i sin Form meest afvigende Deel af Skelettet var Bryst
benet. I anatomisk Henseende havde især Bardernes Væxt kunnet studeres paa de 
store, flade, flossede Bardekimer, der efter Bardernes Affald, stode paa begge Sider af 
Ganen som 400 parallele, tvertlöbende Blade, og især afgave et smukt Skue, medens 
Hovedet med Ganen i Veiret laae under Overfladen af det klare Sövand. Af Tarm
kanalen var den störste Deel af Tyndtarmen indfil Blindtarmen bleven undersögt Det 
Mærkeligste, som denne Deel af Undersögelsen havde frembudt, var, at denne Rynke
hval havde den meest forskjellige Form af Tarmens Sliimhinde fra den hos Keporkaken 
og Hyperoodon, nemlig, istedetfor Celler, 6—8 overmaade höie, flade Længdefolder 
med meget smaa og adspredte Tarmtrevler, omtrent den hos Marsvinene bekjendte 
Form. Tarmen var overmaade tykvægget, men smal ; dens indre Rum var altsaa meget 
trangt, og indeholdt kun en ringe Mængde af en guul, aldeles oplöst Masse. Ved 
Tarmen og Nettet var en stærk og ingenlunde ubehagelig Lugt, omtrent som den af 
Thymian. Hjertet var næsten oplöst at Forraadnelsen, ligesom ogsaa Lungerne, Maven 
og flere andre Indvolde. Derimod var Aorta endnu ubeskadiget; den Botalliske Gang

I

viste sig endnu permeabel. Penis havde samme Bygning som hos Delphinernc, uden 
Spor' til nogen egen Knogle.

Prof. Eschricht foreviste Selskabet nogle ham fra Bornholm tilsendte Orme, 
som vare drevne fra et Barn under en heftig Febersygdom. De vare strax bievne 
anerkjendte for at være lig den af Dr. Sulzer beskrevne Diceras rude, og ved den 
anatomiske Undersögelse vare de bievne befundne at være byggede netop saaledes som 
Dr. Sulzer havde beskrevet. Paa Grund af disse Kjendsgjerninger meenle Prof. Eschricht
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at man havde gjort Dr. Sulzer Uret i at betvivle Rigtigheden af hans Opdagelse, og 
troede at burde vindicere denne Indvoldsorms Tilværelse. Imidlertid har Prof. Eschrichl 
siden ved de ovenstaaende Undersögelser af Prof. Jacobsen overbeviist sig om, at baade Sul
zer og han selv have havt Uret i at antage disse Legemer for Dyr. Senere Meddelel
ser fra Bornholm ha've endydermere bekræftet, at Patienten i Feberheden virkelig havde 
faaet syltede Morbær, og der kan da ingen Tvivl være-mere tilbage om Rigtigheden 
af Prof. Jacobsens Paastand, at Diceras rude ikke er andet end Frugten med de paa
siddende Stigmata af Morbær.

Slægten Hippolyte Leach, henhörcnde til Familien Caridina, Slammen Pafrmo- 
nia Miln. Edw., udgjör en ret naturlig lille Gruppe, som er vel adskilt fra de nær- 
grændscnde Slægter, og hvis Arter staae i nöjc Forhold til hverandre. Men som Folge 
deraf blive disse, da deres Antal er temmelig betydeligt, undertiden vanskelige at ad
skille; saa meget mere, som man hidtil ingen fuldstændig Karakteristik af Slægten be
sidder, og kun meget korte Beskrivelser af de opstillede Arter.

Dette bevægede Hr. Kröyer, som er sysselsat med et större Arbejde over de 
nordiske Kræbsdyr, til forelöbigen at fremlægge en Monografi af Slægten Hippolyte 
med Hensyn til dens nordiske Arter. Da Diagnoserne af de beskrevne After allerede 
ere trykte i Naturhistorisk Tidsskrift (3die Binds 6te Hæfte), og da selve Afhandlingen 
ret snart vil blive bekjendtgjort i Selskabets Skrifter, troer Forf. det tilstrækkeligt, her 
meget kort at angive dens Hovedresultater.

Med Hensyn til Arterne kan folgende mærkes: man kjendte hidtil fem nordi
ske Arter af Slægten Hippolyte, nemlig II. aculeata Fahr., II. Soverbei Leach, II. po
laris Sab., H. borealis Owen og H. Gaimardii Miln. Edw.: ved nærværende Arbejde 
stiger Antallet af de nordiske Arter til fjorten, eller næsten til det tredobbelte, idet ni 
nye Arter ere beskrevne. Foran Artsbeskrivelserne gaaer en temmelig udforlig Karakte
ristik af Slægten, opstaaet ved Sammenstilling af de Forhold, hvori de fjorten nordiske 
Arter stemme overeens. Til Slægtens Udviklingshistorie, hvorom tilforn Intet var be- 
kjendt, leveres et Bidrag, hvorved tillige, for Sammenligningens Skyld, Udviklingen hos 
et Par andre tiföddede Kræbsdyr (Homarus vulgaris og Cymopolia Caroniï) omtales.

Man har hidtil nægtet Slægten Hippolyte Flagellum paa Födderne. Forf. vi
ser, at af de nordiske Arter tretten have Flagellum paa et, to eller tre Par Fodder.

VII. 9
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Almindeligen lindes ogsaa Flagellum paa de yderste Kjæbefüdder; disse sidste ere (il
lige oftest væbnede med Palpe, men mangle dog denne hos adskillige Arter. Modifi
kationen af disse Forhold yder ikke alene fortrinlig Tjeneste ved Arternes Adskillelse, 
men giver ogsaa Anviisning til at sammenstille dem i naturlige Grupper; ligesom man 
endvidere, dersom Arternes Tilvæxt senere skulde fordre en Sønderlemmelse af Slægten 
Hippolyte i flere Underslægter, neppe vil kunne finde bedre Motiver til at begrunde Delingen.

Et hidtil hos Slægten ubekjendt Organ paa Svömmefödderne har Forf. iagttaget 
og efterviist saa vel Afvexlingen i dets Forhold igjennnem denne Slægt, som dets Fore
komst hos alle Slægter af denne Stamme, ligesom hos Slægter af et Par andre Stammer.

Om den organiske Forskjællighed, som udpræger sig i det Ydre hos Kjönnene, 
har man, hvad denne Slægt angaaer, Intet vidst tidligere. Ved af de fleste Arter at 
undersöge et stort Antal Individer, er det lykkedes Forf. at opdage aldeles sikkre og let 
opfattelige ydre Skjælnemærker imellem Hanner og Hunner. Foruden den fysiologiske 
Interesse, disse Kjönsforskjelligheder have, er Kundskaben om dem ogsaa af Vigtighed, 
for ikke at forledes til, i adskillige Tilfælde af een Art at danne to.

Artsbeskrivelserne ledsages af en Mængde Udmaalinger (over 40 for hver Art), 
hvilke ere sammenstillede i Tabelform for at lette Oversigten. Forf. har anseet disse 
for nyttige, saavel til Arternes grundigere Adskillelse som til Slægtkarakterens bestern
tere Opfattelse.

Som bekjendt ere Midlerne til Galvanismens Frembringelse i de senere Aar 
bievne betydeligt forbedrede. Blandt andet har den af Englænderen Grove udtænkte 
Sammenstilling af Platin, Salpetersyre, fortyndet Svovlsyre, Zink, med rette fundet Bi
fald, og ophorer ikke at udgjöre et vigtigt Fremskridt, om man énd skulde finde Grund 
til, ifölge et senere Forslag at sætte Kul i Platinets Sted. En stor Hindring for den 
almindelige Brug af Groves Apparat var Platinets Kostbarhed. Saasnart Opfindelsen her 
var bleven prövet i det smaa, var derfor Conferentsraad Örsted betænkt paa at give Ap- 
paratet cn saadan Indretning, at en liden Masse af det kostbare Platin kunde udbredes 
paa en stor Overflade, Af platinerede Metaller turde man ikke love sig Meget; da en
hver nok saa liden Aabning i Platinovertrækket vilde tillade Saltpetersyren at angribe 
Metallet derunder. Han valgte derfor platinerede Porcellaincylindre, hvilke bleve for
færdigede i vor Porcellainfabrik med al önskelig Fuldkommenhed. De poröse Leerkar 
ved hvilke Salpetersyren holdtes skilt fra Svovelsyren, uden dog at sættes udenfor le- 
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dende Forbindelse denned, erholdtes fra samme Fabrik. Apparatus Virkning var gan
ske, som det var forudsat, og har meget lettet Udbredelsen af den Groviske Opfindelse 
baade her, og paa adskillige Steder i de tilgrændsende Lande.

Den historiske Classe.

Professor Madvig har forelagt Selskabet en Afhandling oin den antike (græsk
latinske) Metriks Grundbegreber, i hvilken han havde stillet sig det Maal, ved Fastsæt
tiisen af den metriske Rythmus’s Begreb og Form i Almindelighed og ved Eftcrviisning 
af dens Fremkomst i de gamle Sprog af de i disses Udtale givne Elementer paa een- 
gang at vinde et sikkrere Grundlag for Bearbeidelsen af den antike Metrik i det Enkelte 
og at gjöre den hele Maade, hvorpaa den antike Versebygning virkede, anskuelig og 
begribelig (hvilket den efter de almindelige Forestillinger om Forholdet imellem de 
Gamles Vers og den prosaiske Udtale aldeles ikke er), samt herved tillige at begrunde 
en rigtig Sammenligning imellem den antike Versebygning og vore Sprogs. Tanke
gangen i Afhandlingen er, sammentrængt i Korthed, folgende :

Rhythmus er Overensstemmelse i en afvexlende Bevægelse, frembragt ved den 
udjevnende Gjentagelse af den samme, Afvexlingen indeholdende, ved Sandsen let opfattelige 
Bevægelses/føur, af Afsnit, der have samme Udstrækning og samme indre Forhold imel
lem de forskjellige og derved Afvexlingen frembringende Grunddele. Allerede i Rum
met fremtræder ikke blot en symmetrisk Udvikling i modsatte Retninger fra eet Punt, 
men ogsae en under Afvexlingen med sig selv overensstemmende Række i een Retning, 
naar Afsnit, der hvert for sig ere sammensatte af indbyrdes forskjellige rumudfyldende 
Dele i et let opfatteligt Forhold, gjentages med den samme indre Bygning, hvad enten 
nu Afvexlingen er frembragt blot ved Grunddelenes Störrelsesforhold eller, under lige 
Störreise, ved andre Egenskaber, f. Ex. Farve. Denne Afvexling og Overeensstemmelse 
overfort paa Bevægelse i Tiden og visende sig i dens Afsnit er Rhythmus. Forskjel-I
ligheden ved de enkelte Momenter af Bevægelsen, som i let opfatteligt Forhold danne 
det Afsnit, der som bestemt Figur og Lov kommer igjen, kan altsaa enten ligge i selve 
Tidsforholdet alene eller, ved lige Tidsudstrækning, i en anden de enkelte Momenter 
adskillende Eiendommelighed. Naar et Iljul regelmæssig dreier sig saaledes, at det i en 
vis Tid altid gjör en langsom og derpaa to hurtige Omdreininger i et simpelt og bestemt 
Forhold, f. Ex. de hurtige hver af halv Varighed mod den langsomme, vil heri være 
en Rhythmus, uafhængig af alle andre Beskaffenheder, enten disse bidrage til at hen

il*  
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vende Opmærksomheden paa denne Bevægelsesform eller aflede den derfra (A); men 
paa den anden Side vil en Rhythmus være tilstede og mærkes, naar alle Omdreininger 
have samme Varighed, men den förste, fjerde, syvende o. s. v. ere ledsagede af en 
særegen Tilsyneladelse, f. Ex. en Lysudvikling (B). Den förste Art af Rhythmus, der 
blot er bygget paa Grunddelenes Tidsforhold, vil ogsaa da vise sig, skjöndt langt sva
gere, naar Afsnittene vel ikke ere dannede af samme Grunddele i samme Orden, men 
dog ligestore og oplöste i Grunddele efter samme Tal som Delingsprincip, som f. Ex.
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(C). Men da her tillige savnes en fast Modsætning, der frembringer nödvendig Afvex- 
ling og betegner Afsnittene, fremtræder ogsaa herved denne Rhythmus som ufuldstændig.

En hörlig Rhythmus viser sig i en Folge af Lyd, der deler sig i Afsnit, dan
nede at enkelte Lydmomenter saaledes, at den forklarede Afvexling og Overensstem
melse fremkommer. I den musikalske Taktbevægelse, der er uafhængig af Tonernes 
Art, udfyldes Afsnittet, den enkelte Takt, med Momenter, der ikke andensteds fra ere 
givne i en bestemt Tidsudstrækning, men som her frembringes og vilkaarlig forkortes 
eller udstrækkes. Taktbevægelsen horer altsaa til den svagere Art af Rhythmus (C), 
hvori blot Afsnittene (hver Takt) ere ligestore og inddeelte i enkelte Momenter efter 
samme Grundtal (lige, ulige, Fjerdedeelstakt o. s. v.), men derimod Grunddelcne i Af
snittene ikke folge i samme Orden eller med ganske det samme Udstrækningsforhold. 
Den kræver, for at opfattes, den störste Simpelhed i Grundforholdet, saa at vor Musik 
ikke bruger Femtedeelstakt. Takten er et mindre bestemt, losere Schema for Tonernes 
Bygning end den metriske Rhythmus.

Talens, den metriske, Rhythmus fremkommer ved Anordningen af Stavelser efter 
deres givne Beskaffenhed til eensartede Afsnit, der gjenkomme som Grundfigur i Talens 
Bevægelse. Stavelserne maa i sig selv have en Modsætning og Forskjellighed for at 
frembringe en kjendelig og selvstændig Figur. Forholdet imellem Grunddelenc i denne 
Figur maa være simpelt. Da Grunddelene ikke her dannes saaledes frit, som Takt
delene i Musiken, men indtræde som faste og begrændsede, er deres Orden af væsent
lig Indflydelse; medens § J udgjör samme Takt som | j, er derimod — (kort 
og lang, betonet og ubetonet Stavelse} ikke samme Fod som —. Den metriske
Rhythmus viser sig ved Talen i dennes forresten rigtige Form. Stavelsernes Modsæt
ning maa ligge i Egenskaber, som de have i den prosaiske Udtale og som mærkes i 
denne, saa at Stavelserne selv indeholde og give deres Rhythmus, ikke faae den ved 
Recitationen; ellers var Alt Vers eller snarere intet var et Vers, men Alt kunde læses saa- 
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Udtalen væsentlige og charakteristiske, som fortrinlig hores og som modulerer ogsaa 
den prosaiske Tale deri. Vers er den Rhythmus der hores, naar de dertil anordnede 
Stavelser, udtalte tydeligt og bestemt efter den prosaiske Udtale , afficere ved den deri 
fremtrædende Overeensslemmelse i Bevægelsen, (Forresten frembringes Overeensstem- 
melsen ikke altid umiddelbart ved Gjentagelsen af samme Afsnit, Fod, men flere Fodder 
forbindes til et sammensat Afsnit, der gjcntages i Verset, eller hele det sammensatte 
Vers udjevnes ved Lighed med næste Vers eller en Forbindelse af Vers, en Strophe, 
finder Udjevningen i Strophens Gjenkomst.) Intet Sprog vælger at skrive Vers efter 
dette eller hiint Princip, uafhængigt af den prosaiske Udtale, men kan alene frembringe 
Vers efter det i dets Udtale herskende Princip. Den metriske Rhythmcs Fremkomst 
ved Anordningen af givne Dele, i vis Egenskaber den viser sig, adskiller den ogsaa 
derved fra den musikalske Takt, at Pausen, der i denne naturligen regnes med, da blot 
Tidsmomenterne tælles uden Hensyn til de udfyldende Deles övrige sandselige Beskaf
fenhed og altsaa det uudfvldte Tidsmoment ogsaa kan komme i Betragtning, ikke har 
Betydning i Verset ; thi kun i udtalte Stavelser mærkes Modsætningen og Bevæ
gelsens Lov.

Rhythmens Betydning liggyer ikke, hvor Hermann, Boeck og Apel, skjöndt ind
byrdes uenige, dog alle have sögt den, i Repræsentationen af et vist andet Begreb eller 
Forhold i Tilværelsen, men i dens eget Væsen som velgjörende Enhed og Orden i 
Mangfoldighed, som behagelig sandselig Affection og som Indtryk, der fremkalder en 
aandlig Reaction og Bevidsthed,

Saadanne Charakteristiker, der give Stavelserne en til Rhythmens Frembringelse 
skikket Modsætning, ere nu Accenten og Qvantiteten, I Sprog, der udtales som vort, 
er Qvantitetsforskjellcn ikke forsvunden, men underordnet og afficerer ikke Öret som 
det vigtigste i Udtalen; alle Stavelser kunne altsaa i denne Henseende (i Vers) gjelde 
for lige, medens de derimod stærkt og bestemt adskilles ved Betoningen. Rhythmen 
frembringes altsaa ved at anordne Stavelser saaledes, at de ved Betoningen mærkede og 
ikke mærkede Stavelser danne ligelange og ligeformede Afsnit (B) *)  (eller Combina- 
tioner af Afsnit). Omfanget af Afsnittet, Foden, er givet, foruden i det almindelige 
Krav paa let Opfattelighed, i Grændsen for Muligheden af at udtale en Række ubetonede 
Stavelser efter en betonet ('^ , svingende med Sværdet), Dette er vor Metrik.

■') Om de Friheder, der kunne tillades, kan i delte korte Omrids ikke tales.
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Hvorfor vi skrive Vers efter Accenten, spörgc vi ikke om; thi vi föle, at vi ikke 
kunne Andet, men om de Gamle gjöre vi et sligt Spörgsmaal. Paa delte vor Metriks 
Grundlag beroer Udelukkelsen af Former , der ere den antike Metrik eiendommelige. 
Da Stavelserne ikke vurderes efter Udstrækning , men efter en anden Charakteer, gives 
her ikke en Oplosning og Sammentrækning af Grunddelene i Foden, som naar i de 
gamle Sprog — oplöses til fy-/ for — *—') eller sammentrækkes til 
— (-------for — den Modifikation, der hist er imellem den rene trochaiske
Række (— og den kun tilnærmelsesviis fremstillede (— —
—— X-> —falder bort; da to virkelig betonede Stavelser kun kunne bringes sam
men ved möisommelig Kunst og i en bestemt, meget indskrænket Form (i to Eenstavelscs- 
ord eller i en betonet Endeslavelse og en Begyndelsesstavelse), bortfalder Spondeen, o. s. v.

De Gamle skreve derimod deres Vers efter Qvantiteten, det er, efter Vocaler- 
nes og Stavelsernes Udtales Fom, der tillige, ved samme Hurtighed i Udtalen, danner 
et bestemt Udstrækningsforhold, saa at den lange Stavelse er liig to korte. Dette gjorde 
de Gamle, fordi de i daglig Tale udtalte Ordene efter Qvantiteten, hörte denne stærkt 
og tydeligt, men Accenten underordnet. Denne Sætning, hvis Miskjcndelse hindrer en
hver begribelig Fremstilling af den gamle Metrik, frcmgaaer ikke blot umiddelbart af 
Versene selv, der kun derved fik Gyldighed og Virkning paa Öret og en Norm for Sta
velsernes prosodiske Beskaffenhed, men den udtales med een Mund af alle de gamle 
Rhetorer, af Aristoteles som af Dionysius Halicarnassensis, af Cicero og Ouintilian, der, 
hvor de tale om Velklang i det prosaiske Foredrag, ene og alene tage Hensyn til Sta
velsernes Qvanlitet og Stavelserækkens Beskaffenhed i denne Henseende, og handle derom 
med stor Udforligbed, men aldrig nævne Accenten herved. Hertil kommer et höist vig
tigt Punkt, der endnu ikke er noksom fremstillet i dels Betydning og benyttet, skjöndt 
det kaster et klart Lys til begge Sider, det er, Overgangen til en forandret Versbygning, 
ifiilge Overgangen til en anden Udtale. Overgangen til den nuværende (nygræske) Ud- * 
tale efter Accenten (som hos os) skeete efterhaanden i Aarhundrederne efter Christus ; 
(hos Latinerne fremtræde Sporene heraf i det fjerde Aarhundrede). I den daværende 
aldeles traditionelle og ufrie Poesie beholdtes imidlertid den gamle Verskunst, der, byg
get paa en forsvindende eller forsvunden Udtale, var Öret fremmed (ligesom vi skrive 
latinske Vers imod vor latinske Udtale); men tillige hores fra de Lærde Klager over 
Folkesange (ttoäitixcc) , hvori Naturen gik over Optugtelsen og den daværende virke
lige Udtale fulgtes. Efterhaanden blev det selv de Lærdere for besværligt at skrive Vers 
efter en forsvunden Udtale; man indskrænkede sig altsaa til at iagttage den i Orthogra-
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phien synlige Qvantitetsforskjel (g, m mod o), men opgav den Idol hörlige (som mi 
ikke længere hörles), saa at ethvert et, i, v brugtes vilkaarligl som langt eller kort. Ende
lig opgives ogsaa denne Levning; man föier sig efter Naturen og skriver Vers alene efter 
Accenten, ligesom vi (med lignende Observants og Frihed, f. Ex. at i Fleerstavelsesord 
den ubetonede Stavelse, som ikke staaer ved Siden af den betonede, kan faae en Bi
accent, og f. Ex. fivvtxf-v&rfiav og disse Vers efter Accenten ere de eneste
græske eller latinske Vers, som vi virkelig læse rigtig som de læstes i den Tid, de 
skreves. At nu i de Gamles Udtale Qvantitelen, ikke Accenten, herskede, hænger paa 
det Nöieste sammen med den store Forskjel imellem Accentens (ivrige Beskaffenhed 
i de gamle Sprog fra vor Accent, en Forskjel, som aldeles oversees i de almindelige, 
Raisonnements herom. Vor Accent er en fast Accent (i det Hele paa Ordenes Stamme- 
stavelser), der fremhæver det for Betydningen Væsentlige og som altsaa i Talens Gang 
virker rhetorisk De Gamles Accent, skjöndt udgaaende fra Verbets Stammestavelse, er 
flyttelig under Qvantitetens Herredomme, der i Græsk foreskriver, hvor Accenten kan 
staae, i Latin, hvor den skal slaae (wzrw, ¿’tvifcov'. 'ivcpOgvai, vsTvpfisvog, TiKpfh]- 
Copevoç, Tvcpthjrtopévcùv, ámo, amávi, amavíssem, amavissétis). Dette staaer nu atter 
i inderlig Forbindelse med de gamle Sprogs grammatikalske Bygning, Ordenes stærke 
og jevne Udfoldelse i Böiningsendelser i Modsætning til vore Ords Concentration 
omkring den fast og stærkt betonede Kjerne. Accenten spillede i de gamle Sprog 
den samme Rolle, som Qvantiteten hos os; ligesaalidet som det hos os for en rigtig 
Udtale er uvigligt, om vi sige ö eller o, ligesaalidet var Accenten uvigtig hos de 
Gamle, men den var ikke det Principale. (Baade ved Flexionens större Herredomme 
over Ordenes Endelser og ved selve Udtalen efter Qvantiteten var Rimet udelukket fra 
den gamle Versebygning; Rimet forudsætter Stavelser udhævedc ved Betoningen.) 
De Steder hvor man i Græsk, for at forklare Uregelmæssigheden i Vers, har antaget 
i det Ringeste et secundært Hensyn til Accenten i Vcrsebygningen, ere aldeles vil- 
kaarlig udtagne af en Mængde, hvoraf de övrige ikke tillade denne Forklaring, der 
tillige forvirrer de regelmæssige Vers Det er i den nyere Tid en almindelig udbredt 
og i mange metriske, grammatiske *og  lilterærhistoriske Böger gjenlagen Mening, at 
de ældste Romere have skrevet Vers efter Accenten, men at de Digtere, der indförte 
Efterligningen af den græske Poesie og skabte en Litteratur, have indfort det græske 
prosodiske Princip; som om det stod i Diglernes Magt at skabe et Princip, der mod
stred Sprogets Udtale og fölgelig var Folkets Öre ufatteligt. Den hele Forestilling om 
Accentens Betydning i den ældste romerske Versebygning viser sig ved nærmere 
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Betragtning som cn med den meest paafaldende Forvirring og Lettroenhed udspunden 
Vildfarelse, der ikke gaaer længere tilbage end til Bentleys Udgave afTerents, der dog 
er langt fra at have fremsat Vildfarelsen i det Omfang, den siden har faaet, og 
op til Bentleys lidet ældre Landsmand Wase. Derimod er den latinske Accent, som 
ovenfor bemærket, nöiagtig bunden til Qvantiteten, da den altid ligger paa næstsidste 
Stavelse, hvis denne er lang, ellers paa trediesidste. Heraf folger, at i visse Versformer, 
navnlig den trochaiske, Rækken af betonede og ubetonede Stavelser temmelig nær falder 
sammen med Versets Modulation gjennem Stavelsernes Qvantitet (Cáesar Gållias subégit, 
Nicomédes Cáesarem)*).

De Gamles Vers bygges altsaa af Afsnit, der i Afvexlingen af lange og korte 
Stavelser have en vis bestemt Figur. Grunddelenes (Stavelsernes) Modsætning ligger 
her ikke i en Udhævelse udenfor Tidsudfyldningen, men i Tidsudfyldningen selv; kun 
ere de, aldeles forskjelligt fra de musikalske Taktdele, hver for sig givne med en 
bestemt Tidsudfyldning, og derved med en særegen Characteer, saa at Afsnittets Figur 
ikke blot heroer paa et Grundtal for Inddelingen af Tidsmomenterne ( • — eller 
— • ligegyldigt), men paa en bestemt Fordeling i Stavelser og disses Föige (— 
modsat —). Derved og tillige ved andre (en uförligere Fremstilling krævende) 
Grunde bestemmes tillige Omfanget af den Substitution af Æqvivalenter for —
og — for - '—'), der er eiendommelig for denne Metrik (i Modsætning til vor), fordi
Tidsudfyldningen giver Grunddelene deres Betydning. Spondeen og Tribrachen ere 
kun slige Æqvivalenter, ikke i sig selv rhythmiske Fodder, da de ikke indeholde Mod
sætning og der kan derfor ikke dannes særegne Vers af dem. (Forresten kan i visse 
Former baade Oplosning til korte Stavelser og Contraction til lange have en charaktcristisk 
Virkning og derfor være fast Regel.) Grunddelenes bestemte givne Form gjör denne 
Rhythmus tilstrækkelig let opfattelig ikke blot ved Forholdet 2:2 og 2:1 imellem de 
modsatte Dele, Arsis og Thesis, men ogsaa ved Forholdet 2:3 (—— —'—, 
Pæon og Creticus). Forresten laac der i de antike Vers et stort Baand for den musi-

’) Man siger, at Latinerne undgik Eenstavelsesord i Slutningen afHexametret for ikke at an
bringe en tonlos Endestavelse i den sidste vigtige Arsis; og man udfinder subtile (rigtignok 
ganske modsatte) Virkninger, som Diglerne have villet opnaae, hvor de endte et Hexameter 
med Eenstayelsesord. Sagen er, at Romerne meget sjelden kunde ende et Hexameter saa- 
ledes; thi, naar Conjimctioner og Præpositoner, der af andre Grunde ikke slutte et Vers, 
regnes fra, have Romerne i det Hele fire Eenstavelsesverber (est, sunt, es, vult) og faa 
Eenslavelsessubstantiver, der endda alle udenfor Nominativ (i Neutr. Aceusativ) blive Fleer- 
slavelsesord, Est staacr, som bekjendt, meget hyppigt i Enden af Vers. 
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kalske Compositions Taktbevægelse ; thi denne maatte ikke forstyrre den Fordeling af 
Tidsmomenterne, der udgjorde Terset. Naar den musikalske Taktbevægelse sluttede sig 
til Versets Regelmæssighed, blev paa den anden Side Femledeelstakten (2 : 3, svarende 
til Pæon) tilladelig.

Den rhythmiske Bevægelse foles nu i selve Successionen af de i Qvantitet for- 
skjellige Stavelser og denne Successions Figur, og i intet Andet. (Hvor Æqvivalenter 
udslette Afvexlingen, hviler Rhythmen momentant, men forstyrres ikke.) Ikke blot maa 
man fjerne den Forestilling, der er meest udbredt hos Hermann og tildeels Boeck, om 
en fra den virkelige Stavelseforbindelse ofte afvigende og ligesom uafhængig over den 
svævende Rhythmus (saaledes som denne Forestilling f. Ex. viser sig i den hele forvir
rede Lære om de saakaldte dochmiske Vers), men man maa lösrive sig fra en meget 
almindeligere og dybt indgroet Mening. Man taler om en Versaccent, der ligger paa 
Versfodens lange Hovedstavelse (Arsis) og som betegner Versets Gang og lader den 
höre; og saaledes reciteres nu de antike Vers. Men da nu denne Verseaccent aldeles 
ikke svarer til Ordenes virkelige prosaiske Accent, spörger man, hvorledes de Gamle 
forstode et Digt, hvori alle Ord udtaltes med en falsk Accent og hvor den rigtige for 
hiins Skyld maatte undertrykkes, og hvorledes Sligt gjaldt dem for poetisk Velklang. 
Denne Strid imellem Ordaccent og Versaccent er en Strid imellem et svagt Væsen og en 
opdigtet Uting. Det svage Væsen (i det ringeste svagere end vi almindelig forestille os 
og gjengive det) er Ordaccenten hos de Gamle; en Uting er Versaccenten, ictus metri- 
cus, som man har kaldt den i de antike Vers. Ved Versaccenten, siger man, gjöre vi 
Versets Gang kjendelig, og det maatte dog ogsaa de Gamle. Det forholder sig omvendt. 
Vi betone Ordene efter den daglig Udtale (men tydeligt og med en tilladelig Udhævelse 
af BiaccenterJ og derved fremkommer Verset i Accentfölgen, men existerer ikke iforveieu 
og betegnes först ved Accenterne. De Gamle udtalte bestemt de lange og korte Stavel
ser og derved fremkom Verset og betegnede sig selv i deres Orden. I en ordnet Suc
cession af modsatte Dele sætter man intet andet Mærke for Successionen end selve Mod
sætningen. Vi have overfort Versaccenten fra os selv, hos hvem den er Ordaccenten 
som Stof for Verset, til de Gamle, som hverken ane eller nævne den. Men de Gamle 
bruge dog, siger man, i Metriken Benævnelserne arsis og thesis for Fodens Dele og 
tænke sig altsaa, som Ordet arsis antyder, en Hæven af Stemmen som marqverende 
Verset. For det Förste have disse Ord i den gamle Musik, hvorfra de ere tagne, just 
den modsatte Betydning, saa al Thesis er den gode Taktdeel, Arsis den svage, en Sprog
brug, som Bentley og Hermann have ombyttet. (Dog tales allerede hos Priscian, paa
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hvis Tid Accentudtalen fremherskcde, om arsis som elevatio vods). Dernæst er det be- 
kjendt, at i Musiken selv, hvor dog Taktdelene ikke i sig selv indeholde en characte- 
ristisk Modsætning og derved danne en bestemt Figur, den saakaldte gode Taktdeel ikke 
skal udhæves, men at man tillader den Uövede at marqvere den for at fole Taktbevægel
sen. I Verset er den lange Stavelse selv Mærket, og der gives forsaavidt en virkelig 
god og stærk Deel i Foden, som to Tidsmomenter ere sammensmeltede til een krafti
gere Eenhed. Hertil at lægge en Accent vilde for de Gamle være just lige det Samme 
som om vi vilde til Aceenten, som Ordet har, i Verset lægge en Qvantitetsforlængelse. 
Ordet ictus (ikke metricus) bruges hos Qvintilian og Horats i Tale om Vers for at be
tegne Taktmaalingen med Haand eller Fod, ikke ved Stemmens Hævelse: Pedum et digi- 
torum ictu intervalla signant (Quintil. IX, 4, 5). Man taler om en Forlængelse ved 
Arsis, som om Betoning, hvis den endog var her, medforte Forlængelse; det Sande er, 
at de Gamle sjelden og inden visse Grændser have tilladt sig den metriske ünöiagtighed 
at bruge en kort Stavelse for en lang, der, hvor Versschemaets bestemte Krav paa en 
lang forhindrede Forvirring, ligesom vore Digtere ogsaa engang imellem byde os paa 
det betonede Sted en ikke virkelig betonet Stavelse. Det folger iövrigt af denne Ud
vikling, at vi nuomstunder recitere de antike Vers urigtigt; men da vi ikke kunne re
stituere den gamle Udtale efter Qvanliteten og hore dens Modulation, er en fuldkommen 
rigtig Recitation af antike Vers os umulig.

Sammenligner man nu, det antike metriske Stof, de efter Qvanliteten vurderede 
Stavelser, med vort, da tilbyder hiint Muligheden af en langt större Mangfoldighed og 
Afvexling, decís ved Æqvivalenters Substitution og deres Brug som characteristisk Mo
dification, deels ved Letheden af at bringe to Arser sammen (— --------,

------- ------------------------Former, der ere uefterlignelige hos os uden i en 
enkelt tilnærmelsesviis dannet Ordforbindelse). Men vor Metrik er, idet den udhæver 
det for Betydningen Væsentlige i Ordene, langt mere rhetorisk end den antike og, idet 
den ikke selv er bygget paa Tidsmodsætningen og derfor ikke foregriber den musikalske 
Takt, meget mere tilgængelig for fri musikalsk Behandling. Oversættelser af de Gamles 
Digte i Originalernes Versemaal ere derfor kun Tilnærmelser i meer eller mindre ana
loge Former; ved de Former, der just beroe paa det antike prosodiske Stofs Særegen
hed, i konstige Chorsange, hos Pindar o. s. v., gjör denne Oversætterbestræbelse Vold 
paa vort Sprog og frembringer en Form, der gjör et höist uklart og næsten uopfatte
ligt Indtryk, hvor der for de Gamle var et let og naturligt.
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(I Afhandlingen selv ere tilföiede nogle specieliere Corollarier, som i delle 
Udtog forbigaaes. Det er ikke Forfatterens Mening at den her givne Udvikling i alle 
Partier er ganske ny, men vel at den i sin Heelhed og Sammenhæng er det.)

Professor David meddeelte nogle Bemærkninger om Sexualforholdel iblandt 
Fodslerne. Det er nemlig en bekjendt Sag, at der overalt födes flere Drenge end Pi
ger, men om og hvorvidt bestemte Aarsager, og navnligen Climaet kan tilskrives nogen 
Indflydelse paa de mandlige Fodslers Overvægt, derom ere Meningerne meget deelte. 
Nogle have antaget, at Climaet slet ikke yttrer nogen Indflydelse herpaa, medens Andre 
have sögt at godtgjöre, at der i de varmere Lande födes forholdsmæssig flere Piger end 
i de koldere. Begge disse Meninger anseer Prof. D. ikke vel begrundede, og antager 
tvertimod, at der i det mere tempererede Europa födes flere Drenge end i Norden. Sin 
Paastand stoller han især paa en Sammenligning af Fodelisterne for Frankrig fra 1817 
til 1836 og for de tre nordiske Riger, Danmark, Norge og Sverrig fra 1816 til 1835; 
thi medens Sexualforholdet hist var.som 1000:1063,9 var det her som 1000:1050,4. 
Diflerentsen var allsaa næsten 1| pr. Ct. Sin Anskuelse finder han ogsaa bekræftet, 
naar man tager Hensyn til andre Landes Statistik, og navnligen de nyere, mere tilfor
ladelige, Födelister fra Rusland og fra Italien. Ogsaa gjorde han opmærksom paa, at 
Overvægten af de mandlige Fodsler i en Række af mere sunde Aar er större end i en 
Række af Aar, i hvilke Sundhedstilstanden har været mindre god — et Phænomen, der 
synes at bekræfte den förste Anskuelses Rigtighed og tildeels at forklare den. Fra 
1817 til 1824 var saaledes Mortaliteten i Frankrig ikke ubetydeligt mindre end fra 
1825 af indtil Enden af den nævnte Periode, men i det förste Tidsafsnit var ogsaa 
Sexualforholdet noget större end i det sidste, I Danmark döde i Gjennemsnit af 1828 
til 1835 aarligen 32,650 Individer, medens der fra 1816 til 1827 kun aarligen vare 
döde 23,652. Men dengang forholdt de födte Piger sig til de födte Drenge som 
1000 : 1060, medens Forholdet i de mere usunde Aar ikkuns var 1000 : 1055. Det 
samme nynes ogsaa at fremgaae, naar man sammenligner forskjellige Provindscr, i 
hvilke Sundhedstilstanden er forskjellig, med hinanden; og han anförte endeel Iagttagel
ser, der bekræfte delte. Endelig gjorde han opmærksom paa det langt mindre Sexual- 
forhold i de store Stæder end paa Landet — et Phænomen, som ligeledes tyder hen 
paa, at Sundhedstilstanden ikke er uden Indflydelse paa Sexualforholdet, thi alene af 
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den store Mængde uægte Fodsler, som finde Sted i de store Stæder, og blandt hvilke, 
som bekjendt, der findes et langt mindre Antal Drenge end blandt Fodslerne overhove
det, lader dette Phænomcn sig neppe forklare. Og i alt Fald er det mindre Sexual- 
forhold iblandt de uægte Fodsler end blandt Ægtefodte selv et interessant Factum, der 
ogsaa synes at understotte den Anskuelse, at Sundhedstilstanden ikke er uden Indfly
delse paa Sexualforholdet. Han ansaae det imidlertid endnu langtfra som beviist, at 
Climaet og den bedre Sundhedstilstand har den paapegede Indflydelse, men han troede, 
at de af ham paaberaabte Data langt bedre understotte denne Anskuelse end de isole
rede Facta, som hidtil ere bievne anförte for de herfra afvigende Synsmaader, bekræfte 
disse, og haabede ved fortsatte Undersögelser at komme til et besterntere Resultat.

Til Slutning meddeelte han nogle Bemærkninger om Sexualforholdet blandt 
Befolkningen i de fleste europæiske Stater, og viste hvorledes dette havde forandret sig 
i Fredsperioden siden 1815, samt gjorde opmærksom paa den Indflydelse, som dette 
har havt paa Næringsforholdene.

1 tvende Foredrag, den 22. Januar og den 16. April 1841, meddeelte Geheime- 
legationsraad Bröndsted:

I. en Beretning om den i Sommeren 1812 udförte Udgravning af Phigaleer- 
nes store hexastyle Apollonstempel af dorisk Orden paa Bjerget Kotylios i 
Arkadien, og om dette Foretagendes vigtigste Udbytte, nemlig Opdagelsen 
af Tempelcellaens hele indvendige Marmorfrise , som nu er i det Brittiske 
Museum i London; og II. en Udsigt over Staden Phigalias og Appollons- 
templets Archæologie og Historie.

Udgravningen af dette Tempel, og de dermed forbundne Undersögelser maae 
henregnes til de betydeligste Foretagender af denne Art, som i de Aarhundreder, vi 
pleie at kalde den moderne Tid, ere udförte i Grækenland, og da Forfatteren af denne 
Beretning var tilstede og tilhjalp Udførelsen fra först til sidst i de tre Maaneder den 
medtog, saa er han i Stand til at meddele nöiagtigt Oversyn baade over det Historiske 
ved denne mærkelige Gravning og over dens Udbytte af antikhellenske Sculpturværker.

Den store Ruin af Phigalécrnes, en arkadisk Folkestammes, Apollonslempel i 
den Egn af dette Folks Gebet som fordum kaldtes Bassæ, paa Bjerget Kotylios, omtrent 
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en dansk Miil fra Staden Phigalia (nu Pavlizza), var vel stundom tilforn besögt af 
Reisende og korteligcn beskreven, af Dr, Chandler, af Dodwcll og Andre, men at der 
endnu, under de store Steenmasser af den ved et Jordskjælv sammenstyrtede Bygning, 
indenfor Peristylen (hvis Soilerækker endnu næsen heelt ere forhaanden) skjultes meget 
fortrinlige Sculpturværker fra den skjiinnestc Tid og af attisk Composition, denne in
teressante Opdagelse foranlediges först ved de tvende kyndige Architecters Baron v. 
Hallers og Robert Cockerells grundigere Undersøgelse af denne Tempelruin. Idet disse 

f

Konstnere nemlig, strax ved deres forste Besög ved Templet i Aaret 1811 og 8 eller 
9 Maaneder förend Gravningen kunde udfores, omhyggeligen eftersporede de forskjellige 
Architecturlemmer af den 'skjönne Bygning, fik de, igjennem en Aabning af nedstyrtede 
Entablementstvkker, Ôie paa en Marmorplade, paa hvilken en Centaur var afbildet i 
hautrelief. Efterat dette Stykke af Tempelfrisen siden, ved Templets Udgravning, var 
fremdraget, kaldte man i Spög det Halvmenneske, som det forestiller, Forræderen, fordi 
denne Centaur ligesom havde forraadt den Skat af Konstværker, som Sleenmasserne 
skjulte. Iblandt den store Masse Centaurgrupper, som Frisens ene Længdeside fore
stiller, er denne Figur endnu let kjendelig ved en Omstændighed, som fortjener at an
føres; igjennem hiin nys omtalte Aabning af Steenmasserne havde nemlig en Ræv fundet 
sin Vei til et beqvemt Leie for sig og sine Unger, just paa denne horizontal liggende 
Marmorfigur, hvorved den er bleven temmelig meget beskadiget og forkradset af de 
ubudne Gjæster.

Denne Architecternes Opdagelse af sikkre Kjendetegn paa större Marmor- 
sculptur skjult under Templets Ruiner, blev uopholdelig meddeelt deres Medrejsende, 
og ved denne behagelige Erfaring maalte, som naturligt, det Ônske opstaae, at blive i 
Stand til, ved et stort og planmæssigt Foretagende at rense den hele skjönne Tempel
bygning, og igjen, med behørig Forsigtighed, at drage for Lyset alt Konslværk, som 
de store nedstyrtede Steenmasser i saa mange Aarhundreder havde skjult.

De hertil fornödne Forberedelser bleve trufne om Vinteren 1811—12 i Athen. 
Den vanskeligste af alle Betingelser for dette Foretagendes Udförelse, nemlig en bety
delig Sum Penge, omtrent 10,000 Spanske Piastre, som Gravningen, Ophold ved Templet 
og Transport af Alt Fornødent retteligeri beregnedes at ville koste, forstraktes Selskabet 
en Tidlang af den engelske Reisende Hr. Lea, som da opholdt sig i Athen. Pachaen 
af Morca, den da i Tripolizza residerende Vely, (som siden indvikledes i sin Faders, 
Aly-pacha af Joanina’s Opror og Undergang) maalte, fremfor Alting vindes og give sin 
Tilladelse. Denne udvirkedes snildelig af DHr. Gropius og Foster, som for denne
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Hensigt droge med fornöden Fuldmagt, og endnu mere fornödne Contanter, til Tripolizza. 
De i Athen om Vinteren forenede Reisefæller forlode denne Stad om Foraaret, deelte 
sig i adskilige mindre Partier, efter gjensidigen meddeelt Plan, og droge ad forskjellige 
Veie, Nogle over Salamis og Ægina, Andre over Megara og Isthmen, til „Pelops’ store 
doriskc Halvöe” for, efter bestemt Aftale til en vis Tid at samles i den yndige arkadiske 
Landsbye Åndrizzena, hvis Beliggenhed, ikkun omtrent een dansk Miil fra Templet, af
gav et passende rendez-vous, ligesom denne Landsbyes Folkemængde ogz Velhavenhed 
lode formode, at man der bedst kunde finde materiel Hjælp til Anskaffelse af det Fornödne.

I de forste Dage af Juli Maaned indtraf efterhaanden fra forskjellige Sider det 
hele Rejseselskab; fra Tripolizza medbragte Hr. Gropius Pachaens skrivtlige Tilladelse 
og alle, til dennes Afbenyttelse fornödne, Befalinger til de locale Embedsmænd, i sædvanlig 
tyrkisk Form. Hans Höihed havde, som rimeligt, ladet sig disse officielle Papirer af- 
kjöbe imod en ganske antagelig Sum spanske Dalere; en mindre Sum havde, efter god 

♦ levantinsk (ikke alene tyrkisk) Sædvane, hans Secrelair tilmæglet sig. Dog vare begge Sum
mer den mindst besværlige Deel af Contracten. Værre end disse var det Indfald af Hs. 
Höihed, at Han selv vilde have Andeel i dette Foretagende, hvorfor han ogsaa havde 
fremsendt En af sine Tjenere, en Græker ved Navn Vasilachi, som skulde bivaane Grav
ningen og varetage Hs. Höiheds Interesse. Denne Person, en ubetydelig, aand- og 
hjertelös Tyranslave, blev stundom et Selskab, til hvilket han slet ikke passede, besvær
lig, og ved en Leilighed, som Forfaltenen siden vil anföre, kunde han endog letteligen 
have foraarsaget de her forsamlede Fremmede stor Fortræd og personlig Fare.

Om de Indretninger som et langt Ophold ved en, paa et höit Bjerg og af
sides liggende Ruin nu gjorde fornödne, udlod Forf. sig omtrent saaledes:

„Vort Hovedformaal udkrævede, at vi Alle maatte blive forenede, og i Templets 
nærmeste Omgivelse; thi de tre smaa Landsbyer Sklirù, Tragogi og Gårdizza, som laae 
Templet nærmest, paa lavere Terrasser af Bjerget, vare dog i for stor Afstand til at 
vi skulde kunne opholde os i en af dem i den lange Tid Gravningen vilde medtage, 
og Templet nærmere var aldeles ingen „oTtm” (Meierihytte) eller andet Huus. Vi havde 
ikkun et eneste Telt med, og der blev os fölgelig intet andet Valg, end at bygge os 
selv Hytter, Enhver sin egen, af Græstorv, Grene og Straae. Vi skrede da trostigen 
til Værket. Til Held for os manglede det os ikke paa Grene og Qvisle, da hele Bjerg
egnen nærmest ved Templet var skovrig, de fordum, vistnok, hellige Egetræer, eller 
deres Afkomlinge, bleve tröstigen benyttede. Det syntes os billigt, at „Apollon 
Hjelperens” (ènixsQioç) Egelund opofirede Lidet af sin overflödige Rigdom paa Grene 
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og Löv, for at beskytte mod Regn eller Uveir en liden Hob af Venner, didkomne for 
at opfriske Appollon Iljclperens Navn og igjen at fremdrage til Lyset hans Tempels 
Herligheder. Saaledes fremstod i det næste Par Dage, rundt om den store Ruin, en 
egen lille Landsby af Lovhytter, hvis beskedne Lavhed og luftige Lethed stak snurrigen 
af imod den gamle Tempelbygnings imponerende Storhed, men som desuagtet ydede os 
Alle, hver i sin Hytte, de Herrer v. Ilaller og Stackelberg, Linckh, Foster, Gropius, 
mig, Pachaens Tjener, og bagved vor Række af Hytter vore Betjente i andre deslige, 
forönsket Læ og ret beqvemt, hver Nat efter Dagens Arbeide vederqvægende Leie. Det 
eneste Telt vi havde, blev opslaaet i Midten af vore lette Lovhytter, bestemt til Forsam
lings- og Spisested med den velbekjendte græske Benævnelse ,',E(jiiaióoiov“, hvorfor 
ogsaa passende Steenblokke didbragtes fra Templet, at danne det „gjæstfri Bord“ 
(vr¡v Çsviav xqané^av) og Sæder omkring det. Et slörre Rum blev afstukket, med 
Omhu omgjærdet med Stave og Grene, og beæret med det hæderlige Navn Musæon; 
didhen fortes, som billigt, alle de Amazoner, Heroer og Ccntaurer, som snart nedstege 
til os fra Tempelruinen. I nogen Afatand, under en stor og skyggefuld Eeg indrette
des Kjökkenet, for hvis Forsvnclse Tjenerskabet sörgede med roesværdig, skjöndt vel ci 
ganske uegennyttig Omhu.

Fornoden Provision af Bröd, Kjöd og Viin hentedes regelmässigen, næsten 
dagligen, paa Æsler eller Muler, fra Andrizzena, og vore Folks Omsighed og gode 
Opförsel bevirkede snart at Hyrdernes Koner og Piger, fra Omegnen der paa Bjerget, 
selv bragte os fra deres Slani hver Morgen did op ,,tr7 Söileme1’1, („tic tovç ffwÀovç“ 
Tempclruinens sædvanlige Benævnelse iblandt Folket) ypperlig Gede- og Faarc-mælk, 
frisk nykjærnet Smör (af Gedemælk), Ost og Aarstidens Frugter. Det omboende Hyrde
folk nærmede sig os först ikkun af Nysgjerrighed og med en vis Sky, men strömmede 
snart til, for ogsaa at tilvende sig Noget af den Fordeel som Frankernes underlige Be- 
drivt der oppe ved Söileme gav dem Udsigt til. Saaledes oplivedes snart vor lille Ap- ■. 
pollinske Bjergcolonie. Af Arbeidskarle til Gravningen, af hvilke i Begyndelsen ikkun 
en Snees omtrent vare forhaanden, indfandt sig snart over et Hundrede, ja 120 eller 
endog, i nogle Uger, 130; og af deres Fruentimmer, som i Begyndelsen havde været 
tilbageholdne og frygtsomme, indfandt sig siden ogsaa en stor Mængde, især paa Græ
kernes Fest- eller Helligdage. Paa saadanne Dage, naar Arbeidet hvilede, foranstaltede 
vi ofte en Dands, til stor Glæde for vort raske Hyrdefolk, og til ikke mindre Moro 
for os selv. Til Dandseplads var först et passende Sted uden for Templet indrettet, 
men siden, da Gravningen var fremskreden og Templets hele Cella var hieven ryddelig 
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opforles Dandsen i selve Templet. Musiken, som sædvanligen ikkun bestod i en sking
rende Sækkepibe, betalte vi altid med Fornöielse; ogsaa lode vi som oftest give lidt 
Viin og Sherbet (Limonade). Den store Ruin, med sine mægtige Söiler, atter ligesom 
paa ny oplivet, stafferet paa alle Sider med saa mange muntre, raske og tildeels meget 
skjönne Mennesker, tilbod ofte et herligt, jeg kunde næsten sige fortryllende Skue. Et 
herfra meget forskjelligt, men ligesaa skjönt Syn beredte vi os ofte selv, ved, senere 
om Aftenen, at antænde et stærkt Blus enten i Templets Cella eller i dets Pronaos. 
Det som tilskyndede os hertil var imidlertid meget mere den herlige Effect af den store 
Ruins Slagskygger, som frembragtes ved den stærke Belysning inden for Peristylen, end 
noget Hensyn til Nattens Kuld eller overhoved til Vejrligets Beskaffenhed; thi det ar
kadiske Hollands, især om Sommeren, bestandige og skjönne Himmel blev os stedse 
gunstig i de fulde tre Maaneder, vi tilbragte ved Templet; ikkun en eneste Gang i 12 Uger 
indhylledes Tempelbjerget, en aarie Morgen för Solens Opgang, i en fugtig Taagesky, 
som dog strax igjen „forsvandt for Dagens Stjernes Magt“. Dette ualmindeligt bestan
dige Veirligt maatte vi ogsaa tilskrive det Held, at vi Alle, skjöndt henbringende hver 
Nat i hine lette Lovhytter, node uafbrudt Sundhed; ikkun Een af vort Selskab sporede 
engang et let Anstöd af Feber, hvilket dog snart igjen forsvandt, da han, af Forsigtig
hed, var draget ned til Andrizzena, for der, i nogle faa Dage, at finde en bedre Pleie, 
end vi, der oppe paa Bjerget, vare i Stand til at yde ham.

En anden, for Os, som alle vore Grækervenner særdeles be
hagelig Erfaring blev vore arkadiske Arbeidsfolks gode Opförsel og den stedse voxende 
Tiltroe og Velvillie de viste os, Grækernes sædvanlige Skjödesynd: Pengebcgjærlighed 
fraregnet, kunde vi ingenlunde beklage os over disse dygtige Bjerghyrders Adfærd i det 
Hele. Ikkun en eneste Gang i tre Maaneder opstod der imellem dem og os en alvorlig 
Misforstaaelse, og selv denne aarsagedes meget mindre ved deres Skyld, end ved Siethed 
og ubesindig Adfærd af en Person, der paa en Maade hörte til vort Selskab. Hiin 
ovenfor nævnte Græker nemlig, Pachaens Agent, Hr. Vasilachi, var det Hver overdra
get, hver Aften ved Solens Nedgang at udrede Arbeiderne deres Dagion. Denne For
retning, som vistnok ikke var uden en vis Vanskelighed, havde man just anviist ham 
af en dobbelt Aarsag, baade for ogsaa at give ham, der kjedede sig ynkeligen og slet 
ikke begreb vor Glæde over de fra Fortids Nat hver Dag opstigende Marmor-Amazoner 
og Heroer, Noget at bestille, og især af et Hensyn som Klogskab tilraadede. Da 
nemlig Pachaens egen Deeltagelse i dette Foretagende ikke havde været at undgaae, 
maatte lis. Höihed naturligviis fæste sturre Liid - til Indberetningen om de med
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Gravningen forbundne Udgivtcr, naar de vigtigste af disse vare gaaede igjenneni hans 
egen Tjeners Hænder. Det kunde nu vistnok stundom hændes, at en eller anden Ar- 
beidskarl, som ikke havde indfundet sig förend ved Middagstid eller vel endog senere 
paa Dagen, dog om Aftenen søgte at tilvende sig den hele Dagion. For at undgaae 
Bedrag og Trætte i saadan Anledning, havde man vel paa passende Maade indrettet 
Navnelister og Timesedler; men uagtet denne Forsigtighed, kunde dog let, ved saa stort 
et Antal, en eller anden Vildelse opstaae, især da visse Navne, f. Ex. Chrislodulos, 
Georgaki, Spiros, Nikólaos, ere meget hyppige iblandt den græske Landalmue.

I en saadan Anledning opstod en Aften uhyre Larm. Dagens Arbeide var 
endt, og nogle af Mændenes Fruentimmer havde, som ofte tilforn, indfundet sig ved 
Templet med den sædvanlige Musikant. Man dandsede allerede i Templets Pronaos, 
medens Vasilachi endnu, foran sin Hytte og omgiven af de fleste af Arbeidskarlene, var 
beskjæftiget med at tildele disse deres Daglön. Een af Hyrderne fordrede, med Ret 
eller Uret, den hele Daglön, hvilken Uddeleren standhaftigen afslog ham. Da Karlen 
med Hidsighed paastod sin formentlige Ret, og de Andre syntes at ville tage hans Parti, 
har Vasilachi (der overhoved gjerne teede sig hovmodigt, i Fortrøstning til sin höie 
Herres Magt) vistnok behandlet Hyrderne med Hoffart og Haardhed, vel endog slaaet 
En eller Anden af dem. Opirrede ved saa haanlig Behandling styrtede Nogle af de 
yngre Mænd op til Templet, reve deres Koner eller Söstre ud af Dandsekredsen med 
Hidsighed og med de hæftige Ord: „de skulde ikke springe og tee sig lystige der, 
hvor deres Mænd og Brödre behandledes med Uret og Haan.” Fast i samme Öicblik 
var Hr. Vasilachi (paa hvem de andre maaskee vare trængte ind) sprungen tilbage i 
sin Hytte, havde der grebet sine Pistoler og lob nu med dem, een i hver Haand, om
kring som en Rasende. Höist ubesindigen affyrede han den ene af Pistolerne, dog vel 
ikkun blindt hen i Luften. Dette Skud blev Signalet for almindelig Flugt og Forvir
ring. Fruentimrene styrtede med Angst og Skrig ud af Templet, Mændene fore ¡ilsomt 
til alle Sider ned af Bjerget, og da Hr. Vasilachi, som var kommen op, vilde holde 
Een af disse haandfaste Karle tilbage i Peristylet), blev han slængt imod et Architrav- 
stvkke med saadan Kraft, at han vænede sig i Lænder og Sider længe derefter. For
virringen var saa almindelig, al det blev os Andre aldeles umuligt at komme til Orde. 
En panisk Skræk havde bemægtiget sig alle vore Arkader, og vi stode pludselig 
ganske alene og saae paa hinanden, uden endnu ret at indsee hvad der var hændet, 
der, hvor vi, faa Minuter i Forveien, havde været omgivne af saa mange livlige og 
glade Mennesker.

VII. 11



uxxxii

Denne Begivenhed aarsagede os Alle ikke blot stor Misfornöielse, men ogsaa 
velgrundet Frygt for endnu alvorligere Folger; thi Hvo stod os inde for, at den blotte 
Skræk for Paschaens Navn og Ordre (og andre Forsvarsvaaben havde vi ikke) kunde 
sikkre os imod fjendtligt Sindelag af saa mange kraftige, modige og til en vis Frihed 
vante Bjergboere? — Vor Uvillie imod Anstifteren af al den Ulempe yttrede sig derfor 
snart i vel fortjente Bebreidelser. Vor Frygt for det Værste (man meente endog, al 
vi kunde være udsatte for Sammenrottelse og natligt Overfald) var dog til Lykke ugrun
det. Vel indfandt sig, Dagen efter, meget faa Arbeidere, men den savnede Dagion syn
tes nok snart mange af de Andre et stort Tab; deres egen sunde Fornuft maatte over
bevise dem om at Fi dog egentligen vare aldeles uskyldige i den dem tilföiede For
nærmelse; ogsaa forstode vore græske Tjenere (som vare os meget hengivne) og et 
Par af Hyrderne selv, som især havde fattet Tillid til os, saa godt at underhandle med 
de Andre, at den forrige gode Forstaaelse snart igjen var bragt tilveie.

Efterat de store Steenmasser udenfor Peristylen vare skaffede af Veien, kunde 
vi snart overtyde os om, at, med Undtagelse af nogle faa mærkelige Fragmenter af den 
ydre Metoprække, som her bleve fundne, Intet mere vare at haabe uden for Söilegan- 
gen. Den nu frigjorte Plads nærmest ved denne, kunde nu benyttes til der at hen- 
bririge de store, inden for Templets Mure selv sammenstyrtede Bygningslemmer. Efter- 
haanden, som dette Arbeide fremskred, kom, en efter anden, de Marmorplader tilsyne, 
af hvilke den hele indvendige, 95 Fod lange, Cellafrise fordum var sammensat, fore
stillende i to Rækker af haut-reliefs med omtrent 100 Figurer:

1, Lapithernes og Kentaurernes Kamp ved Perithoos’ Bryllup, og
2, de græske, især attiske Heroers Kamp med Amazonerne.

Denne kostelige Frise (siden paa det skjönneste tegnet og kobberstukket i Baron v. 
Stackelbergs Værk: „Der Apollotempel zu Bassæ in Arcadien.” Rom 1826 in fol.) 
blev det vigtigste Konst-Udbytte af dette kostbare Foretagende.

Den hele Række af Marmorplader fandtes allernederst og paa selve Tempel
gulvets Steenfliser, aldeles skjulte af Entablementets nedstyrtede Bygningslemmer. Denne 
Omstændighed bestyrker den, ogsaa af andre Grunde sandsynlige Formodning, at Tem
plet ikke ved forsætlig Ôdelæggelse af Menneskehænder, men ved et Jordskjælv er bragt 
i den Tilstand, hvori vi nu finde det. Thi det er ikke tænkeligt, at forsætlig Ôdelæg
gelse ved Menneskehænder skulde have begyndt med at nedkaste alle den indre Frises 
Marmorplader, förend man endnu havde lagt odelæggende Haand paa Templets Entab
lement; hvorimod det meget vel lader sig tænke, at en total Rystelse af selve Bygnin-
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gen fürst har lösnet den indre Frises, blot med Bronzepiger og Kramper lilfæstcde 
Marmorplader, og siden nedkastet de fastere sammenholdende Lemmer af Entablementet 
og Marmorloftet, hvilke saaledes, i Tempelruinen, kom til at ligge överst.

Efter de forste 6 Ugers Arbeide med 100 til 125 Karle var hele Frisen fun
den og enhver Hovedafdeling af Bygningen: Peristylen, Pronaos, Cellaen selv og Opis- 
thodomen, fuldkommen renset. Architecternc kunde nu uhindrede fortsætte deres Un
dersøgelser over den skjöane Bygnings Enkeltheder — et Arbeide som den ædle Baron 
V. Haller især udforte med den störste Flid, og som har beriget vor Kundskab om 
Hellenernes Bygningskunst med meget mærkelige Resultater.

Det er ikke Forfatterens Hensigt her at udhæve mere af sin Afhandling om 
Udgravningen og dens Udbytte, men skal endnu tilföie et kort Udtog af sit andet Fore
drag om

11. Staden Phigalias og Apollonstemplets Ardue ologie.

Forfatterens Afhandling over Staden Phigalias og Templets Beliggenhed inde
holdt först en topographisk Undersøgelse, som sluttede sig til Pausanias VIII. Bogs 
39—41 Capitler, det vigtigste Sted, som er forhaanden i den Os endnu levnede Deel 
af den græske Literatur, om Staden Phigalias og Folkets Forhold til de omboende 
Stammer, Arkader og Messenier, i den ældre Tid af Hellenernes Historie. 1 det 39te 
Capitels 3die Paragraph siger Pausanias om Stadens Localitet; „Phigalia ligger paa et 
ophöiet og afsondret Terrain, og mange Dele af dens Stadmure ere opførte langs med 
Fjeldskrænter; men naar man er kommen derop, saa er selve lidien, paa hvilken Sta
den ligger, jævn.” Disse Ord ere fuldkommen overeensstemmende med Phænomenerne, 
naar man befinder sig paa de vidtldftige Ruiner som Landsbyen Pavlizza og dens Mar
ker bedække, henved 2 Timers Ridt vestlig for Bjerget Kotylios og Apollonstemplet 
ved Bassæ; thi baade Landsbyen Pavlizza og en stor Deel af dens Marker ligge inden 
for den gamle Stads vidtstrakte Ringmure, som endnu for en Deel ere forhaanden, især 
paa Stadens sydlige og sydostlige Side, over de bratte Hinder, ved hvis Fod Nedallo- 
den fremskynder sin bugtede, ¡ilsomme Ström i vestlig Retning. (Et klassisk Sted om 
denne smukke lille Flod er Pausanias VIII. Bogs 41. Cap. § 3). Mange Levninger 
af antike Bygninger ere vel ikke forhaanden paa en Grund som i saa mange Aarhun- 
dreder har været öde, ,og siden besaaet og beplantet; imidlertid skjönner Enhver leltc- 
Ijgen, at han ved Pavlizza befinder sig paa Ruinerne af en hellensk Stad; i et Par 
smaa græske Kirker ere antik-doriske Bygningslemmer indmurede, ogsaa indseer Enhver, 
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som er noget bevandret paa græske Stæders Ruiner, det ophöiede Sted hvor Artemis 
Frelserindens {jAoTéptdoç ^ársioac) Tempel, som Pausanias omtaler, fordum laae. 
1 malerisk Henseende ere de Levninger af den gamle Stadmuur, som indtage de bratte 
Höider imod Nedafloden, de mærkeligste, og man seer herfra meget tydeligen hele 
Udstrækningen af det, i den anden messenske Krig, især ved Helten Aristomenes’ Be
drifter, navnkundige Ira (Eïqcc), som upaalvivleligen er identisk med det kegleformige 
mëssenske Bjerg paa Neda’s venstre Bred og lige over (sydlig) for Ptygalia, hvor nu 
den lille Landsby Kakolethri befinder sig paa en af dette Bjergs lavere Terrasser. At 
have bestemt fundet Beliggenheden af det messenske Ira, som tilforn var uvis, blev et 
af de behageligste Resultater som vandtes ved de hyppige Udflugter vort lange Ophold 
ved Templet aidedigede. Den lille Landsby Kakolethris Afstand fra Phigalia (Pavlizza) 
er vel omtrent f dansk Miil, formedelst de höie Brinker paa begge Sider af Nedas 
Dal, men i lige Linie er den meget nærmere. Beliggenheden er romantisk skjon og 
Beskaffenheden af den Kalksteen, hvoraf Bjerget bestaaer, giver dette en lys, hvidlig 
Tone, som stikker paafaldende af imod de lavere, skovbedækkede Forgrunde, der ned- 
skraane mod Nedafloden, og kan vel have foranlediget Benævnelsen det hvide Bjerg 
(„oooç ccq/swov” Pausan. IV, c. 17, § 6), Endskjöndt faa Ruiner nu ere tilbage, 
udvise dog adskillige Terrasser af Bjerget tydelige Spor af ældgammel Befæstning, og 
selv Navnet Kakolethri (af xaxoç ôks&QOç eller xaxq óle&QÍaj synes at tyde hen 
paa en gammel Tradition om dette Bjergs Beboeres uheldige Skjæbne i den fjerne Oldtid.

Den Hjelp som Phigaléerne, ligesom andre arkadiske Folkefærd, havde ydet 
de betrængte Messenier i disses förste Krige imod Lacedæmonierne, aarsagede det Hær
tog imod Phigalia, som Pausanias omtaler (VIII, c. 39. § 2). Lacedæmoniernes Erobring 
af denne arkadiske Stad maa uden Tvivl henregnes til henved Midlen af det 7de Aar- 
hundrede för vor Tidsregning og nogle Aar efter Indtagelsen af det Messenske Ira 
(det hvide Bjerg). Efter at de fordrevne Phigaléer igjen, ved en liden Hær Orestha- 
siers höimodige og rorende Opoffrclse, hvis særegne Omstændigheder Pausanias fortæl
ler paa samme Sted, vare komne i Besiddelse af deres Fædres Stad, synes delte arka
diske Bjergfolk ikke senere at have været fortrængt derfra i de folgende, egentlig histo
riske Aarhundreder af de Hellenske Stammers politiske Forhold. At Phigaléer ikke 
skulde have deeltaget i Toget mod Troja, lader sig vel ikke bestemt slutte af Iliad. 
II, V. 603—614, men de nævnes i det mindste ikke udtrykkeligen iblandt de ni arka
diske Folkefærd som afsendte Slridsmænd paa 60 Skibe, hvilke Agamemnon havde 
overladt til deres Raadighcd.
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Dersom det Skrift af Uarmodios fra Lepreon om Phigaléernes Skikke og Ved
tægter, hvilket Athenæos ofte har anfört i sin vidtlöflige og vigtige Compilation „Deip- 
nosophistæ” (i 4de Bog, i 10de, to Gange i Ilte, og igjen i 14de Bog) endnu var 
forhaanden, da vilde vor Kundskab om dette Arkadiske Stammefolks Historie ikke være 
saa ufuldstændig og afbrudt, som den nu er det. At dette Bjergfolk, som hverken var 
begunstiget ved et særdeles frugtbart Land eller ved nogen særegen Industrie, dcelte 
mange andre arkadiske Stammers Tilbüiclighed (ligesom de Schweizerske Alpers Beboere 
i vor Tid) til at udvandre og tjene sig noget som soldhvervede Hjelpetropper, derom 
have vi tilstrækkelig Vidnesbyrd i den græske Historie. Harmodios havde yttret, at 
Phigaléerne vare èO'id&évTEç" (ifölge Athenæos X, c. 59, pag. 121 af
Schweighäusers Udgave). Hvorvidt de i Perserkrigene bidroge til den fælleds Fjendes 
Forjagelse, vide vi ikke nöiagtigen, men i Hellenernes trediveaarige Selvfordærvelses- 
feide, sædvanligen kaldet den peloponnesiske Krig, finde vi det ubehagelige Skue, at 
Arkader, som Leietropper, snart strede under doriske Stammers Fahner, snart imod 
disse, i det ïonisk-attiske Forbunds Rækker (see f.' Ex. Thucydid. i Vilde Bogs 57de 
Cap.); og senere udgjorde arkadiske Leietropper næsten Halvdelen af den Hær paa 
10,000 Mand, hvis Tog til Asien og Tilbagetog er blevet navnkundigt, meget mere 
ved eventyrlige Biomstændigheder, og ved det smukke Skrivt af Xenophon, som vi endnu 
have heelt, end ved nogen virkelig gavnligt Frugt af dette Foretagende for Arkadien 
eller det hellenske Moderland overhoved (see herom Xenophons Anabasis i Vite Bog, 
2det Cap. § 6 og 10).

Da Spartas Overmagt i Peloponncsen var brudt, især ved de tvende mærkelige 
Slag ved Leuktra og ved Mantinea (371 og 363 för vor Tidsregning), og et nyt arka
disk Almeenvæsen og Stottepunkt, en Modvægt mod Sparta, var dannet ved Megalopo
lis’ Anlæggelse, som Epaminondas’ kloge Politik bevirkede (jævnf. den 7de Dog af 
Xenophons Hellenica og Pausanias’ 8de Bogs 27de Cap § 1—6), var Phigalia ikke 
iblandt de arkadiske Slæder, hvis Befolkning udvandrede til Megalopolis (Pausan. 1. c. 
§ 3), men bidrog, ligesom mange andre Slæder, til hiin arkadiske Hovedstads Forskjon- 
nelse, ved Aftrædelse i det mindste af eet af sine fortrinligste Konstværker, nemlig den 
colossale Bronzestatue af Apollon Iljelperen, Hovedfiguren i Templet ved Bassæ (Paus. 
VIII, 30te Cap. § 2) som upaatvivleligen der blev erstattet ved en Copie af samme 
Statue i Marmor. Det er værd at bemærke, at ved Gravningen fandtes, i det Indre af 
Templet, Fragmenter af lo Hænder i Marmor (afbildede i Baron Stackclbergs Værk 
„der Tempel zu Bassæ,” paa den XXXIte Kobbcrplade) af saa stor Dimension, at disse
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Brudstykker ikke letteligen kunne have hört til nogen anden Apollonstatue, end den 
nysomtalte Marmorcopie af Templets Hovedfigur.

Derpaa gjennemgik Forfatteren, især efter Polybios, Pausanias og Athenæos, 
de senere Perioder af Grækenlands Historie, paa hvilke enten Staden Phigalia, som 
Localitet og befætet Stad, eller Folket have havt en Indflydelse, indtil Begge, Stad og 
Folk, först ved Macedonisk Overmagt i Hellas, og siden ved det achæiske Forbunds 
Overvægt i Peloponnesens Anliggender, hensank i politisk Ubetydelighed.

Hvad til Slutning meddeeltes om Appollonstemplels Opførelse og dette bety
delige Foretagendes Anledning, Tidsperiode og Udførelse, sluttede sig til Pausanias’ 
bestemte Yttringer herom i hans Værks VIHde Bogs 41de Gap. § 5, hvor det hedder: 
„Staden Phigalia er omgiven af Bjerge; til Venstre (o: nordostlig) af det saakaldte 
Kotyliske; men til hoire (vestlig) udstrækker sig et andet Bjerg, det saa kaldte Elaïske. 
Det kotyliske Bjerg er omtrent i 40 Stadiers Afstand fra Staden. Paa samme ligger 
en Landsby som kaldes BaCCat (a: Bjergdybderne) og ved denne ApoWons Hjelperens 
Tempel. Endog dets Loft er af Steen (a) og man foretrækker det fremfor alle andre 
peloponnesiske Templer (blot med Undtagelse af det i Tegea (b) i Henseende til Ma
terialets Skjönhed og Bygningens Harmonie. Tilpavnet Hjelperen fik Apollon, fordi han 
havde ydet dem sin Hjelp i en pestagtig Sygdom, ligesom han hos Athenerne fik Til
navnet Ondtforjageren (IdAs'gixaxoç) fordi han ogsaa havde reddet dem fra Pesten ; og 
det var just til den Tid da Peloponesierne krigede med Athenerne, at han befriede 
Phigaléerne fra Sygdommen. Beviser herfor cre, deels hine Apollons Tilnavne, som 
have samme Betydning, deels, at Iktinos, som levede til Perikles’ Tid og byggede 
Athenernes Parthenon, ogsaa var det Phigaleiske Tempels Bygmester. Jeg har allerede

(a) Forfatteren læser og interpuneterer nemlig delte Sted saaledes : — - — xcù o veto? tov 
'Anôkktûvoç tov Ettixovqíov. kí&ov xcci avros o oqo'/oç (scil. ¿orí), vcttSv <)'(■ &c. og han 
mener, at det var Pausanis’ Hensigt at antyde, at endog Loftet (baade i Pronaos, Opistho- 
domen og i Cellaen selv paa alle Sider af Hypæthren) var af Steen — hvilket Pausanias 
vel kunde finde værd at bemærke, da mangfoldige af Grækernes Tempelbygninger (ingen
lunde blot de archaiske) havde Loftet af Træ-, hvorfor ogsaa Pausanias til sin Tid (i det 
2det Aarhundrede efter Chr. F.) fandt saa mange forladte Templer med nedstyrtet Loft og 
Tag (see f. Ex. Pausanias III. c. 22. § 8; VI. c 25. § 1; og selv i dette samme Capitel 
VIII. c. 41. § 6).

(b) Nemlig det store Athene-Alóas Tempel, af ionisk Orden, bygget af Scopas i det 4de Aar
hundrede för vor Tidsregning. Pausanias har selv beskrevet det i dennes VIHde Bogs 
45de Cap. § 1.
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sagt (see ovenfor pag. LXXXV) at Apollonsstatuen (det er: Hovedfiguren i Apollons- 
templet ved Bassæ) nu er opstillet paa Torvet i Megalopolis.’’

Pausanias antager altsaa, at den smitsomme Sygdom, fra hvilken Phigalia be
friedes, hvorfor denne Stads Indvaanere, af Taknemmelighed imod den frelsende Gud
dom, lode opföre det store Tempel ved Bassæ, var den samme Pest som rasede i Athen 
i det 2det Aar af den peloponnesiske Krig, og hvorom vi have den rædsomme Beskri
velse i Thucydides’ 2den Bog; og der fremgaaer endvidere af dette Sted tre Ting af 
Vigtighed for Templets og dels Sculpturs Historie.

1) At den herlige Bygning maa være opfort efter (men rimeligviis ei længe 
efter) Perikies’ Dödsaar, 428 för vor Tidsregning, 9 eller 10 Aar efter Fuldendelsen 
af Parthenon.

2) At et stort Lys opgaaer, ikke alene over Templets egentlige Architectur, 
men ogsaa over dets decorative Sculptur, fra den historisk sikkre Omstændighed, at 
den attiske Konstner Iktinos var den af Phigaléerne didkaldte Entrepreneur (¿/poÂa/îoç) 
for dette Foretagende. Thi af denne Omstændighed bliver det let begribeligt, hvorledes 
det er tilgaaet, at store Rækker Forestillinger af attiske Helles Kamp med Amazoner 
og Kentaurer (hvilke slet ingen Forbindelse have med et arkadisk Hyrdefolks Traditio
ner, men derimod ret egentlig have hjemme i Athens Oldsagn) maatte vandre op paa 
et höit arkadisk Bjerg til et derværende Tempels Prydelse.

3) End ydermere bliver den store Forskjellighcd i Stiil og Udførelse, som 
Frisens forskjellige Figurgrupper udvise, heraf forklarlig, thi Tempelfrisens talrige Mar
morplader, med over et hundrede Figurer, ere sikkerligen ikke udförte hverken i Bassæ 
eller i Phigalia, men Iktinos har ladet dem udfore af forskjellige Kunstnere i Athen, 
efter Cartons, eller andre Modeller, som i störste Overflödighed vare forhaanden i den 
konstrige Stad, vel endog i Iktinos’ eget Værksted, og han har derpaa ladet dem trans
portere tilsöes til et Sted paa den triphyliske Kyst ved Nedaflodens Udlob, hvorfra 
disse Marmorreliefs siden paa Muulæsler transporteredes opad Bjerget, omtrent paa 
samme Maade som disse Konstplader, henimod 2,240 Aar derefter, i Aaret 1812, 
vandrede nedad Bjerget til Buzzi paa Triphyliens Kyst, hvorfra de transporteredes til
söes forst til Zante, siden til Malta og endeligen til London, hvor de nu ere opstillede 
i det brittiske Museum.
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Ordbogscommissionen

liar i Aaret 1811 holdt 28 Moder, hvori Revisionen af Bogstavet S er fremrykket fra 
Ordet Siipas indtil Sogneraad. Commissionen er betænkt paa at indkomme til Selska
bet med et Andragende sigtende til Ordbogsarbeidets hurtigere Fremme.

Landmaalingscommissionen.

Stikningen af Gencralkortet over Danmark fortsattes og fuldendtes, og dette 
Kort vil med det forste udkomme.

Den meteorologiske Comitee

har i Aarets Löb modtaget Iagttagelser fra lir. Landphysikus Thorstenson i Reikevig, 
og fra Hr. Bataillonschirurg Rudolph paa Jacobshavn i Nordgrönland; fra adskillige 
andre Stationer er Underretning meddeelt om, at Iagttagelserne fortsættes. De timevise 
Thermometeriagttagelser, som Comiteen tidligere lod anstille paa Nicolaitaarn, ophörte 
med Februar 1840, derimod fortsættes de endnu paa Nyholms Hovedvagt. Paa en 
Station saa nær ved Jorden syntes det önskeligt, at denne Art Iagttagelser kunne an- 
stilles gjennem et længere Tidsrum, og den virksomme Deeltagelse af DHr. Capitain- 
lieutnanter af Söetaten, gjorde det muligt for Comiteen at udfore dette Ônske. De 
Iagttagelser over Havets Temperatur, som efter den berömte Humboldts, Comiteen gjen
nem Hr. Conferentsraad Schumacher meddeelte, Opfordring begyrdtes i Slutningen af 
Sommeren 1838, vare hidtil, af Mangel paa en passende og sikker Localitct, kun bievne 
anstillede i Badetiden ( Juni—September). Da imidlertid disse Iagttagelser havde givet 
Vandets Middeltemperatur paafaldende höi i Sammenligning med Luftens, syntes det 
dobbelt önskeligt at finde et andet Sled, hvor lignende Observationer kunde deels gjö- 
res samtidig til Control, deels fortsættes saavidt muligt gjennem hele Aaret. Denne 
Plan har Comiteen iaar seet sig i Stand til at udfore ved den Interesse, Hr. Capitain- 
lieutnant Krieger, der for Tiden er Næstcommandcrcnde paa Trekroners Batterie, har 
viist denne Sag; derved ere nemlig disse Observationer bievne optagne blandt de Iagt
tagelser, der regelmæssigen anstilles paa Batteriet hver tredie Time af Dögnet.

Da Hr. Lector Steenstrup under sit Ophold paa Island havde bragt i Erfa
ring, at det islandske litterære Selskab havde tilveiebragt en Forening mellem endeel af 
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Öens Præster, til at anstille corresponderende Veiriagttagelser over hele Landet, op
fordrede han Comiteen til at understotte denne Selskabets Virksomhed, ved at meddele 
det de fornödne Thermomètre» Comiteen troede saa meget mere at burde gaae ind 
paa dette Forslag, som Bestemmelsen af Temperaturforholdene paa Island, formedelst 
Öens Beliggenhed, have meer end almindelig Interesse, og navnlig er af Vigtighed for 
Bestemmelsen af Isothermernes Gang. Den afsendte derfor i Maimaaned 45, indbyrdes 
og med Normalthcrmometret omhyggelig sammenlignede, Qvægsolvthermometre, og i 
den vedföiede Skrivelse meddeelte den tillige Selskabet sin Mening angaaende Maaden 
at opstille og iagttage Instrumentet paa, samt udbad sig regelmæssig tilsendt Afskrift 
af Iagttagelserne. 1 sit Svar, der indlob i Slutningen af Aaret, har Selskabet, næst at 
takke for Tilsendelsen af Instrumenterne, som alle vare modtagne i god Stand, givet 
Comiteen en Udsigt over Foretagendets Gang, og lovet den forlangte regelmæssige 
Meddelelse af Observationerne.. Ved senere Ledighed havde Comiteen tillige opfordret 
Selskabet i Almindelighed og Hr. Thorstenson i Særdeleshed til at foranstalte timevise 
Barometeriagttagelser, da nogle Observationer af denne Art, som Hr. Steenstrup havde 
anstillet i Reikevig , syntes at antyde en usædvanlig Slörrelse af Barometrets daglige 
Middelosciltation. Hr. Thorstenson, hvis ualmindelige Iver for Iagttagelser, Meteorolo
gien allerede skylder saameget, erklærede sig ogsaa villig til at overtage dette Hverv, 
naar Comiteen vilde forsyne ham med et passende Instrument. Dette opsendtes endnu 
i Efteraaret, og ved Skrivelse af 29de October har Hr. Thorstenson underrettet Comi
teen om, at han har modtaget det i god Stand og strax begyndt Iagttagelserne dermed.

Udgivelsen af de guineiske Observationer, hvortil de fornödne Midler bevil
gedes ved Selskabets Beslutning i Marts 1811, er i Lobet af Aaret skreden saa vidt 
frem, at den tabellariske Deel af Arbeidet, indeholdende de originale Iagttagelser tillige
med Reductionerne for Barometret, samt de daglige Medier af de forskjelige Observa- 
tioner, var færdig fra Trykkeriet i September. Beregningen af Resultaterne er siden 
den Tid fortsat og saavidt fremmet, at det Hele vil kunne ventes færdigt i Lobet 
af 1842.

Det magnetiske Observatorium.

I Beretningen for foregaaende Aar er det allerede omtalt, at Begyndelsen til 
de nye mere omfattende Indretninger til magnetiske Iagttagelser, som Hs. Majestæt havde 
befalet tilveiebragte og med kongelig Gavmildhed understottet, var gjort, idet den 
polytechniske Læreanstalts Observatorium var flyttet op paa Volden, og en anden större
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Bygning var opfort i længere Afstand derfra. Fuldendelsen af denne Bygning, der 
var bragt under Tag för Vinterens Begyndelse, forsinkedes imidlertid ved denne Som
mers ualmindelig ugunstige Veirlig længere, end man havde ventet. Det saakaldte 
Dornske Leertag, hvormed Bygningen er belagt, maa nemlig, for at kunne opfylde sin 
Bestemmelse, at afgive en fuldkommen vandtæt og tillige varig Bedækning, fuldendes i 
meget tort Veir; og da Erfaringen ved det mindre Huus havde viist de skadelige 
Folger af, ikke strengt at overholde denne Forholdsregel, troede man dennegang at 
burde anvende den störste Forsigtighed og overlade til Bygmesterens eget Skjönnende, 
naar det kunde ansees for tilraadeligt, at lægge den sidste Ilaand paa Arbeidet. Folgen 
heraf var, at Bygningen först i September 1841 kunde afleveres; men Taget har nu 
ogsaa i det paafölgende usædvanlig regnfulde Efteraar fuldkomment slaaet sin Prove.

Bygningen, ver danner en regulær Ottekant af 19^ Fods Radius, er beliggende 
i Gyldenloves Bastion for Enden af Farvegaden, og saaledes orienteret, at dens ene 
mindste Diameter omtrent falder sammen med den magnetiske Meridian. 1 Valget af 
dens Form og Dimensioner lededes man naturligviis fornemmelig af Hensyn til det 
Ôiemed, hvortil den skulde benyttes. Efter Planen skulde nemlig dette IIuus, som det 
egentlige Hovedobservatorium, tjene deels til Bestemmelsen af den absolute Declination, 
deels til Anstillelsen af de regelmæssige Iagttagelser over Forandringerne i Declina- 
tionen, den horizontale Intensitet og, naar det dertil passende Instrument kunde er
holdes, ogsaa i Inclinationen. Der maatte altsaa skaffes Plads til at opstille de hertil 
fornödne Apparater saaledes, at hverken Naalen i Bifalarmagnometret eller den i Incli- 
natoriet kunde udövc nogen Virkning paa den absolute Stand af Declinationsnaalen. 
Tillige ansaaes det for önskcligst, at alle Iagttagelser kunde anstilles fra samme Punct; 
foruden at man nemlig ved et saadant Arrangement vilde kunne lade sig nöie med eet 
Uhr og een Theodolith, vilde det ogsaa derved blive muligt for den samme Iagt
tager, i korte Intervaller at kunne anstille Observationer med de forkjellige Apparater; 
Noget der især ved Terminobservationer bliver af Vigtighed. Alle disse Fordringer 
syntes lettest at kunne fyldestgjöres, naar Bygningen fik Formen af en Cirkel, eller en 
Mangekant, hvis Centrum blev det Punkt, hvorfra Iagttagelserne anstilledes, medens de 
forskjellige Magnetnaale ophængtes ved Omkredsen, og hvis Radius, for at de en
kelte Scaladcle kunde faae den sædvanlig vedtagne Værdie af 20y/, maatte være om
trent 9 Alen.

Overeensstcmmcnde hermed er nu i Midten af Huset anbragt en Sandsteens-
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pille, der bære Theodolithen og Scalaerne; ved den nordlige Side er del egentlige 
Declinationsapparat ophængt; mellem den vestlige og sydvestlige er Pladsen til Bifalar-

I

apparatet, og da dette fordrer en höiere Ophængning end de övrige, er Loftet paa 
dette Sted hævet i Veiret; paa den östlige Side er Indgangen, og mellem denne og 
den sydostlige er ladet Plads til et Inclinatorium. Magnetometret eller det egentlige 
Declinationsapparat er det samme, som tidligere har været benyttet i det mindre IIuus; 
dette blev, saasnart den slörre Bygning var afleveret, opstillet paa den det bestem|c 
Plads; og derpaa alle de til Bestemmelsen af den absolute Declination fornödne Un- 
dersögelser foretagne, saaledes at de i Novemhertermincn anstillede Variationsobserva
tioner kunne betragtes som ligesaamange absolute Bestemmelser af Declinationen, hvis 
Størrelse efter et Middeltal af dem alle kan ansættes til 17° 11'5 Vestlig. Bifalarappa- 
ratet er ligeledes saavidt færdigt fra Instrumentmagerens Haand, at det kan ventes at 
komme i Brug i Lobet af Vinteren.

Saasnart Declinationsapparatet var opstillet i Hovedobservatoriet, begyndte man 
paa at indrette dçt mindre Huns, der hidtil var anvendt til Variationsiagtlagelser, over- 
eensstemmenne med det Öiemed, hvortil det skulde benyttes efter den udvidede Plan. 
Böige denne skulde det nemlig tjene decís til Bestemmelsen af den absolute Intensitet, 
dcels til deri at foretage adskillige Forsøg, som ikke kunde gjöres i det større uden at 
afbryde de regelmæssige Iagttagelser, deels endelig til at anstille corresponderende Ob
servationer, under Forsögene i Hovedobservatoriet. Det var fornemmelig med Hensyn 
paa den forste Bestemmelse, at adskillige Forandringer ved Apparalets Opstilling vare 
nødvendige; men disse kunde ikke foretages, förend man ved Fuldendelsen af den større 
Bygning var forsynet med et Apparat til at anstille de i Mellemtiden muligviis forefal
dende iagttagelser. Da det mindre Huus er kun omtrent 10 Alen langt, og npppe 
halvt saa bredt, vedblev det nye Stativ, der gjordes saa solid og uafhængigt af Byg
ningen som muligt, at være anbragt ved den bagerste Væg; men midt for denne op
hængtes det nye Magnetometer, udfort omtrent som det ældre, kun at Speilet er 
midt paa Naalen, og paa begge Sider deraf opfortes udenfor Huset i en passende Af
stand Steenpiller til Brug ved Afvigningsforsögene. Hermed ere nu anstillede de forelø
bige Undersøgelser, saasom til Bestemmelse af Traadens Torsionsmoment, Apparatets 
Masses Moment o. s. v., saa at det, der endnu staaer 'tilbage til Bestemmelsen af den 
absolute Intensitet, kun er de dertil nødvendige Afvigningsforsög, hvortil de fornødne 
Apparater endnu ikke ere ganske færdige fra Instrumentmageren. Saavel med disse, 
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som med hvad der endnu mangler i Hovedobservatoriet, er imidlertid Arbejdet saa vidt 
fremmet, at begge Bygninger ville kunne være fuldkomment ordnede i Lobet af de 
forste Maaneder af 1842. Imidlertid har det, ved Deeltagelse af nogle yngre Mænd, 
som interessere sig for disse Undersøgelser, været muligt at lægge en Plan til at an
stille regelmæssige Iagttagelser over de daglige Forandringer i Declinationen og Inten
siteten; og dette i Forening med jevnlige Bestemmelser af den absolute Intensitet vil 
blive Hovedopgaven for Observatoriets Virksomhed i det kommende Aar.
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For Aaret 1842.

Model den 7de Januar.

Professor Eschricht meddeelte Selskabet Resultaterne af de Undersøgelser, han har an

stillet over den i de gamle Beskrivelser af Island, Færoerne og Norge under Navn af 
Andarnefia eller Andhvalur, Dögling, Nebbehval bekjendte Hval. Af et i September 
1841 paa Vestmannö strandet Individ paa 18£ Fods Længde havde han ved lir. Di- 
strictslæge Ilaalland faaet tilsendt de vigtigste Dele til Arsbestemmelsen og til Under
søgelsen af den indre Bygning. Paa disse fandtes alle de Angivelser bekræftede, som 
de engelske og franske Naturforskere have gjort om Hyperoodon, navnligen ikke alene 
de characteristiske Beenkamme paa Overkjæbebenene, de to Tænder fortil i Under- 
kjæben (endnu skjulte i Tandkjödet), men ogsaa de af Baussard angivne smaa haarde 
Knopper paa Ganen. der senere ere bievne betvivlede eller benægtede, og endelig de 
saare mærkværdige anatomiske Forhold af Fordöielsesredskaberne, som J. Hunter har 
beskrevet. Der kan altsaa vel ingen Tvivl mere være om , at jo alle disse Dyr höre 

til een og samme Art.
Sædvanligviis findes de yngre Individer af Hyperoodon ganske tandlöse, de 

ældre med kun to Tænder fortil i Underkjæben. Dog have enkelte desuden havt nogle 
smaa Tænder længere bagtil, og man har med Grund antaget, at Döglingens Tandlöshed 
hidrörer fra Tændernes tidlige Udfalden. Paa det her iagttagne Individ fandtes ogsaa 
nogle enkelte (5) smaa Tænder bagtil i Kjæberne, som Hr. Haalland först var bleven 
opmærksom paa; men ved nöiere at eftersee Tandkjödet opdagede Prof. E. deri et 
fuldstændigt Tandsæt skjult i begge Ejæbers Tandkjöd, dog kun i Kjæbernes bageste 
Halvdeel. Tændernes löse Befæstigelse og deres liggende Stilling syntes at tale for, 
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at de tildeels slet ikke ere bestemte at komme til Udbrud; for afgjort raaa det ansees, 
at de i alt Fald bryde overmaade seent frem, og da snart falde af, at altsaa paa alle - 
yngre Individer (under 18 Fods Længde) de manglende Tænder, der antoges udfaldne, 
idetmindste bag i Munden endnu bave ligget skjulte i Tandkjödet.

En fri Tunge har Döglingen saa godt som slet ikke. Tungemusklerne sætte k 
sig fast allerbagest mellem Underkjæbens Sidegrene, uden at trænge Sliimhuden frem 
i Form af en bevægelig Deel.

1 Henseende til For döielsesr edskaberne fandtes de llunterslie Angivelser, der 
langtfra have vakt den Opmærksomhed hos Anatomerne som de fortjene, fuldkommen 
bekræftede. Döglingen har ni bestemt adskilte Maver, hvoraf den förste har den störste 
oplösende Kraft, skjöndt den, ligesom hos Marsvinene, kun er en Udvidelse af Spise
roret; den anden er den egentlige Mave; de syv folgende ere glathindede, indbyrdes 
kun forskjellige i Störreise. 1 den förste havde Hr. Haalland fundet to hele Blækfisk, 
en Holothurie og en Fiskebeenrad. 1 de andre Maver fandtes af faste Dele kun en 
uhyre Mængde Næb og Öienlindser af Blækfisk, sikkerligen af omtrent 1000 Individer, 
desuden en ikke mindre Mængde af en egen Indvoldsorm, der endnu ikke er bleven 
nærmere undersögt. Da der derimod slet ingen af disse Næb eller Lindser fandtes i 
Tarmen, tör man vel antage, at ligesom dette Dyrs smalle, spidse, næbformige Snude, 
saa godt som uden Tænder og uden Tunge, er beregnet paa at snappe Blækfiskene een 
for een, saaledes er det aldeles usædvanlig store Antal Skillerum i Maven beregnet 
paa at forhindre hine mange yderst haarde fordöielige Dele fra at træde ind i Tarmen 
forinden de ere fuld oplöste.

Om Tarmens Sliimhinde har Hunter angivet, at den i hele sin Strækning er 
foldet i Form af store, dyke Celler, hvis Mundinger vende stærkt bagtil. Denne Form 
havde Prof. E. tidligere fundet hos den grönlandske Bardehval, Keporkak, B. Boops 
Fabr., medens andre Bardehvalcr vides at have Længdefolder i Tarmen ligesom Mar
svinene, og hvor besynderligt det end er, at een Form af Tarmens Sliimhinde skal 
findes hos Delphiner og nogle af Bardehvalerne, en anden hos Döglingen — der staaer 
saa nær ved Delphinerne — og andre af Bardehvalerne, saa er det dog virkelig saa
ledes; thi den Hunterske Angivelse fandtes ogsaa her fuldstændigen bekræftet. Det Be
synderlige heri forhöies især ved den tilsyneladende overordentlige Forskjellighed af 
disse to Former: Længdefoldcr og Celler. Imidlertid lader en Overgangsform sig efter
vise i den allcrbageste Deel af Döglingens Tarm. Celleformen er her endnu kjendelig, 
men Cellerne ere store, langtrukne, aldeles ikke dybe, og dannes aabenbart af Folder,
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som nærmest Anus næsten ligge paa langs, men snart blive snoede i to Spiraler, der 
Krydse hinanden, idet et Par af Folderne stige til Venstre, et Par til Ilöire. Ved at 
folge Tarmens Indside bagfra fortil bliver Opstigningen af disse Spiraler lidt efter lidt 
mindre steil og Folderne mere höie, Cellerne altsaa mere tverliggende og dybe.

Paa Tarmen og i Kröset saaes Mælkekarrene tydeligen med blotte Gine, lige
som dette er Tilfældet hos Cetaceerne i Almindelighed. Da ingen egne Undersøgelser 
vides hidtil at være anstillede paa Lymphekarsystemet hos Cetaceerne bevægede Prof. E. 
lir. Regm. Chirurg Ibsen til at indspröite disse Kar paa et Par Tarmestykker. Derved 
ere et Par anatomiske Præparater bievne til, som forelagdes Selskabet og som vistnok 
i alle Henseender höre til Pragtstykkerne for et anatomisk Cabinet. Mælkekarrene ere 
talrigere og större, end de maaskee hidtil ere bievne iagttagne hos noget Dyr. Paa 
Tarmen ere de ordnede i to Lag. Det ene ligger tæt under Bughinden og bestaaer af 
lutter ganske lige longitudinelt forlobende Grene, som idetmindste paa den Kröset mod
satte Halvdeel af Tarmen ligge saa tæt til hverandre, at de synes at danne et fuldstæn
digt Overtræk, omtrent ligesom de hidtil bekjendte Mælkekar hos Chelone mydas. Det 
andet Lag af Tarmens Mælkekar ligger dybere og har en dendritisk Form. Det synes 
ene at tilhore Tarmens Sliimflade. Begge disse to Lag af Mælkekar samles i meer 
eller mindre store Stammer, der i Slangegang nærme sig Krösets Anheftelse, undertiden 
samlende sig paa Veien to og to til een större Stamme, men omsider indtrædende i 
den store Mængde Lymphekjertler ved Krösets Befæstelse paa Rygraden.

En ikke mindre mærkværdig anatomisk Gjenstand er den i Viinaand opbevarede 
Hjerne af Döglingen. Den er meget stor, omtrent 3 Gange större i Omfang end den 
menneskelige, og har derhos overordenlig mange Vindinger; til Lugtenerver derimod er 
intet Spor. Dens Form svarer til Hjerneskallens ydre Contour. Den er nemlig saa 
stærkt sammentrykt forfra bagtil og saa höit opstaaende, at den lille Hjerne optager 
største Delen af dens Grundflade, hvorimod de store Hemisphærer med deres forreste 
og bageste Flade danne to ulige större Flader, hvoraf hver især ved förste Oiekast 
letteligen kunde antages for den överste Iljerneflade.

Prof. E. meddeelte, at Capt. Ilolbbll paa Anarnaken, eller Fabricii Monodon 
spurius, har opdaget to Tænder i Underkjæben, saa at ogsaa enhver Tvivl synes hævet 
at ogsaa den — som oftere er blevet formodet — er en Ilyperoodon, rimeligviis af 
selvsamme Art.

Prof. E. gav dernæst cn Oversigt over den mærkelige Skjebne, som Kund
skaben om dette Dyr har havt; hvorledes det fra de ældste Tider har været kjendt i
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Norden, især ved den drastiske Egenskab af dets Spæk, derpaa optoges i Systemet som 
Balæna rostrata ; ved O. Fabricius antoges for at være en lille Bardehval navnligen den 
af Grønlænderne saakaldte Tikagulik, og derfor, da det længe efter iagttoges ved Fran
krigs og Englands Kyster, maatte ansees for et ganske nyt Dyr. Det viser sig nu at 
være en i de nordiske Have meget udbredt Hval, der ved Mikkelsdagstider nærmer sig 
Kysterne, især visse bestemte Bugter af Island og Færoerne, dog aldrig i stort Antal, 
men ellers holder rum Sö, jagende Blækfiskene paa Havets Bund,

Modet den 21de Januar.

vjonfererentsraad Örsted meddeelte Selskabet en med Forsög ledsaget Beretning om 
den galvaniske Kunst, at overtrække et Metal med et andet. De Tilfælde, hvori der 
skeer en Overgang fra videnskabelige Grundsætninger til fuldt brugbare Anvendelser, 
bemærkede han, blive bestandigt mere og mere hyppige. De ere, saavel i Henseende 
til Menneskesamfundets som Videnskabernes Historie, Begivenheder, hvis Vigtighed altfor 
ofte oversees. I Menneskeslægtens Historie ere de ikke blot vigtige formedelst de nye 
Iljelpckilder, de aabne, men ogsaa for den Tænksomhed de opvække blandt Nærings
borgerne, og for den Forædling det daglige Liv som oftest derved erholder. For Vi
denskaben ere de ikke blot en ærefuldt vunden Seier, men de ere baade en Bestyrkelse 
og Berigelse. Delte vil man især föle, naar man ret tager i Overveielse, hvormeget 
de Opdagelser, som skulle gjöre sig gjeldende i det praktiske Liv, virke tilbage paa 
Videnskaben selv, deels ved at henvise paa mangfoldige Ufuldstændigheder, som man 
ikke tör lade vedblive, deels ved at give en stor Sikkerhed i Adskilligt, som för endnu 
kunde betragtes med nogen Tvivl.

Den Kunst, hvorom han her skulde tale, syntes ham at give en riig Anledning 
til saadanne Betragtninger. Den beroer paa den galvaniske Metaludskilning, paa hvilken 
ogsaa Galvanoplastiken beroer. Begge disse Kunster ere nye, men love en hurtig Ud
vikling. At man ved et Metal, under visse Betingelser, kan udskille et andet af dets 
Oplosning var længe bekjendt. At denne Virkning hænger sammen med den galvaniske, 
og just ved en galvanisk Sammenstilling mægtigt kan befordres, vidste man allerede for
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mere end fyrgetyve Aar siden; man viste i Forelæsninger mangfoldige saadanne, ved 
Galvanismen fremkaldte Metalovertræk ; men man formaaede ikke at give dem den Fast
hed og Vedhængning, som udfordredes til Anvendelsen. Ved de Undersögelser, som 
anstilledes af Jacobi i Petersborg, blcve Betingelserne for Kobberets galvaniske Ud
skillelse til en sammenhængende Masse fastsatte, og derhos Galvanoplastiken udfunden. 
Denne har allerede udbredt sig over hele den oplyste Verden, og avlet Galvanogra- 
phien, som har faaet sin Uddannelse til en praktisk Kunst saavel som sit Navn af vor 
Landsmand Capitain Hoffmann. Jacobis heldige Forsög gjenopvakte nu den ældre, men 
aldrig til Brugbarhed uddannede Tanke, at benytte Galvanismen til Forgyldning, Pla- 
tinering, Forsölving o. s. v. Man fik i en kort Tid mange Forskrifter, hvorefter dette 
skulde lade sig udfore; men ved virkelig Prove viste de sig ikke ganske tilfredsstillende. 
Man kunde antage at delte tildeels laae deri, at det gik med disse Forskrifter, som med 
saa mange andre, at de ikke vare afiattede med den behörige Omhyggelighed, og der
for efterlode ikke lidet at udfinde for den, som skulde bruge dem. Overbevist om den 
store Vigtighed af denne Sag lod Ó., under sin Veiledning anstille Forsög herover, af 
den unge Polytechniker Burmeister, som gaaer ham tilbaande ved hans experimentale 
Arbeidcr, og senere tiltraadte ogsaa polytechnisk Candidat Faber, hvorved Forsogene 
kunde faae en större Udstrækning. Man var allerede kommen til meget antagelige 
Resultater, da den Efterretning kom hertil, at en Hr. de Buolz i Paris havde udfundet 
store Forbedringer i den galvaniske Overtrækningskunst. De korte Efterretninger, man 
erholdt, om hans Forskrifter hare Præget af Sandhed, og det franske Instituts Viden
skabernes Akademie havde ladet dem prove, og derpaa givet dem sit Bifald. Man 
eftergjorde strax nogle af Forsögene her, og fandt dem, som man kunde vente, be
kræftede. Ruolz har prövet en stor Mængde af Oplosninger, og deriblandt fundet ad
skillige brugbare. Hidindtil har man her fundet det lettest at udfore den, hvortil 
Cyanguld i Cyankalium anvendes. Ved den polytechniske Læreanstalt var der en meget 
indbydende Ledighed til en vigtig Anvendelse af den nye Forgyldning. Man skulde i 
Værkstederne tilveiebringe normale Vægtlodder, hvorefter vore justerede Vægtlodder 
herefter skulle forfærdiges. For at disse ikke skulle anlöbe og derved forandre deres 
Vægt, maatte de have en dygtig Forgyldning. Man havde allerede ladet nogle Lodder 
forgylde, af Mænd der vare bekjendte for deres Duelighed i Faget; men Anvendelsen 
af den bedste hidtil brugelige Forgyldningsmaade, hvortil udfordres, at Sagerne skulle 
overstryges med et Guldamalgam, og Qviksölvet siden ved Ophedning uddrives, viste 
sig vanskelig med Hensyn paa de större Vægllodder, som man ikke havde kunnet give
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en passende Varmegrad. Lodderne fik derfor snart Qviksolvplætter, som i Tiden maatte 
iltq sig, saa al Nöiagtigheden maatte tabes. Ved den nye Fremgangsmaade er For
gyldningen skeet med stor Lethed, og er Udfaldet ganske efter Ônske.

Man tör haabe at Qviksölvforgyldningen aldeles vil fortrænges af den galva
niske Forgyldning. Hiin er som bekjendt meget farlig for Sundheden, bestaaer af 
liere forskjelligc Operationer, som hver fordre endeel Færdighed, og er kostbar. Denne 
er farefri, let at udfore, og koster kun lidet mere end det Guld, hvormed Gjenstanden 
virkelig beklædes. 1 Henseende til Forsølvningen vil noget ganske lignende indlræde. 
Ogsaa til den galvaniske Forsølvning bruges Cyanforbindelsen.*)

Ö. tilbagekaldte i Selskabets Erindring, at han allerede for en Deel Aar siden 
ved Forsög havde beviist, at den ved Qviksölvets Mellemkomst tilveiebragte Forgyld
ning altid indeholder meget af delte Metal, og derfor ikke er en reen Guldhinde, men 
et Lag af Guldamalgam, hvori sandsynligviis den yderste Side er meest fri for Qvik- 
sölv. Ilan havde i denne Henseende proveí Forgyldninger fra forskjellige Lande. Den 
ved Galvanismen tilveiebragte Guldhinde er derimod fri for saadanne Tilsætninger. Man 
kan erholde den fuldkomment reen, og af hvilken Tykkelse man vil. Tykkelsen retter 
sig, som de Pariser Forsög allerede have viist, efter den Tid hvori Gjenstanden har 
været den forgyldende Virkning underkastet. Denne Frihed i at tilvejebringe et Over
træk af hvilken Tykkelse man vil er upaatvivleligl meget vigtig.

Til den galvaniske Platinering anvendes ikke Cyanforbindelsen, men Chlorfor- 
bindelsen af Platin og Kalium.

Man er allerede ved Pröver kommen saa vidt, at mangfoldige andre Metal
overtræk lade sig frembringe paa galvanisk Vei, og man kan ikke tvivle om at Kunsten 
hvert Aar vil udvide sig.

Det franske Akademies Commission, hvis Rapporteur den berömte Dumas var, 
har med megen Styrke fremhævet den vidtudseende Nytte af den nye Kunst. Man maa 
i det Væsentlige tiltræde disse Forhaabninger. Den lette Priis, hvorfor et Overtræk med 
ædle Metaller nu vil kunne faaes, maa have den Folge, at mange Gjenstande, som kunne 
gjores varigere ved et saadant, ogsaa ville erholde det. Selv til visse Kjökkenkar kunde 
en Forsölvning eller Platinering maaskee nu ei mere tindes for kostbar, naar dens store 
Varighed tages i Betragtning. I Laboratorier har man allerede fundet, at forsölvede 
Kobberdigler have udholdt samme Anvendelser, som Sölvdigeler. Det synes ogsaa at de

) Förend disse Blade kom i Trykken er den allerede udfort her.
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Midler, vi nu have, til at frembringe sammenhængende Overtræk af andre Metaller end 
Kobber, give Haab om at man ogsaa vil kunne udvide Galvanoplastiken til alle Me
taller, og give disse forskjellige Skikkelser, som Skaaler, Begere, alle Former, som 
frembringes ved Drivning, Optrykning, Stempling, Ciselering o. desk, saa at en Række 
af galvaniske Kunstilidsgrene derved ville blive mulige.

Med Hensyn paa vort Land, hvor Qviksölvforgyldningen aldrig har været drevet 
meget vidt, vil den galvaniske Forgyldning sandsynligviis spare os en stor Deel af de 
l’enge som gaae til Frankrig for forgyldte Arbeider, og adskillige af vore Medborgere 
derved faae en nyttig Virkekreds.

Ö. fandt al han ikke burde opholde Selskabet ved praktisk Detail, som han 
vilde foranledige meddeelt paa en anden Vei, til Bedste for vedkommende Nærings
brugere.

Kaste vi nu et Blik tilbage i Tiden, paa den forste videnskabelige Spire, 
hvorfra den nye Metalbearbeidningskunst har sin Oprindelse, linde vi et nyt Exempel 
til Advarsel for dem, som strax spörge om Nytten af en videnskabelig Tanke eller 
Opdagelse. Ei at tale om, at Videnskabens Værd ikke bör ansees som begrundet i 
Nytten, feile de ogsaa deri, at Nytten ikke kan forud beregnes. Da Galvani 1791 
fandt, at visse Metalberöringer frembragte Muskelbevægelser i en Fröe, kunde vistnok 
Ingen vente at denne Opdagelse skulde lægge Grund til Arbeider, som grebe ind i 
Kobberstikkerens, Medailleurens, Guldsmedens, Görtlerens, Blikkenslagerens og hvo veed 
hvor mange andre Kunstneres og Haandværkeres Fag. Og dog er dette kun een Side 
af denne Opdagelses store Indflydelse. Havde Nogen for 50 Aar siden foiet til, at 
denne Opdagelse skulde give Chemien et nyt Sving, aabenbare os Magnetens Hemrpe- 
ligheder, og sætte Skibe i Bevægelse, vilde man have holdt saadant for den störste 
Urimelighed ; nu staae disse Paastande som Erfaringssandhedcr.

Conferentsraad Örsted meldte derefter Selskabet, at han havde bestemt sig til 
at tilvejebringe en Oversigt over den Ebbe og Flod, som viser sig paa vore Kyster 
ved Kattegattet og Östersöen. Vel indeholder det, som vore Soofficerer derom have 
bekjendtgjort, og navnligt det som derom er udgaaet fra Sökorlarchivet, alt det som er 
nödvendigt for Söfarten, men han troede at en sammenhængende Fremstilling af hele 
Indflydelsen af Ebbe og Flod i disse Farvande, affattet i den physiske Geographies 
Interesse, vilde være Videnskaben nyttig. Det er ikke hans Hensigt selv al udfore 
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dette Arbeide, men, han har foranlediget en ung Videnskabsmand til at overtage del, 
og mæidte det blot her, fordi han sikkert haabede at Foretagendet vilde finde Under- 
stöltelse af Adskillige blandt hans ærede Colleger.

. 

Modet den 4de Februar.

Secretairen forelæste en af Capitain Hoffmann forfattet Anviisning til ved Iljelp af en 

galvanisk Kobberudskilning at mangfoldig gj ör e en med Pen eller Ridsefjeder udfort 
Skrift eller Tegning. Herhos forevistes tillige en af Opfinderen til galvanographisk 
Brug tegnet Plade, og Begyndelsen af Kobberudskilningen derpaa.

Til Udarbeidelsen af dette Skrift har Selskabet paa en vis Maade givet Anled
ning. 1 Begyndelsen af November mæidte Capt. Hoffmann Selskabet sin Opfindelse og 
indsendte Pröver af de derved frembragte Arbeider. I denne Anledning udnævnte Sel
skabet i sit Mode den 5te Novbr. f. A. en Comitee, bestaaende af Conferentsraad Örsted, 
Professor Jacobson og Professor Zeise. Disse aflagde i det derpaa folgende Mode den 
19de Novbr. efterstaaende Beretning:

Vi give os herved den Ære at meddele vor af Selskabet forlangte Betænkning 
over Capt. v. Hoffmanns Galvanographie. Som bekjendt tildrog Jacobis Galvanoplastik 
sig den almindelige Opmærksomhed, og ledede til adskillige Forsög paa at benytte den 
Lethed, hvormed galvanisk udskilte Kobber föier sig i enhver Fordybning af den ud
skillende Leder, til at frembringe Plader til Billedtryk. Man faldt paa at tegne paa 
Metalplader med Stoffer, som siden let kunde borttages, og lod nu paa galvanisk Vei 
en Kobberplade danne sig derover, paa hvilken der da fandtes Fordybninger, hvor 
Tegningens Træk havde været. Om det Stof, hvormed Tegningen var gjort, endog 
havde sat sig fast i disse Fordybninger, kunde man altid let finde Oplosningsmidler til 
at skaffe det bort. Capitain Hoffmanns Galvanographie henhörer til denne Classe af 
Arbeider, men udmærker sig fra alle tidligere beskrevne, som ere komne til vor Kund
skab, derved at han har udfundet en Sammensætning, ved iljelp af hvilken man beqvemt 
kan tegne med Pen paa Tavlen, og hvad der er det allervigtigste, som er skikket til 
dermed at frembringe saa skjönne Tegninger, at vi endnu ikke have seet nogen anden 



paa Galvanisk Vci frembragt Billedtryk, som nogenlunde udholdt Sammenligning dermed. 
Det er paa denne Tankens hoist tilfredsstillende Udförelse, hvorpaa man i et Tilfælde 
som nærværende især maa lægge Vægt. Fra Grundtanken, at benytte en passende 
Pennetegning til galvanoplastiske Afbildninger, gives der mange Skridt til den heldige 
Udförelse. Et aldeles passende Skrivmateriale vil neppe findes ved et lykkeligt Træf, 
men fordrer Eftertanke og mange afændrede Forsög, Siden vil der endnu med Hensyn 
paa Tegningens Reenhed, Trækkenes Dybde, Pladens lette Aflöselighed o. s. v. være 
meget at forsöge, förend man kommer til et heldigt Udfald. Arbeidets Fortrinlighed er 
det rette Beviis paa at Opfinderen har havt Udholdenhed og Skarpsind til at overvinde 
alle de smaa Vanskeligheder, som afskrække de Fleste fra at bringe saadanne Opfin
delser til Fuldkommenhed. Opfindelsen staaer nu her for os, færdig til Brug. Den 
vil blive nyttig, naar den ikkun kommer i hyppig Anvendelse. Opfinderen kan ikke 
indlade sig paa en borgerlig Anvendelse af sin Opfindelse; hans Embedsforretninger og 
Studier have for meget Krav paa hans Tid. Kommer Fremgangsmaaden derimod i al
mindelig Brug vil den gavne Mange. Skjönskriveren og Tegneren kunne anbringe deres 
Arbeidc paa den oprindelige Plade, uden at öve sig i den besværlige Kunst at skrive 
eller tegne omvendt, den derover galvanisk dannede Plade faaer den fornödne omvendte 
Afbildning. Enhver Feil paa den oprindelige Plade kan strax rettes, omtrent med samme 
Lethed som paa en Skrivertavle. Trækkene i den galvanisk dannede Tavle kan man 
lade blive saa dybe som man kan onske sig dem. Enhver seer let at baade Kunst og 
Videnskab kan drage Nytte heraf. Man maa derfor önske at Capt. Hoffmann vilde be- 
kjendtgjöre sin Opfindelse ganske fuldstændigt og i Begyndelsen lette Sagen ved nogen 
mundtlig Veiledning. Men del vilde ikke være billigt, at forlange dette uden al Er
statning. Vi foreslaae derfor at Selskabet skulde indgaae med et allerunderdanigst An
dragende til Hs. Majestæt Kongen om at der allernaadigst maatle tilstaaes Capitain 
V. Hoffmann en Belönning, for at gjöre sin Opfindelse fuldkomment offentlig. En Penge
sum engang for alle, maatte være temmelig stor, for at udgjöre en taalelig Erstatning: 
derimod vilde en Livrente af nogle faa hundrede Rbd. aarlig, med den Bestemmelse at

*den, dersom han bortdöde tidligt, endnu i visse Aar skulde tilfalde hans Familie, uden 
Tvivl være ham meget tilfredsstillende. At hans Meddelelse vilde skee med den störste 
Oprigtighed og Troskab, derfor borger hans Retsindighed ligesaavel som lians Æresfølelse.

Kjöbenhavn den 19de November 1841.

Bl. C”. Orateel. Jaeobtion, Xeiae,
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Selskabet billigede det i Beretningen fremsatte Forslag, og paa det ifölge heraf 
skeete allerunderdanigste Andragende behagede 'det Hans Majestæt Kongen under 16de 
December allernaadigst at tilstaae Capitain Hoffmann en Belönning for een Gang af 
1OOO Rbd., samt en aarlig Livrente af 300 Rbd., af hvilken de to Trediedele gaae 
over paa hans eventuelle Enke, og efter hende til lige Deling imellem hans efterladte 
Born, alt imod den Forpligtelse fra hans Side, at han lader Opfindelsen ved Viden
skabernes Selskabs Omsorg strax bekjendtgjöre. Afhandlingen, som er oplyst med de 
fornödne Afbildninger, galvanographisk udforte, er nu trykt, og kommer i disse Dage i

V
Boghandelen

Lector Steenstrup i Soröe tilstillede Selskabet et forseglet Brev, som han bad 
forsynet med Selskabets Segl og henlagt i dets Archiv. Ilan mældte at det indeholder 
Undersøgelser og Resultater, som hans nuværende Stilling og spredte Kræfter forbyde 
ham at offentliggjöre, og rimeligviis paa en meget lang Tid, men som han dog haaber 
skulde være af den Interesse, at han tör finske ved Selskabets Protection at sikkre 
Videnskaben og sig selv den. Der besluttedes at det forsynet med Selskabets Segl, 
som er i Secretairens Værge, overleveredes til Bevaring i Selskabets Kasse, som staaer 
under en egen Commission.

Modet den 18de Februar.

Den smukke,' med mange Rækker af malede Figurer bedækte brændllcers Vase som 

Geheimelegationsraad Bröndsted foreviste og forklarede, er en nöiagtig Copie, forfærdiget 
af Giustiniani i Neapel og tilhorende Hofjægermester Brun til Krogerup, af en meget 
större antik Brændtleers Vase, funden for faa Aar siden, i en Grav ved Voici paa den 
etruriske Kyst, i faa Miles Afstand fra Rom. Dette Locale er i höi Grad mærkværdigt, 
ved den meget store Mængde af græske fieramia*)^  som her fandtes fed Eftergravning 
i de sidste 15—20 Aar og som have meer end fordoblet det Stof af denne Art, som

) Da man, for Kortheds Skyld, bruger denne Benævnelse (efter den græske: xfçàpia) saa 
bemærkes, at man ved dette Ord forstaaer ikke blot egentlige Vaser, men alle Beholdnings-
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var forhaanden, til archæologisk Studium i de europæiske Museer og Privatsamlinger. — 
Endydermere har den overordentlige Mængde græske Kcramia som i den sidste Tid ere 
fundne paa delte Kystströg, i Voici, Canino, Tarquinii o. s. v., bestyrket den, af andre 
Grunde rimelige Formodning, at hellenske Plantestæder og Handelspladser blomstrede 
til en Tid, vel omtrent fra Midten af det 6te til ind i det tredie Aarhundrede för vor 
Tidsregning, meget nordligere, end man sædvanligen antog, paa Italiens Sydkyst og 
ganske uden for de Kysstrækninger, som man tilforn pleiede at henregne til det græske 
Italien og at betegne med det underlige Navn Magna Græcia.*)

Nærværende ziirlige Copie er en toöret Vase (üxsvoç dïiuzor) omtrent af 2 
Fods Höide og af det Slags som man pleier at kalde Hydriæ (Vandkrukker); dens 
Original, som tilhorer Prindsen af Canino’s (den nu afdöde Lucien Bonapartes') Familie, 
skal være i det mindste dobbelt saa stor. — Den er bedækket fra överst til nederst 
med en stor Mængde Figurer, ordnede i 6 större Rækker, (tre paa hver Side) foruden 
Halsens og Fodens Figurer og de mindre Rader af architectonsk-symmetriske Arabesker 
og Blomsterzirater, der adskille hine större Rækker. — Ogsaa den kegleformede, for
holdsmæssig meget lille, Fod er omgivet med en Række af 5 mandlige nögne Figurer 
tilhest og ridende efter hverandre, dog saaledes at de tvende ere adskilte fra de tre 
andre ved 2 ioniske Soiler.

Vasen har ved forste Ôiekast ingen bestemt Forside, uden forsaavidt Haand- 
fangene og do. under disse anbragte Architecturzirater adskille Figurrækkerne, men dens 
hele sortfirniserede Overflade er paa begge Sider af Haandfangene lige rigt bedækket 
med en Mangfoldighed af Figurer, hvis Hovedfarve er rod, men med Anvendelse af ad
skillige andre Farver, især paa Attributerne som Skjolde, Hjelme, Sværd, og paa Be
klædningen. — Disse underordnede Farver ere især Hvidt, Guld, Violet og Sort. — 
Baade Legemernes anatomiske Antydninger og Beklædningens Folder ere her, som sæd
vanligt, angivne med sorte Conturlinier.

redskaber, Lösöre og Huusgeraad, (Utensilia) af brændt Leer, en Materie, som intet Folk, 
hverken ældre eller nyere, saaledes som Hellenerne, har forstaaet enten at forai beide ved 
Brænding til den Grad af Fiinhed, Lethed og Udholdenhed, eller at smykke med saa varige 
Figurgrupper af mangfoldig Farve.

♦) Om den store Mængde af græske Terracotta-Vaser som fandtes, siden Aaret 1820, ved 
Voici, kan ellersees, foruden Gerhard's Rapposto intorno i Vasi Volcenti, Roma 1831, som 
er et vigtigt Skrivt over denne Gjenstand, Bröndsted’s Brief Description of thirty-two an
cient greck painted Vases &c. London 1832, og de senere Aars Bulletins udgivne af Insti
tuto di correspondenza Archeologica i Rom.
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Halsens Figurgrupper bestaae i fire Fiirspand (to paa hver Side), den fürste 
med tvende mandlige Figurer paa Vognen ; af disse holder den ene, som er yngre og 
nogen, Tommen, den anden, ældre og skæggel, er ifört hvide Vaaben, Hjelm, Skjold 
og Harnisk, og forer sin lange Lantse i böire Ilaand; over Figurerne sees to Stjerner, 
og over Hestene henilyver en Fugl (en Orn?); Terrainet er her, som overalt paa 
denne Vase, antydet med hvide Punkter Disse have, under dette fürste Fiirspand, en 
Bevægelse opad, hvori ed det synes tilsigtet at dette Fiirspand skal tænkes opstigende, 
hvilket end mere bestyrkes derved, at en qvindelig ungdommelig og beklædt Figur med 
to Fakler, og alter over denne Figur en Stjerne, sees at ile frem foran Hestene — 
Under disse, samt under den nys nævnte fakkelbærende Figur, sees 4 Delphiner at 
boltre sig i Vandet, der blot er antydet med hvide Punkter.

Denne Gruppe synes at tyde hen paa antike Forestillinger om den personifi
cerede Morgenstjerne (atfriyo (fwçcpôçoçj som bebuder Solens Komme og opstiger foran 
Heliosvognen fra Havets Skjöd. Men hermed stemmer ingenlunde hverken Udseende 
eller Beklædning af de tvende Personer paa den, Phosphoros folgende Vogn; og det 
vil, af Vasens Beskaffenhed i det Hele, som man siden skal antyde, blive indlysende, 
hvorfor man hverken i denne Gruppe eller mange af de folgende Forestillinger kan 
söge nogen bestemt mythisk (religiös) Betydning.

Derpaa folger et andet Fiirspand med to beklædte qvindelige Figurer paa 
Vognen.

Det tredie Fiirspand styres af en ung skæglos Figur, hvis Hoved er omgivet 
af en tofarvet Glorie (hvid og violet); over Hestene svæver en qvindelig Seiersgenius, 
som med begge Hænder fremholder en-Krands. Under Hestene, paa det med Punkter 
antydede Terrain, ere fire smaa Blomster. Enhver skjönner, at denne Gruppe synes at 
tilsvare antike Forestillinger om Helios (Solen), som, fra sin höie Bane paa Firma
mentet, opvarmer Jorden og fremlokker dens Blomster. Imidlertid har, som man snart 
indseer, dette Fiirspand og dets Styrer lige saa lidt som de tvende foregaaende, nogen 
særegen Betydning eller mythisk Forbindelse med det Övrige.

Paa den fjerde, ligeledes af 4 vælige Heste fremdragne Vogn ere tvende Fi
gurer, den ene qvindelig, den anden mandlig men yngre. Denne sidstes Hoved er 
omgivet af en Glorie; de holde Begge Tommer i Hænderne, som ofte paa græske 
malede Vaser, og over Hestene henflyver en stor qvindelig beklædt Figur (Seiersgenius), 
som fremholder i venstre Haand en Laurbær- eller Oliegreen (som enten er Seirens 
eller Fredens Symbol).
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Disse ere Forestillingerne paa Vasens Hals,
Af de sex större Figurrækker, som bedække Vasens Bredesider eller convexe 

Overflade (xotÅia), har den forsle Række 8 menneskelige (eller Gude-) Figurer og a 
Heste, nemlig, fra Venstre til Höire, a) en heel beklædt qvindelig Figur med den hiera- 
tiske Stav (ffxqnTQOV) i höire Ilaand. Hun er vendt imod og synes at tale med b) Zeus, 
som sidder i en Lænestol, der staaer paa en særegen Forhöining. Guden har sine sæd
vanlige Attributer: Orne paa Scepter og Stol og Tordenkilen ved Siden, Paa Zeus- 
stolens Ryg læner sig c) en Herakles som Yngling, staaende, med Köllen Qxoqvvjj) i 
venstre Haand. Derpaa folger alter en fiirspændt Vogn med d og e, to Figurer, den 
ene mandlig og med en tofarvet Glorie om Hovedet, staaende paa Vognen og holdende 
med begge Hænder Tommen, hvormed han styrer de vælige Heste; den anden qvindelig 
med viid Beklædning; hun holder en antændt Fakkel i höire Ilaand og fatter med 
venstre Ilaand om den fortil fremstaaende Halvcirkelböile (avzv§) paa Vognen, som hun 
just vil bestige; (skal denne Gruppe alter betyde Helios og Selene? eller hvilke Andre 
af Lysguderne?), f) En staaende, mandlig, paa et let Skjærf nær, nogen Figur, som 
holder en Krands i höire Haand og synes med venstre Haand at tilbyde en stor, tre
bægeret, hvidmalet Blomst til g) Poseidon, som, paa sædvanlig Maade, sidder paa en 
hieratisk, præstelig Stol (diypoç ôxXaâiaç) og holder Treforken i venstre Ilaand. Un
der Poseidon, paa et særeget lidet lavere Terrain, som er antydet med hvide Punkter, 
sees en omvendt (paa Siden liggende) eenöret Vase af det Slags som man sædvanligen 
kalder Skjænkevaser (otvo/o'ai). Endelig har denne Række endnu h~) en qvindelig be
klædt Figur, som galoperer frem paa en vælig Hest og holder med begge Hænder sit, 
i en Halvcirkel over Hovedet flagrende, Gevandt. Hun sidder med begge Been samlede 
paa höire Side af Hesten (som f. Ex. Faustina i Costüme af en Dea Lucifera paa An
tonius Pius’ Medaglions *),  hvis Tomme hun holder i venstre Haand.

Man behöver ikke her at gjennemgaae flere af denne Vases talrige Forestillin
ger, for fuldkommen at indsee disses Beskaffenhed. Det bemærkes her endnu kun i 
Forbigaaende, at den convexe Overflades to sidste Figur-Rader, paa Vasens modsatte 
Side, have ikkun Amazongrupper, forestillende disse mythiske Skjoldmöers Kamp med 
hellenske Helte — en Gjenstand som utallige Gange forekommer efter ældre hellenske, 
især attiske Monumenter; som var f. Ex. malet af Mie o n i Thcseustemplet; udfort i 
Elfenbeen og Guld paa Skjoldet af den staaende Pallascoloss af Phidias i Parthenon (see

♦) See Buonarotti Medag I. ant. lit, 1. 
VII. 14



Pausanias 1 Bogs 17 Cap. § 2); udfort i Marmor paa den indre Frise af Apollons- 
templet i Bassæ i Arkadien, hvilket Iktinos byggede kort efter Aar 428 för vor Tids
regning (Pausanias 8de Bogs 41de Cap. § 5) og siden, efter hine classiske Værker, 
paa mangfoldige Sarkofager, Vaser o. s. v.

Ligesaa vist som det er, at alle her nævnede Figurer ere i antik Costiimc, saa 
at en saadan Zeus, en saadan Herakles, sn saadan Poseidon o. s. v. letteligen lader sig 
paavise paa antik-hellenske Monumenter fra en classisk Tidsalder og af velbekjendt Op
rindelse, ligesaa vist er det paa den anden Side, at Hvo som i disse Figurer vilde 
söge en mythisk (religiös) eller historisk Forbindelse, vilde arbeide aldeles forgjæves, 
tabe sig i ubegrundede, fantastiske Drömmcrier, og dog til Slutning, hvis han var for
nuftig, nodes til at udraabe: oleum & operam perdidi.

Grunden hertil er, at disse talrige Figurer henmaledes paa nærværende ansee
lige Keramion uden nogensomhelst logisk Forbindelse eller anden Totalidee, end den, 
at pryde det Sted paa hvilket de hensattes; med eet Ord: fordi den hele skjönne Vase 
blot er decorativ og forfærdiget alene i denne Hensigt.

Af dette Slags Vaser gives der ikke faa i de forskjellige Museer, i det briti
ske Museum i London, i den kongelige franske Samling i Louvre i Paris, i Museo Bur- 
bonico i Neapel o. s. v. ; de fleste af dem henstaae uforklarede, fordi Udgiverne af 
Vaseværker (Tischbein., Hamilton, Millin, A. de la Borde, Millingen, Gerhard o. A.) 
ikke kunde faae Noget ud af Figurernes Totalitet. Dette Slags Vaser ere sædvanligviis 
af anseelig Störreise, efterdi deres förste Bestemmelse var, i mange Tilfælde, ganske 
som nu, at staae paa et Bord, el Skab eller andet Möbel og pryde Stedet, hvor de 
stode. De ere alle uden Undtagelse, profane Keramia ; ikke bestemte til hieratisk Brug 
ved Tempeltjenesten eller til Soningsudgydninger (Libationer), ikke til Væddekampspræ- 
mier (aiHct) i de offentlige Lege og nationale Ridderspil; de ere som oftest af en 
senere, yngre Tegneskole, sædvanligen senere end den Lysippiske Stiil i Konsten, hvis 
Særkjende var en aldeles tro Naturefterligning forbunden med Bestræbelse efter det 
Ziirlige, meget forskjellig baade fra den ældre (archaiske) Tegneskoles Strenghed, og 
fra den grandiose Opfatning som Phidias især begrundede og som Winkelmann har be
nævnet den höie Stiil, fordi Phidias og hans Skole först hyldede idealiseret Skjönhed, (ikke 
nogensombelst traditionel eller religiös Fordring) som det höieste Formaal for Konsten.

Tegning og Udførelse paa nærværende Vase er nok ziirlig, tækkelig, endog 
temmelig correct, men der yttrer sig ikke i disse Grupper nogen Tendens til det idealt 
Skjönne eller Grandiose; alle Figurer, Guder, Heroer og Mennesker, see, saa at sige,
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ligedanne nd; de ere slethen Copier af det Forhaandcnværende ; med en Bestræbelse efter 
en vis Elegans, men uden det Hine og Storartede. En anden Omstændighed, som lige
ledes vidner om denne Vases forholdsmæssig unge Alder, er den, at alle Kjönsdclene 
paa de mandlige Figurer slet ikke ere antydede; denne bizarre Udeladelse vil man neppe 
finde paa noget græsk Keramion, som er ældre end det tredie Aarhundrede för vor 
Tidsregnig. Det synes virkelig som om delte Pedanterie smagte af vor egen Tids 
tlaue Ærbarhed eller uanstændige Anstændighed, af hvad de Franske kalde une fausse 
pudeur, at bedække Kjönsdelene paa nögne Figurer i Konsten med et Baand, et Blad 
eller deslige.

Disse store, brillante og meget spraglede Brændtlcersvaser ere da og, for det 
Meste, fra den saakaldte Alexandrinske (Ptolemæiske) Tid, det er: fra den gamle, ægte 
hellenske Religions Forfalds-Periode, da en Art Syncretismus af de forskjellige Guddomme 
og deres Dyrkelse var indtraadt, hvilken egentlig foraarsagedes derved, at man ikke ret 
troede paa Nogen af dem. Exempter af en anden Art, men som udsprang af samme ormstukne 
Rod, vare hine, saakaldte religiöse, Pragloptog i Alexandrien i Ægypten under Ptole- 
mæos Philadelphos og hans Efterfølgere, hvorom vi f. Ex. have den mærkværdige Be
retning i Athenæos' vidtlöftige Compilation (Deipnosophistæ, i 5te Bogs 27de og fol
gende Capitler.)

Denne Sammenjasken, saa at sige, af forskjellige Guddommes hellige Symbo
ler og Redskaber, Apollinske, Minervalske, Bakchiske, Poseidonske o. s. v. imellem 
hverandre uden andet, end blot pompost eller decorativl Sammenhæng, stred aldeles imod 
en, i Hellenernes Religion virkelig troende, orthodox Tidsalders Fölelser; og dette gjel- 
der ogsaa om denne Pragtvases brillante og brogede Vrimmel af Guder, Heroer, Men
nesker og Heste imellem hinanden. Deslige letfærdigt Skjemt kunde ikke existere i 
hiin gamle og gode Tid, som Aristophanes saa ofte anpriser, med vittig, bitter Ilaan 
og Spot over sin egen, og som Pindars Hymner og Æschylos' Chorsange bære Præ
get af. Derfor er ogsaa en gammel hieratisk Vase, det er: et saadant hellensk Kera
mion, som enten virkelig var til Brug ved Offerljenesten, eller var bestemt til Priis ved 
de offentlige Lege, hvilke alle stode i Forbindelse med en bestemt Cultus*),  det mecst 
Modsatte man kan tænke sig, baade i Stiil og Betydning, af disse brogede Decorations-

*) For Exempel: med Zeus-Heredyrkelsen i Olympia; med Poseidons Cultus paa Isthmen; 
med Apollonsdyrkelsen i Delphi; med Pallas-Athenes Cultus i Athen, o. s. v.

14*
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vaser. For at gjöre denne Forskjcl end mere indlysende foreviste Geh. Legationsraad 
Bröndsted nöiagtigc Tegninger af tvende saadanne ældre hieraliske Vaser og forklarede 
korteligen deres Forestillinger.

Lector Scharling indsendte en Afhandling over adskillige af ham i Urinen 
fundne Stoffer. Afhandlingen var ledsaget med folgende Brev:

Undertegnede tillader sig herved at tilstille det Kongelige Videnskabernes Sel
skab en Afhandling, som han önskede maatte findes værdig til at optages i dels Skrif
ter. — Ved de Undersøgelser jeg i sin Tid anstillede over Blærestene, blev min Op
mærksomhed tillige i höi Grad henvendt paa Urinen, som, endskjöndt kun et Excrement, 
med Reite altid har tildraget sig Chemikernes og Physiologernes Opmærksomhed; da 
dets Undersøgelse er saa skikket til, i en vis Retning, at kaste Lys over Ernæringspro
cessen i det dyriske Legeme. Det Bifald, som i forskjellige Lande blev mit Arbeide 
over Blærestenene tildeel, var mig en Opmuntring til, at forsöge hvorvidt jeg kunde 
give et lidet Bidrag til Urinens saa forviklede Chemie. Allerede i Sommeren 1810 
meddeelte jeg i de skandinaviske Naturforskeres physisk-chemiske Section, nogle fore
løbige Forsøg over Urinen. Af disse Meddelelser, som findes i de skandinaviske Na
turforskeres Forhandlinger for 1810, og derfra ere optagne i flere af de lydske chemi- 
ske Journaler, vil jeg kun bringe i Erindring, at det dengang var lykkedes mig at frem
stille det harpixagtige Legeme af Urinen, som Berzelius i sin Tid forsi har omtalt, men 
om hvilket han dog yttrede Tvivl hvorvidt det kunde ansees, som en almindelig Be- 
standdeel af Urinen eller muligen yar eiendommeligt for den af ham undersøgte Urin; 
endvidere havde jeg ved at behandle Urinen med Salpetersyre, erholdt et flygtigt, olie— 
agligt Legeme, en flygtig kryslalliserbar Syre og en ejendommelig Harpix, foruden nogle 
Farvestoffer. Ved de Undersøgelser, som jeg nu vil tillade mig at meddele, er jeg kom
met til folgende Resultater. Den Berzeliuske Harpix af Urinen er i reen Tilstand for
modentlig et Ilte af et hypolhetisk, sammensat Radical, som jeg har kaldt Omichmyl. 
Behandles dette Omichmylille med Kongevand, dannes det omtalte, flygtige olieagtige Le
geme, som jeg har kaldt Nitro-Chloromichmyl; heraf udskilles ved passende Behandling 
med Æsk &c. et andet Stof, som jeg har kaldt Chloromichmyl, hvilket ved Ophedning 
giver Saltsyre og den ovennævnte eiendommelige Harpix, Chloromichmylharpix. Om
vendt kan man af denne Harpix ved Distillation med Kongvand fremstille Nitro-Chloro
michmyl, af hvilket man ved Kogning med Vand kan danne den omtalte, flygtige og
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krystalliserbare Svie, som jeg har kaldt Chloromichmylsyre. Ved at betragte Sammen
sætningen af Chloremichmylsyren blev jeg bragt paa den Tanke, at der af Benzonsyre 
kunde fremstilles en lignende chlorholdig Syre, og Forsöget bekræftede Rigtigden af 
denne Tanke. Men da der herved dannes et Vendepunkt i den höist besværlige Række 
af Arbeider, jeg hidtil har foretaget med Urin, saa har jeg antaget det for passende 
nu at meddele de Resultater, jeg i een Retning har erholdt; og det saameget mere, som 
jeg har Grund til at formode at Arbeidet vil forgrene sig ud til mange Sider. — Ved 
en almindelig Betragtning over den store Mængde Undersögelser, der ere foretagne i 
den samme Tid over forskjellige Plante- og Dyrstoffer, er jeg nemlig fort til den Tanke, 
at Naturen, som altid viser en stor Forkjærlighed for enkelte bestemte Forbindelser, 
formodentlig i mange Planter, om ikke i alle, danner et fælleds Radical for Benzoyl, 
Cinnamyl, Spiroyl og Salicyl, som under forskjellige Omstændigheder uddannes paa flere 
Maader, saaledes f. Ex. i de varme Lande især til Benzoyl- og Cinnamyl-Forbindelser ; 
i de koldere Lande til Spiroyl- og Salicyl-Forbindelser; og endelig i det dyriske Liv 
til Omichmyl-Forbindelser.

Skulde den medfölgende Afhandling trods dens Mangler, som nærmest har sin 
Grund i de store Vanskeligheder jeg har havt for at erholde endog smaa Qvantiteter af 
de her nævnte Sloffer, være saa heldig at finde Selskabets Bifald, vil det være mig 
en Glæde efterhaanden at meddele de Resultater, jeg senere erholder.

Den 18de Februari 1842.
Ærbodigst

E. A. Scharling;.

Til herover at aflægge Beretning udnævnedes Professorerne Zeise og Forchhammer.

Modet den 4de Marts.

Professor Schouw forelæste Selskabet en af Botanikeren Hr. Liebmann meddeell Skil

dring af det mejicanske tierra frías Vegetation fra Omegnen af Tuzutlan ved Begyndel
sen af Regntiden.

z



Fra Santa Maria de Tlepacojo, som ligger 20 Leguas Syd for Popanlla i det 
mejicanske tierre caliente, behöver man blot at reise 8 Leguas i Vest op til Byen Tu- 
zutlan for at passere gjennem det saakaldte tierra templada og henflytte sig til den Re
gion, som Mejicanerne tillægge Navnet tierra fría. Naturforskeren kan ikke lelteligen 
nogetsteds i kortere Tid blive Vidne til större Forskjelligheder end de, han moder paa 
denne faa Timer varende Reise. Skiöndt St. Maria ligger 8 til 900 Fod over Havet 
og derfor er hævet over Regionen for Mosquitos og de övrige plagende Insekter, saa 
er dog Varmen om Dagen fra 25—30° IL, og Vegetationen fremtræder med Trope
naturens hele Fylde. — Derfra stiger man op ad Cordillère Rieden giennem den tcm- 
pcrerte Region; den smukke træagtige Bregne Cyathea mexicana viser, at man ikke 
længer er i det hede Belte; herlige Ege med giindsende immergrönne Blade danne 
Skovene, mange mindre Planter minde Botanikeren om nærbeslægtede europæiske For
mer, Bygninger opförte af Steøn eller Planker træde istedetfor de lette Bambushytter. 
Stiger man höierc, saa træffer man Liquidambar styraciflua, den forste Forkynder af 
tierra fría; Planteformerne blive nu med hvert Skridt mere lige vore nordiske, skiöndt 
ogsaa en Mængde eiendommelige Planter vise sig. Paa de omgivende Höider kneise 
de prægtige mejicanske Naaletræer, og Skrænterne prydes af blomstrende Arbutus- og 
Vacciniums-Arter, storro og skiönnere end vore, og af Rhexier med blodrode Kroner. 
Alnus jorullensis, som meget ligner vor graae El, danner Hegn og ledsager den Rei
sende op paa Höisletten. Her forandrer Naturens Physiognomie sig pludseligt og man 
troer sig hensat i en mellemeuropæisk Egn. Luftens Klarhed er aflöst af Nordens 
mörke skyopfyldte Himmel; Taager hvile over Sletten og regntruende Skyer trække den 
hele Dag op og ned ad Bjergsiderne. Medens i den hede Region de tætte, af Slyng
planter giennemvævede, Skove indtage det störste Areal, og den af Indianerne dyrkede 
Jord indskrænker sig til smaae Pletter, hvor man, efterat have afbrændt Skoven, saaer 
saameget Mais og Bonner, som man netop behöver, samt til smaae Pisanghaver omkring 
Hytterne; saa seer man derimod i Höisletten, hvorhen man vender Öiet, kun veldyrkede 
Marker, hvor den lysgrönne Mais staaer i den frodigste Væxt med de violetblomstrende 
Bonner i Bunden af Ageren; dog forekommer her ogsaa Byg og Havre. — Paa de om- 
hyggeligen opförte Steengjcrder voxer Maguai Planten, Agave americana, Höilandets Viin- 
planle; ogsaa levende Gierder af Mespilus pubescens og flere Buske benyttes. En slet 
Sort zEbletræe og et Slags Kirsebærtræe, Prunus Capulí, hvis Frugt dog ei kan sam
menlignes med vore, og frodigt blomstrende Rosenhækker forekomme omkring de solide 
i sydspansk Stil opförte Sleenbygningcr eller lunere Bielkehuse: en Art Piil af smuk 
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Pyramideform plantes ved Kirkerne og give Byerne i Afstand et imposant Udseende. 
Abricoser og Ferskener groe som Blommetræer i vore Bönderhaver. En vigtig Nærings
plante er Sechium edule af Græskarfamilien, en frodig Plante, der i Aarets Löb leverer 
en ganske forbausende Masse Frugt; den snoer sig hen over Alt hvad der staaer den 
nær, ofte overdækker den aldeles Bygningerne og hænger ned paa den modsatte Side 
af Taget. Den vil udentvivl kund« taale vort Klima og blive en Velgierning for den 
fattige Landmand paa Grund af den store Mængde Föde, den leverer uden nogensom
helst Pleie. Jordbunden paa denne Höislette bestaaer at en let, lysguul, sandblandel 
Leer, som, naar ei længere Törke indtræffer, er i höi Grad frugtbar; dette Leerlag hvi
ler paa en lös hvidguul Sandsleen. — Ilöisletten sonderrives af dybe Barrancas, og i 
Bunden af hver af disse flyder en Bæk eller Flod; her seer man at Syenit, Granit og 
Leerskifcr ligge under hine Jordlag. Over Ilöisletten hæver sig en, 200Q Fod höi 
Biergkam, Tepeyecuapa, hvis överste Deel bestaaer af Kalk. Middeltemperaturen i dette 
Ilöiland paa 20|° N. Br. var i Mai Maaned 13a R. og hermed var Jordtemperaturen 
overeensstemmende.

Skovvegetationen, som er aldeles forsvunden paa Ilöisletten, dannes paa Ilöi- 
derne af Slægterne Pinus, Qucrcus og Alnus. Af den förste Slægt kan man i Nærhe
den af Tuzutlan samle 9 Arter, deriblandt 2 nye, hvoraf Forfatteren kalder den ene 
Pinus muricata, fremdeles P. Montezumæ, Teocote og den af C. Ehrenberg for faa Aar 
siden bekjendtgjorde Pinus Ayacahuite, hvis Stamme naaer til en Höide af 120 Fod og 
hvis Kogler have den forbausenee Længde af 15—16 Tommer; Forf. troer at denne 
Art vil udholde vort Klima, da der paa dens Voxcsted i Vintermaanederne hyppigt fal
der Snee og Klimaet næsten bestandigt er raat og fugtigt; det er maaskee den harpix- 
rigeste af alle Arter, Koglerne dryppe af en klar vellugtende Terpentin. — Blandet med 
Naaletræerne forekomme 5 Arter af Eg. Ligesom i Naaleskovene i Almindelighed fin
des her kun faa Væxter, deriblandt en Afart af den i Europa saa almindelige Bregne, 
Pieris aquilina; Enebærbuskens Plads indtages af Myrica jalapensis. Helianthemum glo- 
meratum er baade Skov- og Hedeplante og træder istedetfor vore Lyng- eller Blaabær- 
buske; mellem disse Buske voxer frodigt Fragaria mexicana, der har en skullende Lig
hed med vor Jordbærplante; desuden adskillige andre europæiske Former. Som Snylte- 
væxl paa Naaletræerne forekommer et Slags Misteltcen, Viscum vaginatum. En Mængde 
af vore almindelige europæiske Ukrudsplanter, deriblandt Neiden, Urtica urens, have 
fulgt Menneske paa deres Vandring op til dette Ilöiland. Den Jord, som formedelst 
Ufrugtbarhed ligger ubenyttet, er bevoxet med lavt Krat af Eg, El, Myrica jalapensis,
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lîelianthcinum glomeratuin og Pleris aquilina , og da der foruden disse findes yderst 
faa Planter, saa faae disse Egne Characteren af vore Hedebakker. — I disse Heder fin
des den store Kanin, som paa dette Strög afgiver Höilandets eneste Vildt; ogsaa paa 
Fugle er her en stor Fattigdom. Stiger man fra disse Heder ned i Barankerne, saa 
træffer man en langt frodigere Plantevæxt, men Vandene i Bunden af disse Klöfter have 
kun faa Planter (hvoriblandt den europæiske Lcmna gibba), og slet ingen Alger.

Höiderne som hæve sig over Höisletten have, i det Hele taget, en meget eens- 
formig Vegetation; dog fremtræder ogsaa her i Klöfterne en rigere Plantevæxt end paa 
Skrænterne; mellem Syenitblokke en blodrod Pitcarma, Cereus flagelliformis, Pentstemon 
fruticosum, en ny udmærket Ziirplante af Gesneriaceernes Familie med mörkeröde 2—3 
Tommer lange rörformige Kroner, der danne eensidede Risper, to smukke Agave-Arter, 
to nye Arter af Stachys med store höiröde Kroner, Fuchsia arbórea og flere.

Mödet den 18de Marts.

Selskabet var samlet i II. M. Kongens eget Palais og under Allerhoistsammes Forsæde. 

Udkast til Selskabets Budget forelagdes og forhandledes.

I Lobet af indeværende Vinter har Selskabet modtaget folgende Skrifter: 
Dove über die nichtperiodischen Aenderungen der Temperaturvertheilung. 2 Th. 1841. 
Wiebeking Mémoire sur une nouvelle et très-avantageuse construction des chemins 

en fer.
— — Proposition pour un congrès scientifique composé d’ingénieurs et architectes

Européens.
— — Übersicht der Länge und Kosten der merkwürdigsten Schiffarts Canäle in

Frankreich und England.
Det Belgiske Instituts 3die Classes Priisopgaver.
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Nouveaux Mémoires de l’acad. de sciences et belles-lettres de Bruxelles. T. 13 <fc 14.
Mémoires couronnés de Tacad, de Bruxelles. Tome 14, 2me partie, Tome 15, pre

mière partie.
Bulletin de l’acad. de Bruxelles. Tome 7, Ire & 2me partie, Tome 8, Ire partie, og 

2 Fascikler af 2me partie.
Annuaire de l’acad. de Bruxelles. 1841.
Des moyens de soustraire l’exploitation des mines de houille aux chances d’explosion, 

receuil de mém. et de raports. à Bruxelles 1840. 8.
Quetelet Résumé des observations sur la Météorologie, faites à l’observatoire royal de

Bruxelles en 1840. (Uddrag af Mém. de l’acad. T. 14.)
Pardessus Collection de lois maritimes. T. 4 & 5.
Mémoires de la Société géologique de France. T. 4. 1ère Partie.
Bulletin de la Société géologique. T. 11, No. 23—29. T. 12, No. 1—27.
Mauduit Réponse à M. Raoul Rochette. (2 Expi.)
Karl Kreil Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. Ister Jahrg. 

Prag, 1841. 4to.
Handlingen der jaarlijksche Vergadering van de Maatschepij der Niederlandschen Letter

kunde te Leiden. H. 1—7. 1834—40. 4.
Francesco Zantedeschi Della Elettrotipia. Venezia, 1841. 4.
11 politechnico, repertorio. No. 19—20. Milano, 1841.
Transactions of the zoological Society of London. Vol. 2. part, 4 & 5. 4to. 
Proceedings of the zoological Society. 1810. Jan. —Sept.
Reports of the Council and Auditors &c. read at the annual general meeting 29 Apr. 

1841. 8. 2 Expl.
Report of the Council to the special general meeting 20 Mai 1841. 8.
Report of the Museum comitee. 8 Jul. 1841.
Mémoires de l’académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. 6ème Serie.

Sciences naturelles Tom. 3, âme & 6me livraison , Tom. 4, 1ère—6me livr 
— Sciences mathém. et physiques Tom. 2, 5me & 6me livr. Sciences poli
tiques &c. Tom. 4. 6me livr. Tom. 5, Ire—4me livr.

Mémoires présentés à l’acad. impériale de St. Pétersbourg par divers Savans. Tom. 4, 
3me & 4me Livr.

Receuil des actes de la séance publique de l’acad. impériale de St. Pétersbourg, tenue 
le 29 Decbr. 1839.

Vit. 15
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Receuil des Actes &c. 29 Decbr. 1840.
Annuaire magnétique et météorologique du corps des ingénieurs de mines, année 1838 

& 1839. Petersb. 1840—1841.
Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. 1810. No. 1—4. 1841. 

No. 1.
Transactions of. the American philosophical Society, held at Philadelphia. Vol. Vf. 

Part. il. Vol. vil, Part, il and m.
Proceedings of the American phil. &c. Society. No. 6—11 & 13—18.
Atti della reale academia della scienze, sezione della Société reale Borbónica. Vol. m—iv. 
Jos. Gané Synopsis reptilium Sardiniae indigenorum.
— — Descrizione di un nuovo falcone di Sardegna.
— — Description de quelques espèces de la collection zoologique de Turin.

Macedonio Melloni Relazione intorno al Dagherrotipo, letta alla R. Accademia delle 
scienze. 1839.

— — Esperienze sull’ azion chimica dello spettro solare, e loro relativamente alla
dagherrotipia.

Van der Hoeven en de Vriese Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en Physiologie. 
Tom. 8. Stk. 4.

Jaques Grâberg de Hemsoe Observations authentiques sur la peste de levant et sur la 
vertu spécifique de l’huile d’olive contre cette effrayante maladie, rédigées pour 
la seconde réunion scientifique italienne séant à Turin en Septbr. 1840.

Jomará Notation hypsométrique ou nouvelle manière de noter les altitudes.
Gustav Crusell Ueber den Galvanismus als chemisches Heilmittel gegen örtliche Krank

heiten. Mit einem Schreiben von M. Markus, Leibarzte Ihrer Maj. der Kai
serin von Russland. Petersb. 1841. (2 Expl.)

W. Gesenius Ueber die Himjaritische Sprache und Schrift. Aus der allg. Litt. Zeit. 
Juli 1841 besonders abgedruckt.
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Modet den lstc April.

Dr. Kroger forelagde en Afhandling over endeel nye nordiske Arler af Amphipodernes 

Orden, henhorende deels til allerede bekjendte Slægter, deels til ti nye af Forf. op
stillede generiske Grupper; og ledsagede denne Afhandling med nogle indledende Be
mærkninger over Forholdet mellem det dyriske Liv i Polar- og Tropehavene. Det er 
disse Bemærkninger, man har indskrænket sig til at meddele, da Forf. paa et andet 
Sted agter at give en forelöbig Oversigt over de nye Slægter og Arter.

„Den som en gyldig Lov i den zoologiske Geografi antagne Sætning, at Af- 
vexlingen i Dyrenes Former og Organisationsmaade er i et bestandigt tiltagende For
hold fra Polerne til Ækvator, eller med andre Ord, at Antallet af Arter og Slægter 
stiger, alt eftersom man fra de koldere Zoner nærmer sig Tropeegnene: denne Sætning 
kunde let, især naar den omvendes, lede til at udkaste et alt for ugunstigt Billede af 
det dyriske Liv, saaledes som Naturen har udpræget det i det höje Norden. Da et 
kort Ophold paa Spitsbergen og et længere i det nordligste Norge har forskaffet mig 
nogen Kundskab om Former og Forhold i de boreale Egne, en Kundskab, som ved de 
aarlige zoologiske Sendinger fra Grönland stadigen udvides; — og da paa den anden 
Side Hans Majestæts Yndest for Naturvidenskaberne for ikke længe siden har sat mig 
istand til at besöge nogle Tropelande: kan jeg anstille en Sammenligning mellem begge 
Zoner, ene stöttende mig paa egne Erfaringer. Ved denne Sammenligning omstodes 
vel ikke den ovenanförte Lov, men Forskjællen mellem de vidtadskilte Egnes Dyrever
den (_Talen er her blot om Havets Beboere) viser sig imidlertid for mine Öine under 
et langt mere mildnet Lys end det, hvori jeg tidligere betragtede den.

Lader man forst Formforskjælligheden upaaagtet, og betragter blot den med 
Liv begavede Masse eller Jndividanlallet, da skulde jeg næsten troe, at Overvægten er 
paa Nordens Side. Enhver kjender de ældre Erfaringer, som höre herhid: at Stimerne 
af adskillige Fiskearter, t. Ex. Torsk, Lax, Sild o. s. v. saa at sige ere uudtömmelige 
i det nordlige Hav; at Dyreverdenens mest kolossale Frembringelser, de egentlige Hva
ler, for en stor Deel nære sig af meget smaa Bloddyr og Krustaceer, hvilket forudsæt
ter uberegnelige Skarer af disse o. s. v. I Havet udenfor Spitsbergen traf jeg en lille 
Krustace af omtrent 2 Liniers Længde i saa forbausende Mængde, at man ved Hjælp 
af en Sigte eller et lignende Redskab vilde kunne have öst hele Tönder fulde af dette 
Dyr. I Belsund, en lille Bugt af næppe k Miil i [ |, som ligger paa Vestsiden af 
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Spitsbergen under mere end 77° n. Br., altsaa ikke tretten Bredegrader fra Nordpolen, 
fandtes en Rigdom af Dyr, som jeg intet andet Sled har seet overtruffen eller blot 
opnaaet. Havbunden var uden Overdrivelse bedækket med forskjællige Arter Ascidier 
og Konkylier, de sidste enten med deres oprindelige Beboere eller i disses Sled ind
tagne af Eremitkræbs; hos Sælhunde og Fisk, som man havde Lejlighed til at aabne, 
fandtes Maven aldeles fyldt med Krustaceer; det samme var Tilfælde med de ulallige, 
paa Havfladen hvilende Söfugle. Og imidlertid vare Forholdene saaledes, at man kunde 
have Grund til at antage dem for meget ugunstige for dyrisk Liv. Thi, for ikke at 
tale om, at Lufttemperaturen her paa Aarets bedste Tid og under en bestandig Dag (vi 
opholdt os her de sidste Dage i Juli) kun var et Par Grader over Frysepunktet; saa 
indesluttedes denne lille Bugt paa de to Sider af uhyre, lige ned til Havet naaende, 
lisbræer, fra hvilke ideligen store lismasser styrtede i Soen, og altsaa bidroge til at 
forringe dennes Temperatur. Dybden af Havet i denne Bugt var ikke saa betydelig, 
at den syntes at kunne yde nogen stor Beskyttelse for de sig her opholdende Dyr, da 
den kun udgjorde ti til tyve Favne. Og dette uagtet modle man en Rigdom af levende 
Skabninger, som Ingen let uden egen Anskuelse gjör sig en tydelig Forestilling om. 
Jeg vil endnu tillade mig at anföre et Par Exempler fra Grönland paa det dyriske Livs 
Fylde i disse Egne. Paa et til det Kongelige Museum nedsendt Glas med en lille, 
ikke een Tomme lang Amfipod, har Nedscndercn skrevet: „med denne Krustace var 
Godthaabsbugten formeligen opfyldt den ilte Juli 1811, saa at man flere Steder ikke 
kunde see gjennem Vandet.’’ — De smaa Dyr, der ere Fiskerne bekjendte under Nav
net Tanglopper, og som ligeledes henhöre til Amfipoderne, cre ved Grönland saa tal
rige, at de i een Nat kunne fortære den störste Sælhund, saa blot Skelettet bliver til
bage. Kaptajn Holböll skriver om disse: „jeg har, ved paa 75 Favnes Dybde at ud
lægge en Ravn og et Stykke af et Hajhoved i en Kurv, i to Timer erholdt over sex 
Potter af disse smaa Dyr, uagtet Kurven var aaben, og efterlod en bred Stribe af Dyr, 
lig en Bisværm, som forlode den under Ophalingen.’’ Mange lignende Exempler kunde 
anföres, men allerede disse synes tilstrækkeligt at vise, at Nördens Kulde idetmindstc 
ikke i denne Retning er til Hinder for et frodigt Liv. Om nogle af Nordens Havdyr,

z
saavel Bloddyr som Krustaceer, har jeg Erfaring for, at de, naar f. Ex. Ebben efterla
der dem i et lille Vandhul, og de under indfaldende Frost indesluttes i en Ismasse, 
dog igjen vende tilbage til Liv, saasnart Floden atter tilforer dem Vand.

Betragtes de nordiske Havdyr fra et andet Synspunkt, næmlig med Hensyn til 
Störreisen; da kan just heller ikke Sammenligningen mellem den kolde og varme Zone
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heri siges, ganske at være imod den forste. Det er saa langt fra, at den Sammen
krympning, Menneskeslægtens hyperboreiske Forgrening synes at have undergaaet, og 
som ligeledes tildcels viser sig i Polarvegetationen, ogsaa udstrækker sig over Havets 
Organismer: at jeg endog mener, det idetmindste i mange Tilfælde kan godtgjöres, at 
de Slægtsformer, den kolde Zone har tilfælleds med den tempererede eller varmere, i 
den fürste naae en betydeligere Störreise end i den sidste. Jeg skal ikke opholde mig 
ved de amflbiske Pattedyr eller Hvalerne eller Fiskene, skjöndt disse kunne afgive flere 
meget oplysende Exempter; fordi de næmlig tillige ere meget vel bekjendte. Derimod 
henter jeg et Par Exempler fra Krustaceerne. I en tidligere Afhandling om de nordiske 
Ilippolyter har jeg bemærket, at denne Slægt i Polarzonen naaer en betydeligere Stör
reise end i de sydligere Have. Dette gjælder ogsaa om Slægtens Crangon. Endvidere 
om Caprella. Og, for ikke at forbigaae de Dyr, der ere Gjenstand for nærværende 
Afhandling, maa det endnu tillades mig at anföre, at Amfipodordenen opnaaer sin störsle 
Masseudvikling i Polarhavet; adskillige af de nordiske Arter ere saa kæmpemæssige, 
sammenlignede med Tropchavencs Arter, at de forholde sig til disse omtrent som Ele
fanten til et eller andet af Nordens mindre Landpattedyr. Heller ikke savnes Exempler 
i Bloddyrklassen: saaledes har jeg ingensteds seet saa gigantiske Ascidier som paa Spits
bergen. Der kunde endvidere anföres flere Erfaringer for, at naar de samme Arter ere 
fælleds for Spitsbergen, Grönland og den norske Kyst, de da paa det förste af disse Steder 
synes at fremtræde störst, i det sydlige grønlandske Hav allerede ere mindre, og frem
deles aftage i Störreise paa den norske Kyst alt som man rykker mere sydligt.

Del er almindeligt antaget, og vistnok i det Hele taget med Ret, at de dyriske 
Farvers Skjönhed og Mangfoldighed staae i direkte Forhold til Sollysets Kraft, og at 
derfor Tropeegnenes Dyr prange med rôde, blaa og grönne Farver, medens Polarzonen 
maa lade sig nöie med hvide og sorte. Imidlertid synes denne Lov i ringere Grad at 
gjældc Havdyrene, og man maa ikke troe, at det boreale Hav, dets lange Vinternat 
uagtet, ganske savner Farvepragt. Blandt flere Exempler herpaa, vil jeg blot anföre 
det, som forekommer mig mærkeligs! Een af de ovenomtalte Ascidiearter, af Størrelse 
som Ferskener eller Oranger, kappedes med disse skjönne Frugter ikke blot i elegant 
Form men ogsaa i levende Farver, og fremstillede mellem lisbræer en næsten skuffende 
Efterligning af disse en sydligere Zones Frembringelser. Dette har været mig saa 
meget mere paafaldende, som alle de Ascidier, jeg i Tropehavet har truffet, vare hvide, 
graae eller sortagtige. Del er dog ikke ene med Hensyn til denne Bloddyrslægt, at 
Polarzonen kan udholde en Sammenligning med Tropehavet. Der synes virkeligen at
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gives hele Regioner af det sidste, som slet ikke svare til den Forestilling, man a priori 
danner sig derom. Vilde man for Exempel sammenstille i et Billede alle de zoologiske 
Gjenstande, som Havet ved Callao, omtrent 12° syd for Linien, ydede mig, og sam
menholde delte med Udbyttet, samlet i den lille Bugt Belsund i kortere Tid, skulde 
man maaskee være tilbøjelig til at tilkjende det sidste Sted Fortrinnet baade i siirlige 
Former og i levende Farver. Saalidet opfyldte det peruanske Hav paa det angivne 
Sted de Forventninger, Zoologen plejer at gjöre sig om et Tropehav.

Gaaer man nu endeligen over til Antallet af Slægter og Arter, saa skulde jeg 
mene, at ovenanførte Regel, hvorvel den i Almindelighed kan ansees for paalidelig, dog 
er saa langt fra at kunne gjennemföres i det Enkelte, at endog store naturlige Afde
linger af en eller anden Dyreklasse derfra gjöre paafaldende Undtagelser; og nærvæ
rende Afhandling leverer et Bidrag til at bevise dette med Hensyn til Amfipodernes 
Orden. I et tidligere Arbejde over Grönlands Amfipoder har jeg gjort opmærksom paa, 
at disse udgjorde omtrent en Fjerdedeel af alle de, paa den Tid Arbejdet udkom, be- 
kjendte Amfipoder. Under den Forudsætning, at de övrige Haves Amfipoder vare lige- 
saa vel bekjendte som det grønlandske Havs, kunde man allerede heraf slutte, at denne 
Orden ikke, hvad Antallet angaaer, kunde være indbefattet under den oftere omtalte 
zoologisk-geografiske Lov. Men, da det ikke vel er muligt at anstille nogen Sammen
ligning mellem den Nöiagtighed, hvormed de forskjællige Have ere undersøgte, vilde 
det altid være tilladt, at tvivle paa en saadan Slutnings Gyldighed. Det vil altsaa ikke 
være overflødigt, at understotte den med yderligere Argumenter, og jeg troer, at være 
i Besiddelse af saadanne. Först kan jeg næmlig fremhæve den direkte Erfaring, jeg 
har havt Ledighed til at erhverve mig, ved at besøge Tropehavet saavel paa Ost- som 
Vestkysten af Sydamerika. Blandt de talrige Krustaceer, som her findes, -har jeg af 
Amfipodernes Orden forholdsviis kun truffet faa Arter, af ringe Störreise og med tem
meligt sparsomt Individtal. Og da min Opmærksomhed var henvendt paa disse smaa 
Dyr, og jeg var vant til at söge dem, tör jeg maaskee vove at tillægge denne Erfaring 
nogen Vægt, skjöndt jeg meget vel indseer, at jeg, ifølge mit korte Ophold, maa væie 
saare langt fra at have udtomt, hvad der virkeligen forekommer af denne Orden. 
Istcdetfor at man i vore nordlige Have under enhver Steen ved Stranden finder i hun- 
dredeviis Gammarus Locusta eller Orchestia litoralis og andre Amfipoder, traf man der 
under lignende Forhold ganske andre Krustaceer, næmlig Krabber, især henhörende til 
Slægterne Porcellana, Grapsus o. s. v.

Den anden Grund, hvorpaa jeg stoller min Mening om Amfipodernes Overvægt
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ved Nærmelsen mod Polarhavet, er det store Antal nye nordiske Former af denne Or
den, jeg i det korte Mellemrum, siden mit Arbeide over Grönlands Amfipoder, har lært 
at kjende, og som kun for en Deel ere beskrevne i den fremlagde Afhandling. Jeg 
har næmlig for Ôjeblikket indskrænket mig til Amfipodernes ene Afdeling, de saakaldte 
Gammarina; og af denne endnu blot bearbeidet en Deel af del for Ilaanden værende 
Forraad. Naar hermed bringes i Forbindelse, at man fra samtlige Verdens Have ikke 
kjender 120 Arter af Amfipodordenen, og at de allerede tidligere som grønlandske be
skrevne Arter, udgjorde omtrent en Fjerdedeel af Antallet: saa synes det at blive tyde
ligt, hvor afgjort en Overvægt det nordiske Hav ved nærværende Tilvæxt erholder over 
de sydligere Have. Den Omstændighed, at de talrige nordiske Arter ikke med Föje 
kunne henfores til nogle faa Slægter, men udvikle en Rigdom af Formforskjælligheder, 
hvis fysiologiske Betydning er stor nok, til at fordre Oprettelsen af en Mængde nye 
generiske Grupper: denne Omstændighed forekommer mig ogsaa at give et ikke uvæg
tigt Argument for, at de koldere Have kunne betragtes som Amfipodernes rette og egent
lige Hjem."

Professor Schouw forelæste Udtog af et Brev fra Botanikeren Liebmann.
Delte Brev, der er skrevet i Mirador i Novbr. f. A., giver i Særdeleshed Be

retning om en Reise til den verdensberømte, 17000 Fod höie Pico di Orizaba, som 
Liebmann har foretaget i Forening med den belgiske Naturforsker Ghiesbrecht. I 14 
Dage opholdt de dem i en Hytte la Vacqueria det Jacal paa 10,000 Fods Höide over 
Havet, den höieste Menneskebolig paa Amerikas östlige Cordilleros; herfra gjorde de 
Excursioner, deels op til Bjergets evige Sneeregion, deels ned i de dybe bratte Fjeld- 
klöfter.

Mödet den 15de April.

Professor Forchhammer meddeelte Selskabet en Række af Undersøgelser over Islandske 

og Færoiske Mineralier, ledsagede af nogle almindelige Betragtninger over disse Öers 
chemisk-geognostiske Forhold.
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Ilan gjorde opmærksom paa, at det hele islandske vulkanske System udmærker 
sig derved, at Kulsyreudviklingen, som ved de fleste andre vulkanske Systemer spiller 
en saa stor Rolle, er overordentlig stærk tilbagetrængt. Vel forekommer der enkelte 
saakaldle Ôlkilder, d. v. s. Kilder med kulsyreholdigt Vand; men disse fore i Almin
delighed kun lidet Vand, og Vandet er heller ikke meget rigt paa Kulsyre. Store Stræk
ninger af det vulkanske Terrain synes at være aldeles blottet for en Kulsyreudvikling 
og Kalkstalaktiter i deres mangfoldige Former synes at mangle aldeles paa denne Ôe. 
Henvende vi paa den anden Side vort Blik paa Bjergdannelserne selv, saavel paa Island, 
som paa Færoerne, vise alle Undersøgelser ingen reen neptunisk Dannelse med Undta
gelse af enkelte Leerlag, der ledsage Kullene paa Færoerne og Surturbranden paa Island, 
og de plutoniske og vulkanske Bjergmasser udmærke dem ved en overordenlig stor 
Masse af Kalksilicater i de meest forskjellige Former. Forf. er derfor tilböielig til at 
antage, at den i tidligere Jordperioder dannede kulsure Kalk ved de plutoniske og vul
kanske Virkninger er, ved Sammensmeltning med Sand, Leer og Jernilte, forvandlet til 
hine Silicater, og at i det islandske vulkanske System paa de allerfleste Steder kun 
ældre plutoniske Masser omsmeltes, hvorved naturligviis ingen Kulsyre kan frem
komme. - ,

Næst efter den overveiende Mængde af Kalk i disse Systemers Feldspatharter, 
fortjener det sikkert i höi Grad Opmærksomhed, at Kal» altid er stærkt tilbagetrængt i 
Forhold til Natron, og man bliver fristet til at antage, at ældre granitagtige og gneus- 
agtige Masser ikke have leveret Materiale til disse Ôers Sammensætning; men at Alka
lierne i dem skylder Havvandet deres Oprindelse. Den allerførste Metamorphose, som 
Bjergmasserne i det omtalte Terrain altsaa maatle antages at have lidt, vilde være en 
Omsmeltning af neptuniske Kalk- Leer- Sand- og Jcrnilte-Lag, der ere gjennemtrængte 
af Havvand. Hvor stor en Rolle Havvandet endnu i dette Ôieblik spiller ved enkelte 
vulkanske Udbrud paa Island, seer man af de Kogsaltmasser, som Hekla har sublime
ret. Det er alligevel umuligt, at construere denne forste store Metamorphose, fordi vi 
paa intet Sted i dette System kjendc uforstyrrede neptuniske Bjergarter.

Det rige Materiale, som Forfatteren har kunnet benytte til sit Arbcide, skyldes 
de Reiser, som Regjeringen har foranslalset, og er bleven sammenbragt af Dhrr. Lector 
Stcenstrup, Candidaterne Schylhc og Ilallgrimsen^ hvortil endnu kommer Udbyttet af en 
tidligere af Forfatteren, ligeledes paa Regjeringens Foranstaltning, foretaget Reise paa 
Færoerne.

Forf. har i et i Videnskabernes Selskabs Skrifter indrykket Arbcide, givet en
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geognostisk Skildring af Færoerne, og gjort opmærksom paa den store Rolle, som en 
Porphyr (Doleritporphyr) spiller i de schichtede plutoniske Udviklinger paa dette Öe- 
system. De store Tvillingkrystaller, der ere udskilte i denne Porphyr, bleve dengang
ikke underkastet nogen nöiere Undersøgelse; Forf. har nu optaget denne Undersøgelse 
paany, og derved overbeviist sig om, at de Krystaller, der characterisere denne Por
phyr, ere Labrador. Vægtfylden fandtes i 2 Forsög 2,6773 og 2,699. Sammensæt-
ningen er efter 2 Analyser, udförte Natron :

Natron med Spor af Kali

med kulsuurt

Kiseljord 52,23. 52,82.
Leerjord 29,94. 30,12.
Kalk 12,94. 12,12.
Jerntveilte 1,78. 1,67.
Magnesia 0,19. —

i en Analyse med Flussyre 4,511%.

Middeltallet af disse Analyser er:

101,55

Kiseljord 52,52
Leerjord 30,03
Magnesia 0,19
Kalk 12,58
Natron 4,51
Jerntveilte 1,72

Vægttilvæxten hidrører deels derfra, at Jerntvcilte ikke findes som saadant, 
men som Forilte i Blandingen.

Iltmængden i de stærke Baser, Leerjorden og Kiseljorden, forholder sig som 
4,68 : 14,03 : 27,28, som 1 : 3 : 6.

En Sammenligning med Abichs Analyse af Labrador fra Ætna vil vise Ovcr-
eensstemmelsen imellem disse to Mineralien

Kiseljord 53,48. 27,77 lit.
Leerjord 26,46. 12,38 —
Jerntveilte 1,60. 0,49 —
Manganforilte 0,89. 0,19 —
Kalk 9,49. 2,66 —
Magnesia 1,74. 0,67 —

Vil. 1G
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Kali 0,22. 0,03 —
Natron 4,10. 1,03 —

Tab ved Glödning 0,42.
Cand. Hallgrimsen har sendt en Tufmasse fra Selfjall strax ved Lamba, neden

for Kaldadal paa Husafell, hvor den er bedækket af mægtige Doleritstromme. I denne 
mørkebrune Tufmasse, som forvitrer til en graaguul Leerart, forekomme meget smukke 
og til alle Sider udkrystalliserede Augiter, og desuden hvide Feldspathkrystaller, lige
ledes krystalliserede til alle Sider og med en stor Mængde meget kjendélige og be- 
stembare Flader. Krystallernes Störreise nærmer sig undertiden til | Tomme. Vægt
fylden blev bestemt til 2,7006 og allerede denne Vægtfylde maatte gjöre det sandsyn
ligt, at dette smukke Mineral var det samme som det Montic elli efter Hans Majestæt
Kongen har opkaldt Christianit og som G. Rose kalder Anorthit. 2 Analyser ,^'udförte
med kulsuurt Natron, gav folgende Resultat:

Kiselsyre 47,67. 47,59.
Leerjord 33,05. 32,00.
Jerntveilte 2,21. 1,81.
Kalk 17,64. 16,46.
Magnesia 1,30. —
Natron — — 1,09
Kali — — 0,29

bestemt i en Analyse med Flussyre.
Middeltallet af disse Analyser er:

Kiselsyre 47,63.
Leerjord 32,52.
Jerntveilte 2,01.
Kalk 17,05.
Magnesia 1,30.
Natron 1,09.
Kali 0,29.

Iltmængderne i de stærke Baser: Kalk, Magnesia, Natron og Kali forholder 
sig til Iltmængden i Leerjord og Jerntveilte og til Ilten i Kiselsyren, som 6,06 : 45,81 1 
24,74, hvilket vel ikke stemmer fuldkomment med et Forhold af 1 : 3 : 4, men dog 
nærmer sig saameget dertil, at man neppe er berettiget til at antage en anden Sammen
sætning end den angivne. Abigs Analyse af Christianit giver folgende Forhold :
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Kiseljord 11,38. 23,36 Ilt.
Leerjord 33,84. 15,80 —
Jernlveiltc 0,33. 0,10 —
Kalk 18,07. 4,80 ' —

Talk 1,56. 9,59 —
Kali med Spor af Natron 0,88. 0,14 —

Dette Minerals Krystaludvikling stemmer ret godt med de af G. Rose for 
Anorthiten angivne. Fladerne P. M. T. 1. q. y. e. n forekomme. Jeg fandt P: M. 
ved Rellectionsgoniometret — 95° 12'

og T: M. = 116° 28'
men Fladerne speile ikke saa stærkt, at man kunde betragte disse Maalninger som fuld
komment nöiagtige. Tvillinger, hvis Sammensætningsflade er M, forekomme meget 
hyppigt og Fladerne P og P' danne da indspringende Vinkler med hinanden. Det 
bliver derfor i höieste Grad sandsynligt, at den islandske Christianit ikke er forskjellig 
fra den vesuvianske og at Overvægten af Kiseljord og Kalk imod Leerjorden hidrörer 
fra indblandede Augitpartikler.

Lector Stecnstrup har ifölge sine geognostiskc Undersögelser paa Island, op
stillet 3 Formationer, 1) den ældre schichtede Trap overeensstemmende med Færoernes 
Trap, der indbefatter Labradorporpbyren, 2) Klöftlavaen og 3) de nyere Vulkaners 
Producter. Klöftlavaen forekommer ved Ilavnefjord med meget skarpt udskilte Bestand
dele, der tildeels ere krystalliserede i Huulhederne; disse ere, Augit, undertiden meget 
bestemt krystalliseret, Titanjern og en feldspathagtig Bestanddeel, der udgjör den störste 
Deel af Massen og som forekommer krystalliseret i glimmeragtige Tavler hvis Dimen
sioner ere ubestembare, men hvis skjeve Form synes at sætte det udenfor al Tvivl at 
de ere tetartoprismatiske. Vægtfylden af dette Mineral fandtes ved 3° C. liig 2,7296,
Analysen gav folgende Resultat:

Kiseljord 61,35 61,22
Leerjord 23,32 24,64
Jerntveille 2,39 2,40
Kalk 8,88 8,82
Magnesia 0,36
Natron med Spor af Kali 2,56, beregnet efter det som mang-

lede i 100.
Desuden blev det ved en Analyse med Flussyre afgjort at begge Alkalierne 

16*
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vare tilstede, men deres Qvantitet blev ikke med tilstrækkelig Nöiagtighed bestemt. I 
2den Analyse forholder lltmængden i de stærke Baser sig til Leerjordens og Kiseljordens 
Ilt som 3,25 : 11,51 : 31,80 eller som 1 : 3 : 9, det vil sige, denne Feldspaths al
mindelige Formel er den samme som Oligoclasens (Natron Spodumen), men derved 
forskjellig, at Kalken i dette Tilfælde udgjör den störste Deel af de stærke Baser, jeg 
kalder derfor denne Feldspathart Kalkoligcclas og den Bjergart, der danner Havnefjords 
Klöftlava og bestaaer af Kalkoligoclas, Augit og Titanjern, bör betegnes med et sær
egent Navn, da den efter Lector Stemstrups Iagttagelse spiller en stor Rolle paa Island.

Universitetsmuseet havde i afdöde Etatsraad JFads Bestyrelsestid modtaget 2 
Kasser med Mineralier, hvis Indpakningspapir beviste al de vare fra Island. Stykkerne 
have kugelförmige Afsondringer med concentrisk straalet Brud, de forekomme ikke kry
stalliserede og den krystallinske Structur som de vise paa enkelte Steder tillader ikke 
at bestemme Krystalformen. Farven er guulagtig graa, paa Overfladen af mange Stykker 
bruunlig, dets Vægtfylde er 2,508. I Iluulheder forekomme Quarts, Mesotyp, Desmin, 
Ileulandit. Middeltallet af 5 Analyser giver:

Kiseljord 74,222
Leerjord 13,203
Jernlveilte 2,496
Magnesia 0,994
Natron 5,801
Kali 1,076
Vand 2,990

lltmængden i Vandet, de stærke Baser (Magnesia, Natron, Kali) i Lcerjorden 
og Kiseljorden forholder sig som 2,658, 2,051 : 6,166 : 28,559, hvilket sandsynligvis 
kan udtrykkes saaledes : 1 : 1 : 3 : 18, hvorved Jernet er antaget at være tilfældigvis 
indblandet, og Vandet at være omtrent £ Procent for höit angivet, hvilket er meget 
sandsynligt i et saa poröst Legeme som dette.

Baulabjerget bestaaer af en graaeagtig hvid porös Steenart, der undertiden har
söileformige Afsondringer som Basalten. Middeltallet af 3 Analyser giver folgende
Resultat :

Kiseljord 74,381
Leerjord 13,778
Jerntveilte 1,938
Manganilte 0,189
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Kalk 0,855
Magnesia 0,586
Kali 2,628
Natron 3,572
Vand 2,085
Chlor 0,127

Heraf folger altsaa at Baulabjergets Steenmasse er den samme som det tidligere 
omtalte Mineral, et Hydrat af en Feldspathart der hidtil var ubekjendt, hvori Bestand
delenes Iltmængde forholde sig som 1 : 3 : 18, men der, som senere skal vises, ogsaa 
forekommer vandfrit paa Island.

Jeg vil kalde dette Mineral efter dets vigtigste Findested Baulit og Lector 
Steenstrup har iagttaget at det spiller en vigtig Rolle i Islands Klöftlavaformation. Det 
er denne Dannelse som flere Reisende have anseet for Trachyt, men som ifölge de an- 
förte Analyser er meget forskjellig derfra. Analyserne vise at det er et Product af 
vandige Udbrud, og det vil snart blive godtgjort at de nyere Vulkaner tildeels have 
omsmeltet denne Masse og givet Anledning til nye Producters Dannelse.

Vulkanen Viti, der horer med til Krabblasystemet, har i ældre Tider udkastet 
en hvid kornet Substants, der bestaaer af 3 Mineralier, nemlig Amphibol i meget lange 
sorte Naale, et hvidt Mineral der udgjör sikkert 9/io Dele af det Hele, og enkelte 
Quartskrystaller. Den hele Steenmasse, Amphibol, Quarts og det hvide Mineral, blev

92,203 
Kali og Natron som Tab 7,797.

underkastet en Analyse, hvorved folgende Bestanddele erholdtes
Kiseljord 31,320 ~= 75,065%
Leerjord 4,247 = 10,179
Jerntveilte 1,977 = 4,714
Kalk 0,745 = 1,785
Magnesia 0,192 = 0,460

Sammenligner man denne Analyse med Baulitens, saa bliver det klart, at det 
er det samme Mineral, hvori Vandet mangler, og nogen Leerjord er erstattet ved 
Jcrntveilte.

Saltsyre udtrækker det jernholdende Mineral, og efter et Middeltal af 2 Ana
lyser, der forresten afvige meget betydelig fra hinanden, bestaaer det i Saltsyre oplö- 
selige sorte Mineral af:
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Kiseljord 29,14
Leerjord 9,21
Jerntveilte 50,55
Manganilte 0,33
Kalk 4,01
Magnesia 3,33
Kali 1,28
Natron 3,65

101,50.
Forfatteren slutter af den store Afvigelse især i Jernmængden i de 2 Analyser, 

at der foruden Hornblende, endnu forekommer enten Jernglands, eller Magnefjernsteen 
flint indsprængt i Mineralet.

Det med Saltsyre og kulsurt Natron udtrukne Mineral blev benyttet til en 
Bestemmelse af Vægtfylden, der gav 2,624 ved 23° C. Middeltallet af 4 Analyser,
deels med Saltsyre deels med kulsuurt Natron af det med Flussyre udtrukne Mineral, gav:

Kiseljord 78,32 41,69 Ilt.
Leerjord 12,64 5,90 -
Jerntveilte 1,57 0,48 -
Kalk 1,29 0,36 -
Magnesia 0,96 0,37 -
Kali 2,35 0,40 -
Natron 3,59

100,72
0,91 -

Iltmængden i de stærke Baser er 2,04; i Leerjorden 5,90; i Kiscljorden
41,69, hvilke giver et Forhold af 1 : 3 : 20. Det er alligevel sandsynligt, at For-
holdet er 1 : 3 : 18, og at en ringe Mængde Quarts, der forekommer ogsaa udskilt i 
Krystaller, blander sig med det egentlige Mineral. Dette bliver endnu mere sandsynligt 
ved Analysen af de andre hertil hiirende Mineralier. Jökulsaaen bringer fra den indre 
meget lidet kjendte Deel af Landet et Mineral som er hvidt, men indeholder smaa 
Tærninger af Svovlkiis indblandet, som om Jernet, der i det forrige Tilfælde var ind- 
gaaet i Amphibolens Sammensætning, her havde forenet sig med Svovl. Ved Slemning 
kunde den större Deel af Svovlkisen udskilles, og da erholdt Forfatteren folgende 
Bestanddele:
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Kiseljord 76,65 41,38 Ilt.
Leerjord 11,57 5,40 -
Kalk 0,05 0,01 -
Magnesia 0,20 0,08 -
Kali 3,26 0,55 -
Natron 3,73 0,96 -
Jerntveilte 0,63

99,09

lltmængden i de stærke Baser er 1,60 ; i Leerjorden 5,40 og i Kiseljordcn
41,38. Forholdet er altsaa som 1 : 3 : 21.

I den bekjendte Obsidian fra Hrafntinnahruggr forekommer der undertiden
kugelförmige udskilte Masser, med concentrisk slraalet Brud, aabenbart et Product af
Krystallisationen, dannet der hvor Massen er langsomt afkjölet. Vægtfylden fandtes ved 
10° C. 2,389 og en dobbelt Analyse med kulsuurt Natron og Flussyre gav folgende
Sammensætning:

Kiseljord 74,83% 38,87 Ilt
Leerjord 13,49 6,30 -
Jerntveilte 4,40 1,35 -
Kalk 1,98 0,56 -
Magnesia 0,17 0,07 -
Natron 5,56 1,42 -
og Kali

100,43

lltmængden i de stærke Baser, Leerjorden og Kiseljordcn forholder sig som 
2,05 : 6,30 : 38,87, altsaa som 1 : 3 : 19.

Da Kiseljordens lltmængde i disse 3, under meget forskjellige Omstændigheder 
dannede Mineralier, er 19, 20, 21 Gange de stærke Basers Iltmængde, og da Betin
gelserne, hvorunder et Overskud af Kiselsyre meget let kunde findes, i de analyserede 
Pröver ere tilstede, saa bliver det höist sandsynligt at det rigtige Forhold imellem disse 
3 Bestanddeles Iltmængde er som 1 : 3 : 18. I alle Tilfælde er det klart, at alle 
3 Mineralier ere under forskjellige Forhold omsmeltet Baulit og Baulilen viser sig 
ogsaa derved som en med Trachiten analog Dannelse, at den har sin Obsidian ligesaa- 
vel som Trachiten. Obsidianen fra Hrafntinnahruggr er da en i Masse omsmeltet og 
som Lavaström udbrudt Baulit. Krabliten, en i enkelte Stykker mere cementeret end 
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fuldkommen smeltet Baulit og Jokulsaas Feldspath er Baulit, omsmeltet under en Ud
vikling af Svovelbrinte.

I de skjöre udkastede Stene af Viti-Vulkanen, forekommer i Huulheder Kry
staller af dette Mineral, men saa smaa, at de ikke kunne maales; man opdager dog 
Feldspathens 2 Gjennemgange meget tydeligt. Man seer af det Anförte at Vitivulkanens 
udkastede Masser forholde sig til Bauliten, som Gabbro forholder sig til Serpentin; 
ved Omsmeltninger er Vandet uddrevet og Bestanddelene have ordnet sig anderledes.

De hidtil omtalte Feldspathdannelser i deres Forbindelse med Augit, Horn
blende og Titanjern, lide nu meget interessante Métamorphoser ved Vandets og Svovl
syrens Indvirkning i Naturen. Svovlsyren oploser det Hele, den danner med Kalken 
Gips, der udkrystalliserer i store Masser overalt hvor denne Indvirkning finder Sted ; 
der udskilles derved hvidt, svagt sammenhængende Kiseljordhydrat, som Lector Steen- 
strup har medbragt fra disse Egne, og paa den hele for disse Indvirkninger udsatte 
Flade, udkrystalliserer det saakaldte Hversalt naar Vandet fordamper, i fine naalcfor- 
mige Krystaller, som ifölge et Middeltal af 5 Analyser bestaae af:

Svovelsyre 35,16% 21,05 Ilt
Leerjord 11,22 5,24 -
Jerntveilte 1,23 0,37 -
Jernforilte 4,57 1,04 -
Magnesia 2,19

54,37
0,85 -

Vand som Tab 45,63 40,56 -
.. Ifölge denne Analyse er det saaledes dannede Salt en Alunart, hvor Magnesia 

og Jernforilte forholde sig som Kali eller Amoniak i det almindelige Alun. Vand
mængden har i forskjellige Analyser været noget forskjellig og afvexler imellem 18 og 
24 Atomer, hvilket sandsynligviis hidrörer fra forskjellige Omstændigheder under Sal
tets Krystallisation. Hvcrsaltet benyttes af Islænderne som Beitsemiddel til sorte Farver, 
hvortil det er ypperligt skikket.

Den sidste Bcstanddeel, som Svovelsvrcn udtrækker af Lavaen er suurt svovl- 
suurt Natron, blandet med meer eller mindre, suurt svovlsuurt Kali. Disse Salte ere 
saa let oplöselige og have saa ringe Evne til at krystallisere, at de intet Sted, hvor 
Svovelsyren indvirker paa Steenmasserne, findes udkrystalliserede, og Regnvandet skyller 
dem derfor ud i Havet.

Den ældre Trap paa Færoerne indeholder paa flere Steder gedigent Kobber
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(Naalsöe, Famarasund paa Suderöe), det er meget sandsynligt, at disse Kobberdele 
ogsaa forekomme i det islandske System, og ved Smeltning ere gaaede over i Klöft- 
lavaen, hvor de da senere ere bievne angrebne af Svovlet.

Der forekommer to Mineralier, som aabenbart ere Producter af denne Ind
virkning; det ene deraf, som jeg vil kalde Krisivigit, har en smaragdgrön Farve og 
forekommer som et mere eller mindre tykt Lag paa flere af Svovelsyre forstyrrede 
Lavalag i Nærheden af Krisuvig og er bragt hertil af Lector Steenstrup. Dets Sam
mensætning fandtes:

Svovlsyre 18,88
Kobberilte 67,75
Leerjord og )

0,56
Jcrnilte )
Vand 12,81

Det nærmer sig i sin Sammensætning meget til Brochantit, men medens Brochantit 

er sammensat efter Formlen S Cu-f-H2 = S5 Cu1 , er dette Mineral

S 5 Gu1 J=Cu3 H , det forholder sig altsaa til Brochantit, som Kobberlasur for
holder sig til Kobbermalachit. Da Forholdet imellem Svovelsyren og Kobberiltets Ilt
mængde er som 5:6, saa har Forf. anstilt flere Forsög, hvorved blot Svovelsyre og 
Kobberilte blev bestemt og i alle disse Forsög viiste der sig et Forhold, imellem 5:6 
og 4:5. Dette basisk svovelsure Kobberhydrat er i Almindelighed ledsaget af et sort 
Kobbermineral, som ved den chemiske Analyse viiste sig at bestaae af Svovel og Kobber 
i det Forhold, der svarer til Formlen C'u. Det er altsaa Kobber-indigo, sammensat ana
logt med Kobbertveilte og frembragt ved Svovlbrintens Indvirkning paa Kobberilte.

Jöklerne ^forstyrre ved deres fremadskridende Bevægelse de plutoniske og vul
kanske Dannelser, der forekomme som Underlaget for disse lismasser. Den saaledes 
flintmalede Substants, udsat for Atmosphærens og Vandets Indvirkning, lider meget væ
sentlige Forandringer. Dette Jökulleer fra Hjalla i Arnasyssel blev underkastet en 
chemisk Analyse, idet det blev slemmet og derpaa udtrukket med overordenlig fortyndet 
Saltsyre, hvorved der oplöstes Jernforilte, Leerjord og Kalk, der havde været tilstede 
som kulsuur Kalk, hvilket viste sig ved de Glasbobler, der udvikledes af Leret ved 
Syrens Indvirkning. Den saltsure Oplosning blev udvasket og Leret digereret med en 
meget fortyndet Oplosning af kaustisk Kali for at oplöse saavel den Kiseljord, der er 
frigjort ved Digestionen med Saltsyre, som den, der allerede tidligere havde været

VII. 17 
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oplöst i Vand, og viste sig som Aarer af Kiselsinler i det oprindelige Leer. Den til
bageblivende Masse blev i et Glasror opvarmet ved det kogende Vands Varme, medens 
en Ström af Svovelbrinte blev ledet derover, derpaa udtrukket med meget fortyndet 
Saltsyre, og senere med kulsuurt Natron, hvorved folgende Bestanddele bleve udskilte : 

Kiseljord 50,99%.
Leerjord 7,39.
Jerntveilte 21,21.
Titanilte 0,46.
Magnesia 19,96.

Sammenligne vi delte Resultat med Resultatet af en Analyse af Klöftlavaens
augitiske Bestanddeel, der var meget omhyggeligen udtrukken med Magneten og gav
folgende Sammensætning:

« Kiseljord 50,81.
Leerjord 2,43.
Jerntveilte 11,29.
Kalk 19,31. -

Titansyre 4,95.
Magnesia 10,99.
Alkali 0,71,

saa seer man, at Augitens hele Kalkbestanddeel er bleven forvandlet til kulsuur Kalk,
at dens Magnesia derimod blev i Forbindelse med Kiseljorden, og dannede Hoved-
massen af det nye Mineral. Kalkoligoclassen blev ikkun tildeels decomponeret og i den 
Substants der blev tilbage efter at den augitiske Bestanddeel var udtrukken ved Ind
virkning af Svovelbrinte og Digestion med Saltsyre, fandtes en betydelig Mængde af 
Alkalierne.

Forfatteren har tidligere gjort det meget sandsynligt, at der i Dybden under 
de varme Kilder paa Island dannedes Leer, medens endeel af Kiseljorden og den hele 
Mængde Alkali af Feldspathen oplöste sig i Kilderne; men han troede dengang, at 
Leret forblev dybt nede i Jorden. Dette er alligevel ikke Tilfælde; ved Lector Steen- 
strups Iagttagelser er det godtgjort, at Leret, det andet Product af denne Decomposition, 
föres til Overfladen og det endog saa almindeligt, at Islænderne benævner det med et 
meget betegnende Navn Hverleer.

Hverleret forekommer under to forskjellige Former, rödt Hverleer, som inde
holder endnu den hele Mængde Jern af Klöftlavaens augitiske Bestanddeel, og det hvide
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II verleer, hvor denne Jernbestanddeel er udtrukken, ved Hjælp af Svovelsyrc. Forf. 
forsögte ad den experimentale Vei at lade de samme Decompositioner gaae for sig. Han 
ledede Svovelbrintc over rödt Hverleer, der var opvarmet til Vandets Kogepunct og 
digererede det derpaa med en meget fortyndet Saltsyre, hvorved det lykkedes ham, at 
udtrække den bele Jernmængde og at udskille derved en Leerart, der fuldkommen lig- 
,nede det hvide Hverleer.

Skulle vi altsaa sammenfatte den indvirkning, som Vandet har paa Klöftlavaen, 
saa er den af en dobbelt og meget forskjellig Art. Den förste, hvor Vandet virker i 
Forening med Atmosphæren og Jöklernes mechaniske Kraft, giver Anledning til Dan
nelsen af kulsuur Kalk, hvortil næsten den hele Kalkmængde af disse Mineralier for
vandles. Magnesia og Jern indgaae Forbindelse med Kiseljord og Vand, der tillige 
optager en Deel Leerjord. Den anden Indvirkning derimod af Vand under meget höie 
Temperaturer, danner först kiselsuurt Natron og kiselsuurt Kali, der oplöses af Vandet, 
og meget jernholdigt Leer, der antager en stærk röd Farve, idet Jernet iltes. Det 
rüde Leer bliver decomponeret ved Svovelbrinte, idet der dannes Svoveljcrn, som se
nere oplöses ved Svovelsyre tilligemed de stærkere Baser, og der bliver ikkun kiselsuur 
Leerjordhydrat tilbage, som hyppigeri forekommer med reen hvid Farve.

Omendskjöndt den folgende Analysq ikke staaer i nogen umiddelbar Forbindelse 
med de foregaaende Undersøgelser, har Forf. dog optaget den med i sit Arbeide, da 
Mineralet horer til den samme Række af geognostiske Udviklinger. Ved Qvalböe paa 
Suderöe, en af Færoerne, forekommer der i en meget fast basaltisk Dolorit, et Mineral, 
som sandsynligviis er det meest foranderlige af alle Mincralproducter. Slaaer man 
Stenen ¡stykker, saa findes i Blærehuller, der ere fuldkommen udfyldte, et olivengrönt 
Mineral med muslet Brud, Glasglands og en Haardhed, der staaer noget under Kalk- 
spathens; det er fuldkomment gjennemsigtigt og ligner paa Haardheden nær, enkelte 
Varieteter af Olivin. Efter mindre end 24 Timer er dette Mineral ganske sort og 
giver da en graa Streg. I enkelte, sjeldne Varieteter har det antaget en blodrod Farve, 
og naar man udglöder Mineralet, antager det strax den samme Farve.

Mineralets Vægtfylde fandtes. 1,809 og lo Analyser deraf gav som Resultat
Kiseljord 32,85. 17,07 Ilt.
Jernforille 21,56. 1,91 —
Magnesia 3,11. 1,33 —
Vand 12,15. 37,17 —

' ' 17*
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som svarer til Formlen Fe Si-|-H2 , hvor en Deel af Jernillet (%) er erstattet ved 
Magnesia. Det er sandsynligviis den reneste Varietet af Macullochs Chlorophæit, men 
er sikkert ikke dannet ved en Forandring af Olivin, som man har paastaaet.

t

Modet den 29de April.

Professor Schouw forelæste en Afhandling om de pompeianske Planter. Da denne 

Afhandling ikke er bestemt til at oplages i Selskabets Skrifter, og ikke godt egner sig 
til at leveres i Udtog, forbigaaes dens Indhold i denne Oversigt.

1 Anledning af en af Magister Drejer indsendt Afhandling „Symbolae carico- 
logicae« var opstaaet det Spörgsmaal, om latinske Afhandlinger kunne optages i Selskabets 
Skrifter. Til at dröfte dette Spörgsmaal nedsattes en Comitee, bestaaende af Conferents- 
raad Örsted, Professor Schouw, Professor Forchhammer, Justitsraad Molbech og Pro
fessor Madvig, som derover afgav folgende Betænkning:

„Videnskabernes Selskab paalagde i dets Mode d. 15de dennes Undertegnede 
at sammentræde i en Comitee for at overveie og afgive Betænkning om, hvorvidt det 
maatte være tilraadeligt i Samlingen af Selskabets Skrifter at optage Afhandlinger skrevne 
enten paa Latin eller paa fremmede nyere Sprog, og vi have herved den Ære at fore
lægge Selskabet vor Formening om denne Gjenstand

Ved Videnskabernes Selskabs Stiftelse blev det Princip fastsat, at dets Skrifter, 
forfat tilhore Nationalliteraturen og bære dens Præg, og for at medvirke til dens Ud
vikling, skulde udgives paa Dansk, uagtet det af Selskabets oprindelige Medlemmer, der 
besad den störste literære Anseelse, ja var dets nærmeste Stifter, H. Gram, heldede til 
den Mening, at Skrifterne burde udgives paa Latin. Det dengang opstillede Princip 
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har man strængt overholdt. En af de förste i Selskabet forelæste Afhandlinger var 
Tydskeren Scheidts „om Danmark nogensinde har været et Lehn af det tydske Rige" ; 
den var skreven og læstes , i Forfatterens Sprog, Tydsk, men blev trykt paa Dansk. 
1 Aaret 1769 indfortes Astronomen Pater Hell og bans Ledsager Sainowicz, da de 
kom tilbage fra Vardöehuus, (hvor de havde observeret Venus’s Gjennemgang) under 
et længere Ophold i Kjöbenhavn i Videnskabernes Selskab, hvor de baade selv oplæste 
Afhandlinger paa Latin og Professor Horrebow et Par Gange læste paa Latin for at 
forstaaes af dem. Men ikke blot Horrebows, ogsaa de Fremmedes Afhandlinger ere i 
Skrifterne trykte paa Dansk (hvorvel Hells tillige særskilt ere udgivne paa Latin); og 
dog vil man ikke let kunne tænke sig noget Tilfælde, der mere talte for en Undtagelse 
end dette, hvor Forfatterne ikke engang forstode Dansk og i det Ringeste den ene, Hell, 
havde en stor Anseelse og behandledes med megen Opmærksomhed. Senere ere nogle 
Gange botaniske Afhandlinger forelagte Selskabet, der i Plantebeskrivelserne indeholdt 
et stærkt latinsk Element, saasom af Rottböll 1783, Schousboe 1800, Schumacher 1829, 
men ingen saadan Afhandling er dog fuldstændig trykt paa Latin, men alle de indle
dende og almindelige Afsnit paa Dansk; i Schousboes Afhandling ere endog de spe
cielle Beskrivelser og Diagnoser givne baade paa Dansk og Latin.

Comitteen skjönner nu ikke rettere, end at dette af Selskabet hidtil opretholdte 
Princip fremdeles bör bevares og fulges ukrænket. Det er, om mah end ikke vil lægge 
Vægt paa Eenheden i Selskabets Skrifters Form eller urgere det mindre Hensigtsmæssige 
i Oplæsningen af Afhandlinger i fremmede Sprog (der vilde være en Folge af deres 
skriftlige Redaction deri) ingenlunde uden Betydning og Vigtighed, at Nationaliteten 
ogsaa her hævdes, selv med nogen Opoflrelse fra den enkelte Forfatters Side. Har 
end Udgivelsen af Videnskabernes Selskabs Skrifter paa Dansk nuomstunder ikke den 
almindelige Vigtighed for det danske Sprog som i Selskabets förste Tider, bör den 
dog visselig give et væsentligt Bidrag til Sprogets vedvarende Udvikling med Hensyn 
til videnskabelige Gjenstandes Fremstilling, og en Form af det literære Liv og Væsen, 
hvorved Videnskabsmanden som Forfatter i sit Fag ganske aflagde Præget af og let 
tillige indtil en vis Grad Erindringen om sin Nationalitet, bör Videnskabernes Selskab 
ikke med sit Excmpel antyde. Det er unægteligt, at Optagelsen af Afhandlinger paa 
Latin forsaavidt vilde have mindst imod sig, som derved ikke opstod en Conflict imellem 
det danske og andre levende Sprog, der kunde befrygtes at ville have en mere indgri
bende og omfattende Virkning, ligesom vel heller ikke mange Forfattere ville finde den 
latinske Form bcqvem og fuldkomment passende til Æmriet. Men Comiteen tör ikke 
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fordölgc den Formodning, at, naar det forst var tilladt at lade Afhandlinger trykke i 
Selskabets Skrifter paa Latin, for at de kunde læses af Flere, vilde man, efter nogle 
Aars Hævd paa denne Ret til at læses af Flere, meget let gaae over til at forlange 
at læses af Flere i den letteste og adæqvateste Form, og saaledes vilde Optagelsen af 
Afhandlinger paa Tydsk og Fransk, om ikke flere Sprog, fordres. Det vilde udentvivl 
snart skee temmelig hyppigt; thi Den, der engang havde brugt den fremmede Form, 
vilde neppe tillægge senere Arbeidcr mindre Krav paa en udbredt Kreds af Læsere, 
og andre Medlemmer vilde, ifølge menneskelig Svaghed, troe at burde gjöre ikke 
mindre for Udlandet. Vel synes der for latinske Afhandlinger i enkelte Tilfælde at kunne 
anföres , al visse Grene af Naturhistorien have uddannet sig en saadan reciperet latinsk 
Terminologie, at rene Beskrivelser og diagnostiske Bestemmelser ikke blot paa den for 
de Fleste tilgjængelige Maade, men ogsaa i sig selv lettest gives paa Latin. Men 
Videnskabernes Selskabs Skrifter indeholde gjennem alle Rækker ligé indtil nu en 
Mængde naturhistoriske Afhandlinger af reen descriptiv Characteer affattede paa Dansk 
(af Fabricius, Chemnitz, Ström, Holmskjold, Gunnerus, Müller, O. Fabricius, Brünniche, 
Reinhardt og Kröyer), og hvad navnligen Botaniken angaaer, med Hensyn til hvilken 
delte Punkt især kunde synes at have Vægt, da er der tidligere ved Viborg, men især 
ved Horncmann og senest ved Drejer dannet en dansk botanisk Terminologie, der 
hæver Vanskeligheder af den her antydede Art. I ethvert Tilfælde vil herfra ikke 
kunne hentes nogen Grund for at gaae videre end i de ovenfor omtalte botaniske Af
handlinger, hvor de systematiske Beskrivelser og Diagnoser ere affattede paa Latin. 
Onsket om en större Kreds af Læsere maa söge sin Opfyldelse ved Oersættelser, ved 
hvilke Selskabets Liberalitet i at tilstaae Afbenyttelsen af Kobbcrpladerne til naturhi
storiske Afhandlinger kommer i særdeles Betragtning.

Idet vi saaledes fraraade Optagelsen af Afhandlinger, der ere skrevne paa Latin 
eller nyere fremmede Sprog, i Videnskabernes Selskabs Skrifter, maae vi med Hensyn 
til den Afhandling, der nærmest har fremkaldt Spörgsmaalet, overlade det til den til 
sammes Bedömmelse nedsatte Comitee at gjöre Selskabet Forslag om den Maade, paa 
hvilken det, om det end tiltræder vor Formening, dog vil kunne bidrage til Afhand
lingens Udgivelse, saafremt den ved sin Beskaffenhed vinder Bifald og Interesse."

Selskabet billigede denne Betænkning.
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Professorerne Zeise og Forchhammer afgave folgende Betænkning over Lector 
Scharlings Afhandling om Urinen.

„Den af Lector Scharling til det Kgl. Videnskabernes Selskab indsendte Af
handling med Titel „Undersogelser over Urinen/' hvorom Selskabet har önsket Under
tegnedes Betænkning, har, summarisk taget, folgende Indhold:

Ved Æther kan af Urin uddrages et eget harpixagtigt Legeme, ved hvilket 
især er at mærke, at det ved Destillation med chlorholdig Salpetersyre giver Pro
ducer, der synes at være eens med dem, der efter Forfatterens Iagttagelser faaes ved 
en lignende Behandling af Urin, skilt fra storste Delen af Urinstoffet. Blandt disse 
Producter er en Syre, der er isomer med Chlorsalicylsyrlingen. Forfatteren mener, al 
hiin Syre, erholdt ved Urinen, indeholder et sammensat Radical, analogt med det i 
denne Syre. Han kalder dette antagne Radical Omichmyl. Det harpixagtige Legeme 
trocr han at være et Ilte af samme Radical, og han kalder derfor Urinharpixet Omich- 
mylilte; det bör imidlertid mærkes, at det endnu ei er afgjort, om dette harpixagtige 
Legeme er qvælstoffrit.

Hiin Syre, hvilken han kalder Chloromichmylsyre, faaer han i störst Mængde 
ved passende Destillation af den fra Urinstoffet ved Salpetersyre skilte Urin. Den analy
tiske Undersøgelse herover blev anstillet deels med den vandbundne Syre, decís med 
dens Sölvoxidsalt, tildeels ogsaa med Barytsaltet.

Tilligemed denne Syre faaes ved hiin Behandling af Urinresiduet el egel olie- 
agtigt Legeme, hvilket Forfatteren, paa Grund af at det, foruden Elementerne i Chlo- 
roinichmylsyren, indeholder Qvælstof, kalder Nitro chlor omichmyl; det synes at inde
holde med samme Mængde Kulstof dobbelt saa meget Chlor som Chloromichmylsyren, 
men er iövrigt ei fuldstændigt analyseret.

Rystes Nilrochloromichmylet med en Oplosning af kulsuurt Natron, da oplages 
en Deel Salpetersyre, og der tilbagebliver en noget lysere Olie end Nitrochloromich- 
mylet. Forfatteren kalder dette Stof Chloromichmyl.

Inddamper man en viinaandig Oplosning af Chloromichmyl, saa udvikles lidt 
efter lidt Saltsyre, og der udskiller sig efterbaanden et Stof, som Forfatteren kalder 
Chloromichmy Iharpix.

Dette Legeme faaes imidlertid lettest som det tredie Hovedproduct ved den 
ovenfor omtalte Behandling af Urinresiduet med Salpetersyre. Det tilbagebliver i Re
torten tilligemed Urinens uorganiske Bestanddele som en bruun harpixagtig eller bal-
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samagtig Masse, og maa renses ved Oplosning i Kali eller Natron og Fældning for

medelst Svovlsyre.
Forfatteren anförer endelig, at han ved at destillere Benzoesyre med Konge

vand har erholdt en Syre, som idetmindste ligner meget Chloromichmylsyren.
Det vil heraf sees, at den af Lector Scharling indsendte Afhandling indeholder 

en Deel mærkelige Facta, hvorover man har Grund til at önske fortsatte Undersögelser. 
Vi ansee derfor denne Afhandling for værdig til at optages i Videnskabernes Selskabs 
Skrifter, og der tilkommer da fölgelig Forfatteren Selskabets Solvmedaille som et 

Agtelsestegn."
Selskabet tiltraadte Comiteens Betænkning.

Professorerne Zeise og Forchhammer afgave Betænkning om en Afhandling med 
Motto „Konge og Fædreland", indkommen som Besvarelse af Priissporgsmaalet om 

Farvning med Kampechetræ.
„Som Svar paa Videnskabernes Selskabs for det Classenske Legat udsatte 

Priisspörgsmaal, „hvorledes kan man anvende Kampechetræ" &c. har Selskabet mod
taget en Udarbeidelse med Motto Konge og Fædreland. Omendskjöndt denne Besva
relse er indkommen efterat den fastsatte Tid er udlöben, vilde undertegnede Comitee 
ikke tage det i Betænkning at anbefale den, hvis den fyldestgjorde de Fordringer, 
man bör gjöre. Den indsendte Afhandling, som er skreven paa 2 Folio-Sider, inde
holder ikkun 3 Recepter, der ikke ere væsentlig forskjellige fra de hidtil bekjendte 
Forskrifter til Anvendelse af Blaatræet. Pröver af farvet Töi, en Sammenligning af 
den angivne Farve med de almindeligen frembragte, en almindelig videnskabelig-practisk 
Behandling af Gjenstanden söger man forgjæves. Under disse Omstændigheder kan 
Comiteen ikke anbefale den indsendte Afhandling til Selskabets Opmærksomhed."

Selskabet fulgte ligeledes denne Comilee-Betænkning.



CXXXVIl

Mödet den 13dc Mai. ,

Jt rofessor Forchhammer forelagde Videnskabernes Selskab en Oversigt over de i Aaret 
1841 vundne Resultater af hans geognostiske Undersøgelser.

De tidligere Arbeider havde ikke blot sat den vedvarende Hævning af enkelte 
Dele af Danmark udenfor al Tvivl; men de havde tillige for de enkelte Dele af Landet 
nogenlunde angivet Störreisen af den i den nuværende Jordperiode stedfundne Hævning. 
Ved de i Aaret 1841 udförte Undersøgelser, er det nöiere Forhold af den ved Hæv
ning udtørrede Deel af Landet, især omkring Liimfjorden, bleven fastsat.

Med Hensyn til Sænkningen var ligeledes ved tidligere Undersøgelser godtgjort, 
at Vestsiden af Landet omtrent fra det Punkt hvor Tegn paa Hævningerne ophorer, 
altsaa omtrent fra Nissumfjorden, indtil den sydligste Grændse af Holsteen, havde lidt 
en Sænkning, der især kan gjenkjendes ved Levninger af en meget vidt udstrakt Skov, 
hvis, endnu i den oprindelige Jordbund fæstede Rödder, staae indtil 10 à 12 Fod 
under den daglige Flod. Det i 1840 og 1841 foretagne Havnearbeide ved Husum, 
har bragt nye, meget interessante øg lærerige Kjendsgjerninger for Dagen. Man fandt 
nemlig derved, under den saakaldte Watters Marsk, en Torvemose, der var opvoxet 
øver en Birkeskov, hvis liggende Stammer udgjorde den dybeste Deel af Mosen, og 
hvis Rödder vare fæstede i S'randsandbunden, der indeholdt Cardium edulc. Denne 
gamle Strand, hvorpaa Birken voxede, ligger 13 Fod under Vandets Overflade ved al
mindelig Flodhöide. Paa et Sted fandt man, omgivet af Mosen, en lille Höi, opkastet 
af Strandsand, i sin Form aldeles lignende de almindelige Gravhøje, og ligesom disse 
indeholdt den hvid calcineret Flint i uregelmæssige Stykker og en Mængde Flintknive. 
Dette Factum beviser, hvad der allerede tidligere var hieven sandsynligt, at Sænkningen 
er indtruffet efter at Landet har været beboet af Mennesker, og da denne Gravhöi er 
ældre end Marsken, hvorom vi allerede hos de romerske Forfattere have Efterretninger, 
maa Sænkningen gaae meget langt tilbage i Tiden og falder sandsynligviis i den Pe
riode, da vort Fædreland var beboet af en Folkestamme, der endnu ikke kjendte 
Metallerne.

Ved de fortsatte Undersøgelser over Rullesteensformationcns store Phænomen, 
har Forfatteren opdaget et forsteningsforende Partie, der indtager den sydlige Deel af 
Langeland, Ôeme Ærôe og Als, Kysten af Hertugdømmet Slesvig fra Heilsminde, i 
Nærheden af Christiansfeld!, indtil omtrent Mundingen af Flensborgfjord, og i det Indre 
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af Landet strækker sig indtil Aarslev, Miil vestlig for Apenrade. Den cliaractcristiske 
Forstening i denne Formation er Cvprina islándica, som forekommer overalt i en stor 
Mængde, men altid i knuste Exemplarer, hvis enkelte Stykker ere saaledes samlede, at 
man seer at Skallen er sönderbrudt efterat den er nedlagt i Leret og sandsynligviis ved 
de Revolutioner, der have givet Lagene deres Hældning. Den blaagraa Mergel, der i 
den nævnte Deel af Hertugdømmet Slesvig finder en saa udstrakt Anvendelse til Muur- 
steensfabrikationen, horer til denne Formation, og ved Brönden ved Aarslev, hvori 3 
Mennesker mistede Livet ved en pludselig Frembryden af Kulsyre, har man i en Dybde 
af 100 Fod ikke gjennemgravet denne Dannelse. Formationen hviler paa Rullesteens - 
leer og er bedækket deraf; den horer altsaa til den mellemste Deel af den store 
Rullesteensformation.

Den fortsatte Undersøgelse over Forholdet af de forskjellige Formationers 
Rullestene i vor store Rullesteens-Dannelse, har stadfæstet det allerede tidligere vundne 
Resultat, at Vestkysten af Halvöen udmærker sig ved en overordentlig stor Mængde af 
Overgangsformationens Rullestene; men Forfatteren har at tilföie et nyt Partie, hvori 
Rullesteen af den samme Formation ere overveiende; den dannes af Ôerne Langeland 
og Fehmern, og indbefatter sandsynligviis ogsaa de endnu ikke med Hensyn dertil un
dersøgte Ôer, Laaland og Falster.

En Committee bestaaende af Capitain Bendz, Professor Ramu6 og Sccretairen 
aflagde folgende Beretning over et for længere Tid siden af Lieutenant Schumacher 
foreviist Instrument til at tælle Svingningerne af en Stræng:

,,For nogle Aar siden foreviste Lieutenant v. Schumacher i det Kgl. Viden
skabernes Selskab et Instrument, hvis Bestemmelse det er at tælle Svingningerne af en 
Stræng. Bedømmelsen af dette Instrument overdroges Undertegnede. Men da Opfin
deren meget snart efter Foreviisningen forlod Staden, uden at efterlade os enten In
strumentet eller Beskrivelsen, kunde ingen Beretning med Sikkerhed affattes. Man er
farer nu, at han havde hensat Instrumentet hos Instrumentmager Marschall, for at være 
os tilgængeligt; men ved en Misforstaaelse forblev dette indtil den seneste Tid os ube- 
kjendt. Da han endnu onsker, at der maatte aflægges Selskabet Beretning om hans 
Opfindelse, udfore vi her dette Hverv. Instrumentet er et 3| Fod langt Bord, forsynet 



CXXXIX

med Resonantsbund, og bespændt med 2 Tarmestrænge, en meget tyk af 3f40 Lin. 
Tversnit og en noget tyndere af Lin. Tversnit. Paa hver af Strængene er befæstet 
en tynd Staalfjeder, som naar Strængen svinger bevæger sig i et paa denne lodret 
Plan, og paa Enden bærer en Tegnestift. Denne sætter ved hvert Nedsving af Strængen 
en Prik paa en med Papir belagt Skive, som ved en (Jhrindrelning dreies om dens 
Axe. Naar man har bestemt Tiden, hvori Skiven engang gaaer omkring, kan man 
altsaa tælle hvormange SvingStrængen i en bestemt Tid har gjort. Adskillige Biindret
ninger, som tjene til Experimentets fuldkomnere og lettere üdförelse, forbrgaae vi her.

Opfinderen har saaledes forsögt paa en ny Maade at udfore det Oiemed, som 
Sauveur, Chladni, Cagnard-Latour, S^vart, Scheibler have forsögt paa andre Veie. Da 
dette Instrument ingenlunde frembyder större Nöiaglighed end hine Forgængeres Frem- 
gangsmaader, kan Videnskaben ikke siges at have Trang til en saadan Opfindelse, og 
man kan fölgelig ikke tillægge den nogen særdeles Vigtighed; men da det dog altid 
er en Fordeel i den experimentale Kunst, at see den samme Ting fremstillet paa flere 
Maader, og Opfindelsen rober en rosværdig Selvtænksomhed, foreslaae vi at tilstaae 
ham Selskabets Medaille i Sölv, som en Opmuntring.

Modet den 20de Mai.

Professor Clausen forelæste et af Etatsraad Estrup meddeelt Bidrag til Phöniciernes 

Handelshistorie, nemlig en Undersögelse om de makariske Öer og Elisa.
Forfatteren belyste critisk de Tvivl, som i nyere Tid og i Særdeleshed af 

Lelewel ere opkastede med Fïensyn til Sidonernes og Tyriernes Farter og Opdagelser 
udenfor Hercules’s Stotter og beviste, at Grækerne tilskrive Phönicien de tidligste Op
dagelser i Vesten og Sagnene derom. De tilligemed Sagnene overleverede locale Be
nævnelser kunne derfor med megen Grund antages at være af phönicisk Rod. Saaledes 
vare Makaron og Elisa rimeligviis generelle phoniciske Benævnelser paa Öer i del 
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vestlige Ocean; Grækerne gjengive i deres Sprog disse i den virkelige Geographie 
hjemmehørende Navne ved vifioi paxocQcav, HÅvGiov; og paa disse Navne og dunkle 
Sagn om de fjerne Vestlandes herlige Natur construeredes Mytherne om de Saliges 
Ôer og Heroernes Elysium udenfor den bekjendte Verdens Grændser.

Det er bekjendt, at Navnene Hesperien, H esp Brier, Hesperider rykkede efter, 
altsom den geographiske Kundskab rykkede frem mod Vesten, og flere vestlige Lande 
bleve inddragne i deres Kreds. Paa samme Maade skrider Navnet Makarier frem paa 
Phöniciernes- Handelsveie fra Osten mod Vesten indtil det fæster sig paa nogle yderste 
Puncter, Öer i Oceanet. Sagnene om vqGoi paxaowv förer Strabo tilbage til phoni- 
ciske Kilder, og Navnet selv har i det Hebraiske en med Hesperien samstemmende 
Betydning, idet bemærker det yderste Vesten. Til samme Kilder hen
føres det homeriske Sagn om Elysium ved Jordens Grændser, der synes at fremkomme 
høs Ezechiel c. 27, 7 under Navn af Oerne Elisa, som et tyrisk Handelsland mod 
Vesten, hvorfra hentedes Purpur og blaae Stoffer. Oerne vesten for Afrika vare saa 
berömte for deres Purpur, at en Gruppe af disse Oer kaldtes purpurarice, og Vaid- 
farving udmærkede i den Grad de gamle Briter, at den gav Folket Navn. Netop i 
disse samme Egne ligge Grækernes og Romernes Makarier, insulæ fortunatæ, Heroernes 
og Dæmonernes Öer, Elysium, cien elysiske Slette, Eng o. s. v.

Professor Rarnus meddeelte Selskabet en Afhandling om de lineære Differen
tialligninger med to Variable. Til den fuldstændige Ligning af denne Slags mellem x 
og y af Ordenen n kan antages at svare som et Integral af 1ste Orden en Ligning af 
Ordenen n—1, ligeledes af en fuldstændig lineær Form, og hvis Coefficienter alle af
hænge af en lineær Ligning af nte Orden, hvis höire Side er O, og hvis venstre Sides 
CoefTicienter, forskjellige fra dem i den forelagte Ligning, dannes efter en særegen be
stemt Lov. Denne Ligning har flere mærkelige Egenskaber, blandt andet at den ved 
at undergaae den samme Transformation, hvorved den selv er udsprungen af den fore
lagte, frembringer en ny transformeret af nte Orden, hvis höire Side er O, men hvis 
venstre Side indeholder ganske samme Coefficienter som den forelagte’, hvilket afgiver 
et nyt Beviis for Lagranges Theorem. Som Følge heraf kan for n— 2 den forelagte 
ved en umiddelbar Substitution reduceres til den tilsvarende med samme Coefficienter 
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(»g hvis böire Side er O, og for denne sidste kan tindes en Substitution, hvorved For
men bliver aldeles uforandret, saa at dens to particulære Integraler kunne frembringes 
ved en simpel Lov den ene af den anden, hvilket er analogt med Egenskaberne af 
Rödderne i visse algebraiske Ligninger, og allerede forben paa en anden Maade funden 
af Poisson (Journal de l'école polyt. 20mc cah. pag. 226—227).

I Anledning af et Forslag fra Proprietair Hofman (Bang) om at foranstalte en 
videnskabelig Undersøgelse over Plantevæxtens Forandringer i Anledning af den Ind
dæmning, der efter H. M?s Befaling skal finde Sted i Odsherred, havde Selskabet ud
nævnt en Committee bestaaende af Professorerne Schouw og Forchhammer samt For
slagets Forfatter. Denne Committee afgav folgende Betænkning:

„Det Kongl. Videnskabernes Selskab har forlangt vor Betænkning i Anledning « 
af et af Medundertegnede, Hofman Bang, indgivet Forslag om at benytte den Leilighed, 
som Inddæmningen af en * Havbugt i Odsherred frembyder til at lade anstille Under
søgelser over Betingelserne for de Planters Udvikling, som vise sig, hvor Ilavgrund 
forandres til tört Land.

Committeens Medlemmer ere enige i, at Inddæmninger, hvorved betydelige 
Strækninger forandres fra Hav til Land, frembyde en ønskelig Leilighed til at erholde 
Bidrag til Besvarelsen af adskillige interessante physiske Spörgsmaal. Ved at under
søge, hvorledes Havvegetationen afløses af Strandvegetationen og denne atter af den 
egentlige Landvegetation, ved at iagttage, i hvilken Tidsorden de forskjellige Planter 
fremtræde og hvorledes de udbrede sig, og ved jevnsides dermed at undersöge de For
andringer, der foregaae i Jordbunden, vil man erholde Bidrag til Kundskaben om Plan
ternes Forhold til Jordbunden, om deres Formerelsesevne i et Terrain, der ikke alle
rede er optaget af andre Planter, om de saakaldte Plantevandringer og flere for Viden
skaben vigtige Gjenstande. Vi skjönnc derfor ikke rettere, end at denne Sag fra et 
rcent videnskabeligt Standpunkt fortjener Selskabets Opmærksomhed og Understøttelse.

Spörges der, hvorledes Selskabet bedst kunde fremme det ved Forslaget til
sigtede Öiemed, da formenes, at Selskabet maatte enten ved nærværende Committee 
eller andre Sagkyndige lade Vegetationen undersöge umiddelbart förend Inddæmningen, 
saavel i Havet som dets nærmeste Omgivelser og senere, idetmindstc eengang aarligen, 
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i en Række af Aar, lade dem besöge det inddæmmede Land fer at iagttage de efter- 
baanden indtrufne Forandringer; men da derhos et jevnligere Tilsyn maa ansees for
nødent og der, saavidt vides, ikke i den Egn opholder sig Nogen, der besidder saa 
omfattende Kundskaber i Botaniken, som disse Undersøgelser kræve, saa formenes, at 
man desuden maatte engagere en herværende dygtig Plantekjender, som hyppigere, 
f. Ex. eengang i hver af Sommermaanederne, besögte Stedet idetmindste i nogle Aar. 
Der maatte derhos forfattes en Fortegnelse over de ved enhver Undersögelse forefundne 
Planter, og til denne maatte slutte sig et Herbarium, for deri at nedlægge Planterne 
selv som Actstykker for del Inddæmmedes Plantehistorie. Det forstaaer sig, at Sel
skabet maatte udrede de til Committeens og den nævnte Botanikers Reiser medgaaende 
Omkostninger, men dertil vilde vel ogsaa Udgifterne for dette Foretagende indskrænke sig.” 

Selskabet besluttede at Committecn skulde træde i Virksomhed og tör an
vende indtil 100 Rbd. aarlig til sammes Öiemed.

Conferentsraad Örsted meddeelle, at han nu flere Gange havde prövet Varm
heden paa Bunden af det arlesiske Borhui paa Nyholm, i en Dybde af 518 Fod. Han 
benyttede til denne Maalning ingen af de sædvanlige Redskaber, men Glaskugler med 
ganske korte snævre Rör, som eide sig i et omböiet meget flint Haarrör, hvis Mun
ding vender ned ad. Naar disse smaa Redskaber ere fulde af Qviksölv ved en ringere 
Varmegrad end den, som hersker i Vandet, saa vil Varmens udvidende Kraft, medens 
de ere nedsænkede i Vandet, uddrive endeel af Qviksölvet. Efterat de ere komne op, 
sætter man dem tillige med flere Thermometere i Vand, som af en varmere Atmos- 
phære efterhaanden og langsomt faaer en höiere Varmegrad. Qviksölvet udvider sig 
da paa ny, og naaer omsider den Varmegrad, hvorved det er i Begreb med at lobe 
ud af Roret; Thermometret angiver denne, og saaledes har man da den Varmegrad, 
hvorfor Kuglerne have været udsatte. I nogle Forsög var en eller anden Kugle be
skadiget, men alle de Kugler, som havde holdt sig, gave overeensstemmendc Resultater. 
1 hermometeret som herved brugtes var af Greiner, med Reaumurs Inddeling, hvorpaa 
Femtedeelsgrader umiddelbart læses, og af hvilke alter Fjerdedele meget let skjönnes, 
ja Tiendedele ret godt opfattes af et övet Ôie. Nulpunktet laae | Grad for höit. 
Iagttagelsen viste 10,9° R., som efter Afdraget af gav 10,7° R. eller 13,375° C.



CXLIII

Da Luftens Middelvarme lier er 8,1° C., saa er den fundne Varme i 518 Fods Dybde 
5,275 C. derover, hvilket giver Io C. for hver 98,2 Fods (omtrent 30,8 Metres) 
Dybde under Havets Middclhöide; hvilket stemmer meget vel med det som man har 
fundet i andre Lande.

Ved Udförelsen af disse Forsög maatte der sörges for, at Vandet ikke trængte 
ind igjennem Rorenes Mundinger; thi hvor noget Vandtryk finder Sted drives Vandet 
derved ind mellem Qviksolvet og Glassets Sidevægge, og gjör Iagttagelsen ubrugbar. 
Af denne Aarsag sattes der over enhver af Kuglerne et foroven lukket, forneden aabent 
Glasror, hvis nederste Deel desuden var viid, men den överste snæver, for at en be
tydelig Sammentrykning ikke skulde bringe Vandet op til Rorenes Munding. Ved en 
om den nederste Deel af hvert Rör viklet Blystrimmel hindredes de fra at stige i 
Vandet.

I de sidste Forsög sattes 6 Glaskugler i en aaben Blycylinder, som tillige 
kunde tjene som Lod, naar de firedes ned i Boerhullet.

For at Kuglerne ikke paa den temmelig lange Vei fra den polytechniske Lære
anstalt til Nyholm, skulde tabe Qviksölv ved tilfældig Opvarmning, fortes denne Bly
cylinder i en Omgivelse af lis, saavel frem som tilbage.

Man lod Cylinderen med Kuglerne blive A Time paa Bunden af Boerhullet, 
for at komme i en fuldkommen Varmeligevægt med Omgivelsen.

Selskabet modtog:
Martius über die Vegetation der unächten und ächten Parasiten, zunächt in Brasilien. 

(Münchener Anzeigen ) 4to.
— Rede über den verstorbenen Decandolle. (Botanische Zeitung.) 8vo.



Mödet den 3l,lc Juni.

Dr H. licndz meddeclte et Par Iagttagelser over Forplantelsen af en Cysticercus og 
af Coenurus, ledsaget af Afbildninger.

,,Dcn Iver og Flid, som Naturforskerne, fornemlig i den nyere Tid, have an
vendt paa at efterspore de lavere Dyrs Forplantelse, har bidraget meget til at indskrænke 
Antallet af dem, man paastod at skulle opstaae ved en Selvdannclse. Ingen Dyregruppe 
har frembudt og frembyder endnu saa store Vanskeligheder for den individuelle For
plantelses Forfægtere, som Indvoldsormene. De lo Hovedpunkter, hvorfra Beviserne 
maatte hentes, er en factisk Efterviisning af disse Dyrs Forplantelsesmaade i den en
kelte Organisme, og deres Overfören, eller om man vil kalde det, Vandringen fra den 
ene Organisme til den anden. Ilvad det Förste angaaer, nemlig Formereisen af In- 
voldsormene i en og samme Organisme, da er Nødvendigheden af at antage en Selv
dannelse betydelig bleven indskrænket ved en nöiere Kundskab til disse Dyrs Anatomic, 
fornemlig Efterviisning af deres Kjönsredskaber, udviklede Æg, endog Unger hos flere. 
Hvad derimod det Andet betræffer, Overførelsen fra den ene Organisme til den anden, 
da ligger det endnu saa godt som aldeles i det Dunkle.

Del er med liensyn til Formcrelser i samme Organisme, at jeg angaaende et 
Par Blæreorme tillader mig at henlede Selskabets Opmærksomhed paa et Par Iagtta
gelser, saameget mere som Kjendskaben til disse Ormes Formerelse er meget ringe.

Af Hr. Professor Haussmann modtog jeg i Hannover en Deel Exemplarer af 
en lille Cysticercus, som han havde fundet i en hydropisk Talpa europæa. Efter hans 
Beretning opholdt de sig i det af Vattersot stærkt udspændte Cellevæv under Huden, 
saa at en overordentlig Mængde af disse Orme ved et Iludsnil tömtes tilligemed den 
sygelige Vædske. Da disse Orme vare mig paafaldcnde ved deres forskjclligc Störrclse 
og Form, underkastede jeg dem en nöiere Undersøgelse, saameget mere som Rudolphi 
opforer Cysticercus imellem Species dubiæ (Entozoorum Synopsis p. 181}. Paa de 
største Exemplarer, der omtrent vare to lil tre Linier lange, bemærkede jeg allerede 
med det blotte Oie paa Grunden af Blæren flere smaa rundagtige Fremragninger af 
forskjellig Störreise. Under Mikroscopet kunde jeg nöiere overbevise mig om disse 
Fremragningers Beskaffenhed, og fandt dem med Ilcnsyn til deres Bygning at bestaae 
af det samme celleagtige Væv, som Dyrets Blære, hvorpaa de sad. Disse Fremrag
ninger vare af forskjellig Störreise og Form paa et og samme Individ, saaat de mindste 
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kun visle sig som en ganske svag hvælvet Flade, hvorimod de største vare kugleformigc 
eller ovale og hængle ved en indkneben Deel til Dyrets Blære. Imellem disse to Ex
tremer kunde jeg forfølge en Række, hvori de efterhaanden hævede sig mere. Det 
maa bemærkes, at disse Fremragninger kun fandtes hos de Cysticerci, som vare fuld
stændig udviklede, det vil sige, vare forsynede med et fuldkomment Hoved med 4 Su
gegruber og en Brands af fine Kroge, og Stedet hvor de fandtes var altid paa Bunden 
af Blæren, altsaa den Deel, der var modsat Hovedet. — Iblandt de övrige Individer 
fandt jeg en Deel af forskjcllig Störreise og Udvikling De mindste, neppe | Linier i 
Gjennemsnit, vare kugleformige eller lidet ovale Blærer, der havde den samme celleag- 
tige Bygning, som de ovenfor beskrevne Fremragninger, uden noget Spor til Hals og 
Hoved. De, der vare noget större, havde den ene Side lidet tilspidset, og fra disse 
kunde jeg opstille en Række, hvor den tilspidsede Ende efterhaanden udviklede sig til 
en langagtig, uregelmæssig tverrynket Hals, paa hvis Ende Hovedet tilsidst kom frem. 
— Det er bekjendt, at hos de fuldvoxne döde Cysticerci er Hovedet og Halsen som 
oftest trukken tilbage i Blæren. .Denne Evne til at trække Halsen tilbage spores alle
rede meget tidlig hos det uudviklede Dyr, næsten fra den Tid, hvor man finder Spor 
til Halsens Dannelse.

Paa Grund af disse Iagttagelser antager jeg at Skuddannelsen er i det Mindste 
en af de Maader, hvorpaa Cysticerci kunne forplante sig.

De beskrevne Fremragninger anseer jeg for saadanne Skud, fordi de kun fore
komme hos fuldstændig udviklede Dyr, have samme celleaglige Bygning som Moderdy
ret, og altid forefindes paa samme Sted af dette, nemlig paa Grunden af Blæren.

Disse Skud udvikle sig til Blærer, der omsider løsrive sig fra Moderdyret og 
bestaae som selvstændige unge Individer, hvorpaa efterhaanden Halsen og Hovedet ud
danner sig.

En saadan Skuddannelse er forsaavidt mig bekjendt, kun iagttaget af Bremser 
(„Ueber lebende Würmer in lebenden Menschen” p. 62) og antydet ved en enkelt 
Observation paa Cysticercus af Mus arvalis. Han sammenligner den med Aflæggere af 
Polyper, Koraller. Gocze har i sit Værk „Versuch einer Naturgeschichte der Einge
weidewürmer thierischer Körper” anfört flere Iagttagelser over Cysticerci med Hensyn 
til deres Udvikling, og vidste, at den blæreagtige Ende af Dyret dannedes först, og 
Legemet samt Hovedet senere udviklede sig derfra. Han har afbildet en saadan Cy
sticercus Tab, XIX fig. 4. Men han synes at helde til den Mening at Forplantelsen

VII. 19
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skeer ved Æg. — Det er ikke lykkedes dem at opstille en Udviklingsrække af Dyret 
fra dets Tilstand som Skud til det fuldvoxne Dvr.

Til denne Iagttagelse vil jeg knytte en noget lignende paa Coenurus cerebra
lis hos Faaret, der frembringer den saa bekjendte Dreiesyge hos dette Dyr. Ormen 
bestaaer af en Blære, der indeholder en vandagtig Vædske; paa Blærens ydre Overflade 
er en Mængde smaa, som oftest gruppeviis ordnede Legemer, der have meget tilfælles 
med Bændelormenes Hoved, hver forsynede med en Krands af Kroge og 4 Sugegruber. 
Sammenligner man disse Hoveder, finder man ofte, at flere i hver Gruppe staae paa 
et forskjelligt Udviklingstrin, saa at nogle kun yderst lidet rage frem over Blærens 
Overflade, imedens andre ere mere fremvoxne, men dog endnu ikke forsynede med 
nogen Krands eller med Gruber. Ved Blærens Væxt foröges Antallet af Grupperne 
og disse enkelte Hoveder. Saavidt har man hidtil kjendt til Formereisen af disse smaa 
samboende Individer. Men foruden denne Formerelsesmaade har jeg iagttaget en 
anden, nemlig ved en deelviis Afsnörelse af selve Dyrets Sæk. Der uddanner sig paa 
den ydre Overflade af Moderblæren en mindre, hvilken söger at sondre sig, saa at den 
lidt efter lidt kommer til at hænge ved en yderst tynd Traad. Det er bekjendt, at i 
Hjernen ofte findes flere saadanne Blæreorme, som ikke sjelden ligge tæt ved hinanden. 
Det synes rimeligt, at de mindre da kunde være saadanne unge Blærer, der fuldstændig 
have adskilt sig fra deres Moderblære. Dog vil jeg ikke hermed paastaae, at det altid 
skeer saaledes, thi ikke sjelden finder man enkelte store Blæreorme i Hjernen meget 
fjernede fra hinanden.’’

Efter at en Committee var nedsat i Anledning af en Skrivelse fra Capitain 
Krenchcl^ hvori han tilbod Selskabet sin Tjeneste i videnskabelig Henseende paa den 
Jordomseiling han agter at foretage, forlangte H. M. Kongen en Betænkning fra denne 
Committee, om hvilke Naturforskere passende kunde foreslaaes til at besætte de to 
Pladser paa Expeditionen, for hvilke Hans Majestæt betaler. Efterat Committeen havde 
opfyldt dette, har det behaget Hans Majestæt at udnævne Bataillonschirurg Petit og 
Cand. philosophiæ Reinhardt til disse Poster: den forste som Botaniker og den anden 
som Zoolog.
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Selskabet modtog folgende Skrifter:
Opere dell’abate Teodoro Monticelli. Vol. 1. Napoli 1841.
F lau ti Produzioni relative al programma di tre quistioni geometriche proposto da uri 

nostro Professore.
— — Prospetto ragionato delle opere component! un corso di studj matematici. 
Chr. Ludw. Gerling, Beiträge zur Geographie Kurhessens. 2tes Heft. Cassel. 1839. 
Bulletin scientifique de l’academie de Petersbourg. Vol. VIII & Vol. IX. Fase. 1. 
Bulletin de la société Impériale des naturalistes de Moscou 1811. No. 2, 3 & 4.

1842. No. 1.
Reiffcnbcrg, Navigation de la Belgique vers Paris. — Bruxelles 1840.

— — Chemin de fer. Bruxelles 1841.
— — Coup d’oeil sur les relations qui ont existé jadis entre la Belgique et le

Portugal, ibid. 1841.
Compte rendu des séances de la commission royale des sciences de Bruxelles. 1811. 

Séance de 3 Juillet 1841.
Journal of the Royal Geographical society of London. Vol. X. P. 2 & 3. Vol. XI. P. 1.
Difesa del dottore A^brogio Fusinieri dei suoi principj di meccanica molecolare ; (An- 

nali delle scienze del regno Lomhardo Veneto. 1811).
Proceedings of the electrical society of London. Part 1.

Mödet den 17de Juni.

Etalsraad Reinhardt forelæste et af Dr. Lund indsendt Udtog af en Afhandling især 

over Brasiliens Rovdyr i nuværende og forrige Jordperiode.
Denne Familie tilbyder for Palæontologen en særegen Interesse paa Grund af 

Mangfoldigheden af Modificationer, som Bygningen af dens Tandsystem udfolder, og 
Bestemtheden af de Charakterer, som disse Modificationer afgive, ei blot til Fastsættel
sen af Slægterne, men endog til Adskillelsen af den störstc Deel af Arterne.
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Af de fem Grupper, hvori denne Familie deler sig, Bjørnenes, Maarcnes, Kat
tenes, Hundenes og Viverrernes, ere ikkun de fire forste repræsenterede i Brasilien. 
Forfatteren begynder med Hundegruppen, der indtager hele nærværende Afhandling.

Af denne Gruppe var, indtil de nyere Tider, ingen Former bekjendte fra Bra
silien, idet den ældre classiske Forfatter Marcgraaf ei omtaler noget herhen hörende 
Dyr. Först eftcrat Azara havde gjort Naturforskerne bekjendt med tvende vildtlevende 
Arter af Hundeslægten for det tilgrændsende Paraguai, oplystes ved senere Reisende 
Tilstedeværelsen i Brasilien ligeledes af tvende Arter, der da holdtes for overensstem
mende med de paraguaiske.

Dette Antal er ved Forfatterens Undersøgelser bleven betydelig foröget, saa at 
han nu seer sig i Stand til at opstille fem Arter af den nulevende og syv af den ud
døde Skabning, hine indbefattede i to, disse i fire Slægter, ialt fem Slægter med tolv 
Arter. \

Den hele Gruppe deler han, forsaavidt som angaaer de brasilianske Arter, i 
to Undergrupper, hvoraf den ene indbefatter de normalere Slægter med to Knusetænder 
bagved Rovtanden saavel i Over- som Underkjæven, den ahden de mere afvigende 
Slægtsformer, der ved Aftageisen af Antallet af Knusetænderne danne en Overgang til 
Maargruppen. Den förste Undergruppe indbefatter to Slægter: den egentlige Hunde
slægt, Canis, charakteriseret ved Tilstedeværelsen af en Tak paa den indvendige Side 
af Rovtanden,i Underkjæven, samt af to Knuder paa denne Tands bagre Afsats, og 
Slægten Palæocyon^ der adskiller sig ved Mangel af den omtalte Tak, og ved Forsvin
deisen af den ene af Knuderne paa den bagre Afsats.

Hundeslægten tilbyder en dobbelt Udviklingsrække, eftersom den knusende eller 
skærende Deel af Tandsystemet er meest udviklet. Til den förste af disse Rækker höre 
alle de nuværende oprindelige Arter i Brasilien, der dele sig i to Afdelinger: de 
mindre Arter, hvis Hjerneskal mangler den for Rovdyrene almindelige Issekam, og de 
storre, der besidde en saadan. Hine kunde efter Pupillens Beskaffenhed fordeles i to 
Underafdelinger: Ilævene med linieformig og Chakalerne med rund Pupil.

Til den förste af disse Underafdelinger horer sandsynligviis det förslbeskrevne 
Dyr, hvilket Forfatteren opstiller som en ny Art under Navnet Canis brasiliensis, og 
hvis Førskjellighed fra de tilgrændsende Arter: C. Azaræ, cinereo-argenteus, cancrivo- 
rus, fulvipes, samt St. Hilaires Guaracha omstændelig afhandles. Af Chakalernes Un
derafdeling beskrives to Arter, Canis fulvicaudus og C. velulus, af hvilke den förste er 
ny, den anden beskrevet af Prindsen af Neuwied, men forvexlet med den paraguaiske
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Ræv. Efter en detailleret osteologisk Sammenligning imellem disse tre Arter fremstil
ler Forfatteren de til denne Afdeling henhörende uddöde Arter, af hvilke to: Canis 
robustior og protalopex vise sig tilstrækkeligen forskjellige fra de nulevende, imedens 
en tredie efterlader nogen Uvished, decís hvorvidt den er forskjcllig fra den nulevende 
Art: C. fulvicaudus, deels hvorvidt dens Levninger ere af samme Alder, som de to 
foregaaendes, hvorfor den ogsaa er anfört uden Nummer paa Listen over de fossile Arter.

Den anden Afdeling af Hundeslægtens omnivore Række indbefatter kun een 
nulevende Art i Brasilien: Guaraen Canis jubatus, hvis Forskjelligheder fra den euro
pæiske Ulv saavel i Levemaade som i Form og Beenbygning omstændelig udhæves. Af 
denne Afdeling ere hidtil ingen fossile Arter forekomne.

Af den carnivore Række af Hundeslægten besidder Brasilien for Tiden ingen 
vildllevende Arter, derimod synes den forsvundne Fauna at have eiet een herhenhörende 

*1
Art af Störreise som Ulven, for hvilken foreslaaes Navnet Canis lyeodes. Ved denne 
Ledighed indlader Forfatteren sig i nærmere Undersøgelser om Oprindelsen af Huus- 
hunden i Amerika, hvoraf han uddrager det Resultat, at de Hunde, som Spanierne fo
refandt ved Erobringen af denne Verdensdcel, ei nedstamme fra nogen oprindelig vild 
Art i Landet, men fra Individuel1, der have været indförte til Vestkysten af Amerika fra 

det ostlige Asien.
Den anden Slægt af den forste Undergruppe, Palæocyon, tilhorer udelukkende 

Forverdenen. Af de tvende Arter hvorpaa den er grundet, er den ene, P. troglodytes 
(Canis troglodytes i de foregaaende Oversigter), af Störreise og Proportioner som den 
europæiske Ulv, den andnn, P. validas, noget mindre, men stærkere bygget. De levede 
begge i Hulerne, og ere Hovedophavene til Indbringelsen af Knoklerne i samme.

Slægten Palæocyon danner Overgangen til den folgende Slægt: Speothos, 
hvormed den anden Undergruppe begynder, hvor Antallet af Knusetænderne synker ned 
under det for den egentlige Hundeslægt normale Tal. Alle de Modificationer i Tand
systemet, der optraadte hos Palæocyon, gjentage sig hos Speothos, hvilken endnu förer 
et Skridt videre i den carnivore Retning ved Forsvindeisen af den bagerste Knusetand 
i Underkjæven. Ogsaa denne Slægt forekommer blot i fossil Tilstand og hidtil ikkun 
med een Art, S. pacivorus, af Störreise som en Ræv, men af langt stærkere Bygning, 
med kortere Extremiteter og Hale, og især udmærket ved en overordentlig kraftig 
Tandbygning. Den levede, som Arterne af den foregaaedc Slægt, i Hulerne, hvor den 
indslæbte mindre Dyr, som Harer, Cutiaer, men fremfor alt Pacaer, der synes al have 
dannet dens Hovednæring.
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Den anden Slægt af denne Underafdeling , Icticyon, forekommer i levende 
Tilstand i een Art: I. venaticus, men med saa faa Individuer, at den synes sin Un
dergang nær. Dette Dyr er af Störreise som Næsebjôrnen, af undersætsig, björneagtig 
Bygning og af Farve som Ilonningjærven (lluros Galiclis barbara). Det trækker om 
i Smaallokke i Skovene af det indre Höiland, og jager som Hundene. Dets bele indre 
Bygning viser, at det horer til Hundegruppen, og navnligen knytter sig umiddelbar til 
den foregaaende Slægt Speothos, hvis Tandsystem det gjentager med ny tilkommende 
Modificationer, der före det endnu videre frem i den carnivore Retning ved Forsvindel - 
sen af den bagre Rnusetand ogsaa i Overkjæven, saa at dette Dyr, hvad Antallet af 
Tænderne angaaer, vilde efter Cuvier’s System höre til Maargruppen.

Melketandsystemet af dette Dyr tilbyder den Eiendommelighed, at Rovtanden 
i Overkjæven mangler den indre Afsats. Da dette Forhold iblandt de nulevende Rov
dyrsslægter hidtil ikkun var bekjendt hos Gueparden (Cynailurus Wagl.), havde Forfat
teren henfört en fossil Tand, der tilbod denne Charakteer, til et Dyr af denne Slægt, 
men det viste sig nu, at denne Tand hidrörcr fra en Art af den nye Slægt Icticyon. 
Den fossile Art (I. major) er noget större end den nulevende, og udviser forövrigt 
specifike Forskelligheder.

Med Slægten Icticyon synes imidlertid endnu ikke Rækken af Overgangsslæg
terne, der fore fra Ilundeslægten til den carnivore Afdeling af Maargruppen, at være 
sluttet. Nogle fossile Tænder antyde nemlig Tilstedeværelsen i hine Tider af en til 
Icticyon nærgrændsende Dyreform, der ved Mangelen af indre Afsats paa Rovtanden i 
Overkjæven, ei blot i Melketandsperioden som Icticyon, men selv i det blivende Tand
system, tilknytter sig som det yderste Led af denne Overgangsrække i den carnivore 
Retning. Forfatteren foreslaaer for denne Slægt Navnet Abathmodon.

Hvad de almindelige Resultater angaaer, da ere de tidligere opstillede største
delen bleven bekræftede ved de i nærværende Afhandling indeholdte mere detaillerede 
Undersøgelser, navnligen hvad angaaer den ældre Faunas större Rigdom saavel paa 
Slægts- som paa Artsformer, saavelsom den constante Forskjellighed imellem begge 
Perioders Arter. Derimod har den Analogie, soin Forfatteren i sine förste Meddelelser 
troede at bemærke imellem enkelte Former af Brasiliens uddöde Dyreskabning og nule
vende Former af den gamle Verden, tabt nogle af sine Stotter, idet Slægten Cynailurus 
gaaer ud, og i dens Sted træder den amerikanske Form Icticyon, ligesom Slægten 
Speothos viser en langt væsentligere Tilnærmelse til denne nævnte nye amerikanske 
Slægt, end til det Dyr fra Indien (Cards primævus Hodgs), hvormed det hidtil sam-
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menlignedes. Som Repræsentanter for Brasiliens fordum gerontogæiske Former blive 
nu kun tilbage Antilopen og Hesten.

Skjöndt Afhandlingen selv indskrænker sig til ikkun een af Rovdyrfamiliens 
Grupper, Kundegruppen, har Forfatteren dog vedföiet en Fortegnelse paa Arterne af 
hele Familien, der indeholder Resultaterne af de seneste Undersögelser. Det sees af 
denne, at Antallet er foröget for den nuværende Fauna med een Art (Canis fulvicaudus), 
for den uddöde Fauna med een Slægt og fire Arter. Iblandt de övrige Familier har 
Gnavernes modtaget en Tilvæxt af een nulevende Art (J/us grypus) og een uddöd, 
hörende til Hareslægten, större end den her nulevende Art (Lepus protoIagos). Denne 
sidste bliver af særdeles Interesse derved, at nu ogsaa Hareslægten træder ind under 
de samme Forhold som Capivaren, Pacaen og Cutiaen, idet den tilbyder for den nær
værende Periode ikkun een Art, for den forsvundne Periode derimod to, hvoraf den 
ene er paafaldende overeensstemmende med den nulevende Art, medens den anden af
viger ved en betydeligere Störreise. Blandt de fossile Arter, hvis Anatomie og For
hold til de nulevende har modtaget væsentlige Oplysninger, höre fornemmelig folgende 
tre: 1) den fossile Hest, der har viist sig ei blot specifisk forskjellig fra de nulevende 
Arter, men endog i den Grad, at den muligen vil komme til at danne en egen Slægt, 
der nærmer sig noget til de drövtyggende Dyr (Tanken ledes her uvilkaarligen til den 
af Molina for Chili angivne klovede Hest), uden dog at stemme med den i senere 
Tider opstillede Slægt Hippotherium ; 2) den fossile Tapir, der i Dannelsen af Craniet 
frembyder betydelige Forskjelligheder fra den nulevende Art; og endelig 3) det Dyr, 
der hidtil har staaet paa Listen under Navnet Ursus brasiliensis, hvilket efter senere 
tilkomne Materialier viser sig forskjellig fra den egentlige Bjôrneslægt, og grændsende 
nærmere til den nulevende brasilianske Repræsentant for denne Slægt, Næsebjôrnen. 
Forfatteren foreslaaer for dette Overgangsdyr indtil videre Navnet Nasua ursina, skjöndt 
han ei tvivler om, at det ved et fuldstændigere Bekjendtskab vil vise sig tilstrækkelig 
afvigende fra denne sidstnævnte Slægt til at danne en egen.
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Etalsraad Reinhardt meddeelte Bemærkninger over tvende for den grönlandske 
Fauna nye Fiskearter.

„Den ene af disse, Liparis glutinosas (Pal.) af hvilken forevistes et Specimen 
og et fuldstændigt Skelet, er omtrent for 100 Aar siden opdaget af den utrættelige 
Steller ved den östlige Kyst af Kamschatka. Ilan udkastede en fuldstændig Beskrivelse 
og en kort Anatomie af den i sin Dagbog 1741. Dagbogen tilligemed et vindtörret 
Exemplar af Fisken indsendtes til det keiserlige Videnskabernes Academie i Petersborg, 
hvorfra begge Dele efter liere Aars Forlob meddeeltes den berümte Pallas, som gav 
Fisken Navn af Cyclopterus gelatinosus, og leverede i det 7de Hefte af Speciicgia zoo
lógica Aar 1769 den Stellerske Beskrivelse og Anatomie, med nogle Tilföielser om 
Skelettet, hvortil det vindtørrede Exemplar blev anvendt. Tillige giver han en Afbild
ning af Fisken efter dette Exemplar, men som er aldeles vildledende. Fra Specilegiis 
gik Arlen over i Systemerne og blev naturligviis optaget i Pallas Fauna rossoasiatica 
(1831), men uden ringeste Forandring i Beskrivelsen. Denne Art har siden Stellers 
Död, saa vidt jeg veed, ikke været fundet eller omtalt efter Autopsie af nogen Zoolog. 
Statsraad Brandt i Petersborg har underrettet mig om, at den ikke er forekommet i de 
Sendinger, som det keiserlige Videnskabernes Academie har erholdt i de sidste to De
cennier fra Kamschatka, og at den ikke findes i Academiels Samling.

Nogle faa Forfattere nævner vel hypothelisk denne Art ; saaledes mener Fa- 
bricius at den store grönlandske Art, Museets Liparis tunicatus vel kunde være den 
stellerske, men dertil er aldeles ingen Grund. Naar Bennet erklærer den paa Beechy's 
Reise ved Öen St. Lorenzo fundne, af Collie anmeldte Liparis for at være Liparis glu- 
tinosus, saa synes kun Localiteten at have bragt ham paa denne Mening, thi i den 
korte Angivelse af Collie ligger intet som berettiger til en saadan Mening. Det fortje
ner at bemærkes, at Collie har samme urigtige Anskuelse om den forreste eller nederste 
noget forlængede Deel af Brystfinnen hos Liparis, som Yarrel har, at den nemlig er 
den med Brystfinnerne forenede og i en Flugt sig strækkende Bugfinne, en Opfattelse, 
som det forste bedste Skelet af en Liparis tilbageviser. Museet har Tid efter anden 
erholdt 4 Exemplarer af denne Fisk fra Grönland, men de förste i en saa slet Tilstand, 
at de ikke kunde erkjendes. De nedsendtes fra Omanak, Jacobshavn og Julianehaab, 
hvoraf folger, at Arten er udbredt fra den nordligste til den sydligste Deel af det grön
landske Hav, men det er en Grønlænderne ubekjendt Fisk, som tyder hen paa, at den 
kun tilfældigviis findes henimod Stranden, men at den, som Steller angiver, opholder 
sig langt fra Stranden og ude paa Dyhet.
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Den grönlandske Fisk viser de væsentlige Kjendetegri, som Pallas har optaget 
i Artsmærket for L. Gelatinosus, især er den nære Beliggenhed af Gadboret ved Bug
finnerne særdeles paafaldende. Selv i Delenes numeriske Forhold stemme Individúenle 
meget overeens, Sasledes angiver

Straalerne i Memb. bronch. i Pin. dorf. i P. A. i Pin. Pcct. Hvirvlernes

Pallas 7 over 50 45 omtr. 30
ved Museets Skelet 6 54 46 32

Antal.
64
60

Den anden Art henhörer til Slægten Stomias, som Cuvier har dannet af tvende 
Fiskearter fra Nizzabugten, hvilke Rizzo ufuldstændigen har beskrevet. Man skulde 
ligesaalidt have ventet at træffe en Art af denne Slægtsform i det grönlandske Hav, som 
af Microstomas og Paralepis, om hvilke der ved en anden Lejlighed er viist, at de 
have hver en Art i dette Hav, skjöndt de ligesom hiin tilhore Middelhavet, og ere hid
indtil ikke trufne udenfor samme langs med det atlantiske Havs og Nordsoens Kyster, 
hvilket dog vel snarere maa tilskrives Tilfældet, end virkelig Mangel. Den grönlandske 
Fisk besidder de Slægtskjendetegn, som Cuvier tillægger Stomias, et kort stumpt Ho
ved, horizontale Mellemkjævebeen besatte med stærke böiede Tænder fortil; Giællelaa- 
gene ere smaae, tynde Blade; Legemet meget langstrakt og sammentrykket; Hovedet 
den höieste og tykkeste Deel ; Bugfinnerne ere stillede meget langt tilbage mod Halen ; 
Rygfmncn lige overfor Gadborfinneu og tæt ved Halefinnen. Der findes ingen Tænder 
paa Tungen hos den grönlandske Art.

Om denne er en nye Art, kan for Tiden med Nöiagtighed ikke bestemmes, da I
de til Raade staaende Beskrivelser ere for ufuldstændige. Den har en lang Trevl hæn
gende ned fra Gula, og kan altsaa ikke höre til den förste Art eller Stomias Boa; 
derimod har Middelhavets Stomias barbatus en lignende Hudtrevl hængende ned fra Un- 
derkjæven. Det er imidlertid sandsynligt, at den er forskjellig fra denne, og den har 
indtil videre faaet Navn af Stomias ferox. Den har en sort Farve, som paa Siderne 
er hævet ved flere Rader af svage solvglindsende Skyepletter; langs ned ad Bugfladen 
har den fire Rader stærkt solvglindsende Punkter.

Museet hsr erholdt maadelige Exemplarer af denne Fisk fra Fiskenæsset, og 
et fortrinlig godt fra Omenak. Det har en Totallængde af 7" 8ZZz. Fra Snuden til 
Gadboret er en Længde af 6ZZ 3/zZ; Hovedet indeholdes omtrent 10 Gange i Totallængden.

vir. 20
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Antallet af Straalerne i
Memb. bronch. Pin. Pect. P. vent. P. dorf. Pin. Anal.

12 næsten lige lange 5 5 22 21.

Selskabet modtog:
Travaux de la commission pour fixer les mesures & les poids de l’empire de Russie, 

rédigés par A. Th. Kupfer. Petersbourg 1841. Vol. 1—2. 4to.
Abhandlungen der mathematisch-physicalischen Classe der Königlichen Bayerischen Aka

demie der Wissenschaften. 3 Band 2 Abth. München 1841.
Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königligchen Bayerischen Aka

demie der Wissenschaften. 3 Band 2 Abth. ibid. 1841.
Gelehrte Anzeigen der Bayerschen Akademie. Bd. 12 & 13.
Annuaire de l’académie royale des sciences & belles lettres de Bruxelles. Année 8, 

Bruxelles 1842.
Bulletins de l’académie royale des sciences et belles lettres de Bruxelles. Année 1841. 

(Vol. VIII Nr. 9—12.)
Çuctelet. Annuaire de l’observatoire royale de Bruxelles pour l’année 1842. Bruxelles 1841.
— — Instructions pour l’observation des phénomènes périodiques (Extrait de Tome IX

Nr. 1 des Bulletins).
— — Noveau catalogue des principales apparitions d’étoiles filantes. (Extrait du

Tome XV des mémoires).
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Mödet den 7de October.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Schiödte Genera og Species af Danmarks Eleutherata. 1ste Bind med 25 Kobbertavler. 
Commentationes Societatis Scientiarum Goettingensis. Tom 8.
Archives du Muséum d’histoire naturelle. Tom. I. og Tom. II. Livr. 1 & 2.
Kupfer Annuaire Magnétique et Météorologique. 1842.
Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tom. I. Helsingfors 1812.
Frankenheim System der Krystalle. 1842.
Transactions of the Linnean Society. Vol. XVIII. Part. 2. Vol. XIX. Part. 1.
Proceedings of the Linnean Society. 1840. 1841.
lleich Lehrbuch der practischen Heilkunde. B. I. lste Lief.
Milne-Edwards Observations sur les Ascidies composés des côtes de la Manche. 

Paris 1841.
Transactions of the Zoological Society of London. Vol. HI. Part. I.
Proceedings, Reports of the councel and List of the fellows of the Zoological Society 

of London. Part. IX. 1841.

Mödet den 21de October.

•Justilsraad Molbech forelæste et Fragment af Selskabets Historic, 

kommet i Trykken.
som senere er ud-
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Mödet den 4de November.

Justitsraad Molbech forelæste Bemærkninger over Skildringen af Germanernes Landbo

forfatning hos Tacitus, oplyst ved nyere agrariske Forhold i Tydskland og Skandinavien.
1 dette Bidrag, som er bestemt til at udgiöre Begyndelsen af en Afhandling 

over den germanisk-skandinaviske Statsforfatning og Statsret i Oldtiden og Middelalderen, 
har Forf. sögt at oplyse de Træk til Skildringen af den germaniske Forfatning og Na
tionalitet, som findes i den ældste Kilde, der kan antages at give noget sikkert, til 
dette Ôiemed brugeligt Stof: Tacitus’ berömte Skrift: Germania. I det han antager, at 
den historiske Udvikling af et Folks Organisme og Statsdannelse maa begynde fra de förste 
Elementer til Folkets selskabelige Forbindelse, og saaledes fra Folkets jordbrugende 
Leveskik, og den heraf betingede Occupation og Besiddelse af Jord og Land: troer 
han, at endskiöndt Krig og Krigssyssel var de gamle germanisk-skandinaviske Folkefærds 
egentlige normale Tilstand og Tilværelse, er det dog i Fredslivet og i de fredelige 
Eiendoms- og Familieforhold, at de tidligste og simpleste Grundtræk af communale 
Samfund, og derved Grundvolden for en varig social Cultur, maae söges, ogsaa hos de 
gamle Skandinaver og Germaner. Disse Grundtræk har allerede Tacitus tydeligt nok 
tegnet; og man forstaaer hans Udtryk og Beskrivelser langt bedre end ellers, naar man 
bringer dem i Sammenligning med analoge Forhold i det gamle Norden. Hans Skil
dring af Germanerne, i deres Levemaade, Næringsbrug og Krig s for fatning, har en mær
kelig Liighed med de ældste Forhold af lignende Art hos de gamle Nordboer; især 
naar man overforer en Deel af det, som i det sidstnævnte Forhold hos Germanerne 
gielder om Landkrig og Udrustning for denne, til Sötog og Skibsrustning hos Skandi
naverne. Men ogsaa i det, som hos Tacitus (oplyst ved enkelte Steder hos Cæsar) 
berettes om Germanernes Landbrug, Landboforfatning, By menigheder og Landsbyer 
(Slæder kiendte de ikke, men vel Samlevnet i Byer) oplyses og bekræftes ved sildigere 
Bygningsskik, Agerbrug, Bymarkernes Occupation og Besiddelse, og en communal For
bindelse imellem Bymenigheder, saaledes som delte fandtes saavel i Tydskland som i 
Danmark, og tildeels i Sverrige. Skulde man endog ikke, som nogle Fortolkere dog 
have meent, i et Udtryk hos Tacitus („secundum dig nationem partiuntur”) kunne finde 
det egentlige Jordfælledsskab, eller Agrenes Deling efter deres Vurdering og Godhed, 
udtrykt: saa er det dog ligefuldt afgiort, at efter Tacitus blev Agerlandet hos Germa
nerne taget i Besiddelse af hele Byer under eet, og i Forhold til Antallet af Dyrkere o. s. v.



Saaledes findes ogsaa allerede hos den gamle romerske Forfatter Spor til Bymenigheder 
hos de jorddyrkende Germaner; og andre Steder i hans Germania kunne ei, uden at 
giöre aaabenbar Vold paa Meningen, forklares anderledes end om Menighedens Sam
levnet i Byer. Denne Omstændighed forklares selv, og oplyses giensidigen, ved de hi
storisk bekiendte agrariske Forhold (Landsbyer, Bymarker, Boel eller enkelte Bönder- 
gaarde, Bymenigheder og Sogne, m. m.), der forefindes saavel i Danmark, som i Tvdsk- 
land, saavidt historisk Kundskab naaer, naturligviis langt tidligere i Tydskland, end 
hos os; ja hos Franker og Allemanner selv i den for-carolingiske Tid o. s. v.

Til indenlandske Medlemmer af Selskabets physiske Classe valgtes: 
Capitain J. C. Hoffmann, 
Dr. phiL Chr. Pingel,
Lector J. J. S. Steenstrup

og Observator P. Pedersen;
til indenlandske Medlemmer af den historiske Classe:

Etatsraad og Professor G. IV. Nitsch i Kiel, 
Lector R. J. F. Henrichsen i Sorö;

til udenlandske Medlemmer af den physiske Classe:
J. Dumas, Medlem af Institutet i Paris, 
Elias Friis, Professor i Upsala.

Professor Hansen Golha lod deponere en forseglet Skrivelse i Sel

skabets Kasse.



Den 25de November

höitideligholdt Selskabet sin hundredaarige Jubelfest ved et offentligt Möde, hvorom en 
særskilt Beretning er trykt.

Mödet den 9dc December.

Professor Jacobson forelæste en Afhandling om Primordialcraniet.

At Craniet dannes efter samme Typus som Rygraden, og at, ved en progres
siv Udvikling äf dets Elementardele, Benene af den normale eller permanente Hjerne
skal fremtræde, er almindeligen antaget, skjöndt ikke tilfulde beviist. De hurtig paa 
hverandre folgende Forandringer, der i Form, Störrclse og gjensidigt Leie af Delene 
foregaae i Hjernen i dens förste Evolutionsperiode, burde have vakt den Formodning, 
at dens Beensystem ikke kunde deeltage i eller folge med disse Métamorphoser.

Efter de Undersøgelser, Prof. Jacobson har foretaget, finder dette heller ikke 
Sted, og den Deel af Skelettet, der tjener Hjernen til Grundlag, og hvortil dens Hinder 
ere fæstede, er fra den tidligste Periode af Hjernens Dannelse og indtil dens normale 
Udvikling hegynder, af en egen Form og Beskaffenhed. Craniet af denne förste Periode 
kalder Prof. Jasobson Primordialcraniet.

Af og ved dette, men isærdeleshed udenom samme er det, at Hovedets Been 
eller det egentlige, det secundaire eller permanente Cranium dannes og udvikles, medens 
flere Dele af det förste lidt efter lidt forsvinde.

Men kun langsomt foregaae disse Forandringer, saa at der er en Periode, hvor 
Primordial-Craniet findes at være omgivet eller næsten indesluttet af de udviklede Been 
af det secundaire eller permanente.

Da ikke hos alle Dyr disse Forandringer vise sig paa samme Maade eller 
folge samme Orden, saa foreslaaer Prof. Jacobson dem, der ville overbevise sig om 
det ovenfor Anförte, blandt de Dyr, der ¡særdeleshed egne sig til disse Undersøgelser
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(Embryonerne af Oxen, Faarct, Kaninen, Pindsvinet og Hesten) at vælge et Embryo af 
Oxen, af 6—8 Tommers Længde, og med det foretage folgende Præparation.

Eflcrat Integumenterne og de övrige blöde Dele af Hovedet ere afpræparerede, 
borttager man Benene i folgende Orden: ossa nasi, frontis, parietalia, inlerparietalia, 
zygomatica, partes squamosæ ossium temporurn, maxilla infer., alæ magnæ og processus 
pterygoidei oss. sphenoidei, ossa palatina, maxillaria superiora, ossa unguis, ossa inter- 
maxillaria, Conchæ og os vomeris, da erbolder man det for störstc Delen endnu brusk- 
agtige Primordialcranium.

Det frembyder da Formen af en flad, bagtil fordybet Skaal, der fortil ender 
med en Fremstaaenhed.

Det inddeles med Hensyn til de Dele, det tjener til Grundlag for, i den Deel, 
der horer til Hjernen, Calval-Delen eller det egentlige Primordialcranium, og i Ansigts
eller Facial-Delen ; med Hensyn derimod til dets Construction: i en for begge de an- 
förte Dele fælles Basis og i Sidedelene.

Basis bestaaer af en massiv Bruskpyramide der begynder ved Foramen 
magnum og i lige Linie strækker sig til Enden af Snuden. Calval-Delen af samme 
er noget sammentrykket ovenfra nedad og altsaa noget mere bred, end tyk; det 
Modsatte derimod linder Sted ved dens Facial-Dcel, der er sammentrykket fra Side 
til Side og derfor flad og höi. Ved den dannes den forhen anförte Fremstaaenhed af 
Primordialcraniet.

Grændsen imellem Calval- og Facialdelen dannes af den överste Rand af en 
paa hver sin Side af denne Fremstaaenhed fremtrædende, hvælvet Deel, hvilke ere de 
Bruske, der danne Labyrinthen af os etbmoideum. Dette Been tilligemed os occipitis 
ere af alle de Been, der egentlig höre til Hovedet, de eneste, der fuldstændigen cre 
præformerede som Brusk.

Fra dette bruskagtige os etbmoideum, der ved sin lamina cribrosa bidrager til 
at danne noget af Primordialcraniets Basis, nemlig af dennes forreste Deel, er det, at 
Sidedelcne af samme tage deres Begyndelse.

Fra det udvendige og överste Hjörne af samme udgaaer der paa hver sin 
Side en cylindrisk Proces, der böier sig udad og bagtil, og forvandler sig til en flad, 
halvmaaneformig Bruskplade, hvorved der dannes en stor og oval Aabning paa hver sin 
Side af os ethmoideum.

Den halvmaaneformige Brusk, hvis överste eller udvendige Rand er fri, hvis 
nederste eller indvendige derimod ved en Membran, hvori alæ parvæ ossis sphenoidea 
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siden udvikles, er fæstet til Sidedelen af den Brusk, der, som forhen anförl, danner 
Basis; — denne halvmaaneformige Plade bliver bredere, strækker sig bagtil, deler sig 
i tvende Laminæ, imellem hvilke den vordende pars petrosa udvikler sig. Efterat have 
omgivet denne Deel, smelte disse Laminæ atter sammen, hvorved en tykkere Brusk
plade dannes, der böier sig opad og indad og forener sig med den tilsvarende Deel 
fra den modsatte Side. Derved fremkommer den forhen angivne Form, Primordialcraniet 
har, idet det nemlig fortil danner en flad Skaal og ved Foreningen af de sidst om
talte Bruske bagtil kommer til at danne en tragtformig Fordybning, i hvis Bund Foramen 
magnum findes.

De Elementardele, der danne Facial-Delen, er den omtalte flade Fortsættelse 
af den Bruskpyramide, der danner Basis af Craniet, og som nu bliver til septum nasi, 
Sidedelene (Labyrinthen) af os ethmoideum og tvende halvcylindriske Bruske, der paa 
hver sin Side ere fæstede langs med den överste Rand af septum eller egentlig udgaae 
fra samme.

Dette Bruskskelet af Primordialcraniet findes indenfor de fleste af de övrige 
Been, der siden danne det secundaire eller permanente Cranium, og det forefindes endrm 
nogen Tid, efterat dette er dannet.

Af de Bruske, hvoraf Primordialcraniet bestaaer, ossificeres kun de, der danne 
os ethmoideum, corpus antieum et postieum ossis sphenoidei og det hele os occipitis, 
hos nogle Dyr ogsaa de halvcylindriske Canaler, der findes ved den överste Rand af 
septum nasi. Alle de Övrige Been dannes udenom Primordialcraniet, og ere ikke præ
formerede som Brusk. Disse ere: ossa inlerparietalia, parietalia, frontis, processus 
pterygoidei, alæ magnæ ossis sphenoidei og partes squamosæ ossium temporum. Af 
Ansigtets Been: ossa.zygomatica, maxillaria superiora, ossa nasi, intermaxillaria, ossa 
unguis, palatina, conchæ inferior: og os vomeris.

Til intet af disse Been afgiver Primordialcraniet nogen af dets Elementardele.
De halvmaaneformige Bruskplader, der danne de forreste Sidedele, beholde 

hos nogle Dyr (Oxen og Hesten) selv en Tidlang efter Födselen deres oprindelige 
Form. De ligge da i en egen Fordybning, i pars horizontalis ossis frontis, der senere 
lukker sig, og Bruskpladen findes da endnu i nogen Tid indesluttet mellem Beenpla- 
derne af den anförte Deel af Pandebenet.

Hos Faaret vedvare de ikke saalængej hos Svinet forsvinde de hos Embryet 
inden ossa frontis have naaet deres Udvikling.

EndskjÖndt den mellemste Deel af Brusken , der danner Primordialcraniets
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Sidedele, ved den hurtige Udvikling af pars petrosa tidlig forsvinder, saa kan man dog 
hos Embryet af Oxen endnu i en senere Periode finde Levninger af samme, saa at 
fra os ethrnoideum en tynd, mere eller mindre fuldstændig, Bruskplade sees at strække 
sig hen til os oceipitis.

Næsehulens Skillevæg (Septum narium) bibeholder for bestandig sin brusk- 

agtige Beskaffenhed.
Efterat have fremsat Beskrivelsen af Primordialcraniet i dets fuldstændige Ud

vikling og viist Maaden, hvorpaa det forsvinder, maa Undersøgelsen foretages i retro
grad Retning. Man finder da, at det hos Embryer af noget over 1 Tommes Længde 
er af samme Form og Beskaffenhed, paa det nær, at Facial-Delen er kort og bred. 
Bruskpyramiden, der danner Basis, er solid; ingen Aabning, der communicerer med 
Svælget, findes i samme, og medens der i Rygraden tydelig sees Afdelingerne af og 
Rudimenterne til Hvirvlerne, findes intet Spor til nogen af de senere Afdelinger i Basis 
af Primordialcraniet. x

Der hvor Lamina cribrosa ossis ethmoidei begynder, fremtræder under en 
stump Vinkel, den nederste Rand af det korte septum nasi.

Fra det Sted, hvor processus clinoidei postici siden dannes, hæver sig noget 
over Midten af Hjernehulen en paa tvers gaaende membranas Væg, hvorved Hjerne
hulen deles i tvende Afdelinger, hvoraf den bageste er störst. Over denne fremstaaende 
membranose Væg er det, at Fortsættelsen af medulla oblongata danner sin störste Böi- 
ning. Denne Væg forsvinder siden, og kun noget af dens Sidedele forvandler sig til 
tentorium cerebelli. I den Vinkel, der dannes ved det Sted, den er fæstet til Basis, 
fremkommer og dannes Hypophysis cerebri, men imellem den og Hinderne af Svælget 
finder ingen Forbindelse Sted.

Hos endnu mindre Embryoner synes Sidepladerne af Primordialcraniet ikke at 
forene sig bagtil, saa at Craniet der er aabent. Af Facial-Delen er ¡særdeleshed Laby
rinten af os ethrnoideum betydelig stor og udviklet; den rager paa hver sin Side frem 
for Öiet, og imellem disse Dele findes en stærk Fordybning, som man har anseet for 
den forreste Gjellcaabning, og os ethrnoideum er den Fremstaaenhed, der danner det, 
man antager for den forreste Gjellebue. Om de tvende andre saakaldte Gjeller eller 
Visceralbuer bör ansees for oprindelige Dele af Primordialcraniet eller ikke, er endnu 
ikke tilfulde oplyst.

Undersøgelsen af Primordialcraniet hos Menneske-Embryoner er saare vanskelig,
21 VII.
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da Bruskene, hvoraf det beslaaer, ere meget tynde og næsten gjennemsigtigc, saa at de 
neppe kunne skjclnes fra Membraner.

Dog flere af Elementardelene af samme ere fundne, og man kan med til
strækkelig Grund antage, at Primordialcraniet hos Menneskeembryet beslaaer af samme 
Dele og udvikles paa samme Maade, som hos de anförte Dyr. Det har ligeledes 
Formen af en fladtrykt Skaal med en Fordybning bagtil.

I Basis findes en lignende solid Bruskpyramide, der i lige Linie strækker sig 
fra foramen magnum til Enden af Næsen; Facial-Delen af samme er forholdsviis meget 
kortere, men höicre, end hos Dyrene.

Os ethmoideum er fuldstændigt dannet' af Brusk; fra Randene af dets Lamina 
cribrosa gaaer paa hver sin Side en Bruskplade hen over pars orbitalis ossis frontis og 
hen til alæ parvæ. Disse ere bos det spæde Embryo særdeles lange og strække sig 
höit op imellem os frontis og os bregmatis. Brusklamellerne, der omfatte partes pe- 
trosæ og siden forene sig for at danne os occipitis, ere af samme Beskaffenhed som 
hos Dyrene. Ogsaa hos Mennesket bestaaer Primordialcraniet af os occipitis, corpus 
ossis sphenoidei og os ethmoideum; alle övrige Been af det secundaire Cranium dannes 
udenom dem.

Som Rudimenter af det forsvundne Primordialcraniurn findes endog efter Fod
selen deels tynde, mere eller mindre degenererede, Brusklamcller imellem Hjernen og 
Beenhinden, nemlig Levninger af de bruskagtige alæ parvæ, og ved den bageste og 
nederste Vinkel af os bregmatis Levninger af Brusklamellen, der tildeels har bedækket 
pars petrosa. Disse Rudimenter have tildeels givet Anledning til denne Undersögelse.

Professor Jacobson har fortsat sine Undersögelser i denne Retning i de övrige 
Klasser af Hvirveldyrene og fundet, at Fuglene have et Primordialcraniurn, der i flere 
Henseender er af samme Beskaffenhed, som det hos Pattedyrene; at derimod hos hele 
denne Klasse den væsentligste Deel af os ethmoideum, Labyrinthen nemlig og en Deel 
af septum, ikke forandre deres oprindelige Beskaffenhed, men forblive for bestandig i 
deres embryonaire Tilstand, nemlig som Brusk.

Hos Krybdyrene findes indenfor Hjerneskallen Bruskdele, som man med Grund 
kan antage for at være Levninger af et Primordialcraniurn. Labyrinthen af os ethmoi
deum tilligemed septum nasi bibeholder ligeledes hos hele denne Klasse sin oprindelige 
eller embryonaire, bruskagtige Beskaffenhed.

Ogsaa hos Fiskene er det Tilfældet paa samme Maade, og Bruskdele, der 
findes saavel indenfor Craniet, som og i Facial-Delen, kunne ikke ansees for at höre
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til noget af Hovedets Been, men maae ifölge Analogien være tiloversblevne Dele at 
Primordialcraniet. Dette oplyses især ved Beskaffenheden af disse Bruskdele i Slægten 
Esox. Ilos den sees Bruskplader indenfor Hjerneskallen, og den stærke Bruskfor
længelse, der findes i Facial-Delen, svarer aldeles til septum nasi, dens Sidedele til 
noget af Labyrinthen af os ethmoideum og tjener til Fæste for de vasculöse Dele af 
Lugteorganet.

Som Resultater af denne Undersøgelse fremsætter Professor Jacobson Folgende:
1. Hos Mennesket, saavelsom hos de (ivrige Pattedyr, findes i en tidlig Periode ' 

af Embryets Udvikling et bruskagtigt Cranium af en eiendommelig Dannelse, 
som kan kaldes Primordial-Craniet.

IL Nogle af dets Dele forbenes tidlig, andre forblive i den bruskagtige Tilstand 
nogen Tid efter Födselen. Kun een Deel af samme, nemlig septum nasi,- 
beholder for bestandig sin bruskagtige Beskaffenhed.

Hl. Paa os ethmoideum, corpus (antieum & postieum) ossis sphenoidei og occipi- 
tis nær, dannes alle övrige Been af det secundairc eller permanente Cranium 
og af Ansigtet udenom Primordialcraniet. Der er altsaa en Epoque, hvor hos 
Embryet Primordialcraniet findes i sin oprindelige Form indenfor det permanente.

IV. De övrige Been, der danne del permanente Cranium, udvikles imellem Mem
braner, uden at være præformerede af Brusk.

V. Craniet dannes ikke oprindeligen efter samme Grundtypus og analogt med 
Ryghvirvlerne, og Udviklingen af det permanente Cranium begynder först, 
naar Hjernen næsten har faaet sin Normalform.

VI. De övrige Hvirveldyr, Fuglene, Krybdyrene og Fiskene have ligeledes et Pri- 
mordialcranium, og af samme forbliver for bestandig septum nasi og Laby
rinthen af os ethmoideum i den oprindelige bruskagtige eller embryonaire 
Tilstand.
Desforuden oplyses ved disse Undersøgelser :

a. At der ikke findes nogen Forskjel i Structuren af Brusk, der ossificercs, og 
dem, der stedse forblive i deres oprindelige Tilstand.

b. At de saakaldte överste og forreste Gjellebuer dannes af Labyrinthen af os 
ethmoideum, og ikke af ossa maxillaria superiora.

c. At i Basis af Cranium ikke findes nogen Aabning, hvorigjennem Huden af 
Svælget kunde komme i Forbindelse med Hjernen, og at Hypophysis cerebri 
ikke danner sig paa nogen saadan Maade.

21*
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d. Beskaffenheden af og Oprindelsen for flere Deformiteter af Hovedet, saasom : 
Anencephalic, Hemicephalie og af Diastaserne imellem maxilla superior og 
septum nasi.

e. Oprindelsen til de mærkelige ossa Wormiana, der findes ved pars mastoidea, 
det os sesamoideum, der findes i Nærheden af Spidsen af pars petrosa, de 
halvlöse Beenplader, der undertiden findes paa Indsiden af det sidst nævnte 
Been, og endelig af det problematiske os Lyz, der stundom findes imellem 
Spidsen af pars petrosa og Basilar-Delen af os occipitis.

Etatsraad Kolderup-llosenvinge udtraadte efter Önske af Ordbogscommissionen 
og valgtes i hans Sted Professor og Registrator N. M. Petersen.

Selskabet modtog:
Catalogue des Manuscrits de la bibliothèque Royale des dues de Bourgogne, public par 

ordre du Ministre de l’lnterieur. Tom. I & Tom. II. 1ère Partie.

Lector Scharling indsendte en Afhandling om den Mængde af Kulstof, som et 
Menneske udaander i 24 Timer. Til at bedömme samme valgtes en Comittee, bestaaende 
af Professorerne Jacobson, Zeise, Forchhammer og Eschricht.

Modet den 23dc December.

Conferentsraad Örsted foredrog forsle Afdeling af en Undersögelse over Lyset med 

Hensyn paa det Skjönnes Naturlære. Han henledede först Opmærksomheden paa Lys
glæden, som vi fornemmelig blive os bevidste ved Overgangen fra et langt Mörkc til 
Lyset; men som vi ogsaa nyde, skjöndt med mindre fremtrædende Bevidsthed, under 



mangfoldige Belysningsforhold i Naturen og Kunsten. For at vise denne Fölelses Sam
menhæng med Tingenes Væsen henledede han Opmærksomheden paa Lysets Grundlove. 
IIvor uenig man end kan være om Lysets Natur, vil man dog være enig om, at det 
er en Virksomhed, hvis Hastighed overgaaer alle vore Ilverdagsforestillinger om Be
vægelse. Men dets Bevægelse er ikke blot en udvortes, fra Sled til andet; i dets Ind
vortes afvexler uophürligt tallóse modsatte Virksomheder, saa at der i een Milliondeel 
af eet Secund endnu foregaaer Millioner saadanne Afvexlingcr. Hvor Lyset er, der er 
denne skjulte Virksomhed. Men Lysvirksomheden er ikke fuldkommen udelukt fra 
nogen Deel af Rummet, omendskjöndt det paa utallige Punkter er for svagt til at op
dages af vort Ôie. Der gives altsaa intet fuldendt Mörke. Men i samme Grad som 
de lysopvækkende Aarsager ophore at virke i nogen Deel af Rummet, ophorer ogsaa 
mere og mere den deri stedfindende indvortes Virksomhed. Endskjöndt Mörket abstract 
forestilles som en blot Fraværelse af Lyset, saa er dog i Virkeligheden denne Fra
værelse ikke en tom uvirksom Tilstand, men en indvortes Gaacn-til-IIvile^ en indvortes 
Hendöen. Lyset er da ifölge sin allerinderste Natur et Billede paa Livet, Mörket paa 
Döden.

Denne Lysets indvortes Natur kommer vel ikke umiddelbart til vor Bevidsthed ; 
men ifölge denne dets Natur virker det overalt som Opvækkelsesmiddcl ikke blot paa 
os, men ogsaa paa den hele udvortes Natur. Ved dets umaadelige Hastighed, ved dets 
Evne til at sætte alle endog de fjerneste Dele i Verdensrummet i et Samqvem med 
hverandre, og ved at indbefatte os i dette Samqvem og aabenbare os Yderverdenen i 
et Omfang, som usammenligneligt overgaaer det, der kunde meddeles os gjennem de 
andre Sandser, lader det os fole os som Deeltagere i hele Tilværelsen; hvorimod vi 
destomere fole os udelukkede fra Tilværelsens Hcelhed, og ligesom enestaaende, jo 
mere Mörket faaer Overhaand.

Hvad Farverne angaaer, finder Ö. sig i det Hele taget enig med det, som 
Göthe har sagt om deres Virkninger paa vore Fölelser; men söger deels at finde 
Grunden dertil i Farvernes Natur, deels viser han, at man af denne kan udlede Mere. 
Han gjör opmærksom paa, at de meest opvækkende Farver, men som i store omgivende 
Overflader ogsaa virke foruroligende, navnligt Rödt og Orange, frembringes ved de 
störste, men langsomste Æthersvingninger; derimod de Farver, som ere fjernest fra at 
opvække saadanne Fölelser, og navnligt Blaat og Violet, frembringes ved de mindst ud
strakte, men hurtigste Æthersvingninger. Det Gule og det Grönne frembringes ved 
Svingninger, som ligge mellem begge Yderlighederne.
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Han gjorde dernæst opmærksom derpaa, at de Farver, som Malerne kalde 
varme, Rödt, Orange og Gult, i Sollyset ere ledsagede med den stærkeste Varme, og 
at de, som erklæres for de koldere, Blaat og Violet, ogsaa i Sollyset ere ledsagede af 
mindst Varme.

Ligeledes .gjorde han opmærksom paa, at blandt Sollysets Farvestraaler de gule 
og orange have den störste Lyskraft, og næst derefter de grönne og de liveligste rôde, 
hvorimod de blaa og især de violette have mindst Lyskraft. Baade i Svingnings
hastighed, i Varme og i Lyskraft holder da det Grönne Middelvcien.

At de Farver ere harmoniske, som udfylde hverandre til hvidt Lys, havde* 
Göthe allerede udtalt som en i Naturlovene grundet Sandhed, som ogsaa ved de senere 
Opdagelser finder nye Bekræftelser, hvortil den dog ikke trængte.

Endskjöndt det Hvide og Sorte ikke kunne kaldes Farver i samme Betydning, 
som Rödt, Grönt o. s. v. kunne de dog i en vidtløftigere Betydning af Ordet kaldes 
saa. Det Hvides Virkning og Betydning forstaaes let af dets Lysstyrke, dets Frihed 
for alle egentlige Farvemodsætninger og den deraf folgende indre Harmonie. At det 
Sorte, som fremstillende Mörket, maatte være Sorgens og Dödens Farve, behöver ingen 
videre Forklaring; derimod fortjener det at bemærkes, at Overfladens Glands, hvorved 
et stærkere Lysindtryk frembringes, formindsker det sörgelige Indtryk af det Sorte.

Magister Pedersen blev valgt til Medlem af den meteorologiske Committee.

1 det forlöbne Aar har Selskabet tabt to af sine Medlemmer:
1. Etatsraad Manthey til Falkensteen, et af Selskabets ældste Medlemmer, 

som i en Række af Aar fornemmelig anvendte sine chemiskc Indsigter i Landvæsenet.
2. Geheime-Legationsraad fírondsted^ som ofte har meddeelt Selskabet Frug

terne af de Reiser og Unoersögelser, hvorved han har gjort sil Navn berömt.
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Ordbogscommissionen

har i Aaret 1842 holdt 23 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S er fremmet. 
Commissionens Medlemmer have ved andre uopsættelige Arbeider været afdragne fra at 
anvende mere Tid paa denne Virksomhed; men disse hindrende Omstændigheder ere 
nu tildeels ryddede af Veien. Ordbogens Trykning har i nogen Tid været afbrudt; 
men har med Aaret 1843 igjen taget sin Begyndelse.

1 Slutningen af Aaret 1842 udtraadte Etatsraad Kolderup-Rosenvinge af Commis
sionen, istedenfor hvem Professor, Registrator ved Geheimearchivet N. M. Petersen ifölge 
Selskabets Valg indtraadte.

Landmaalingscommissionen.

Der blev i Særdeleshed arbeidet paa Illuminationen af det i forrige Aar fær
digt stukne Generalkort over Danmark. Tillige eftersaaes Pladerne til Generalkortene 
over Nörrejylland og Sjælland, og bleve betydeligt forbedrede.

Den meteorologiske Comitee

har i Aarets Löb modtaget Iagttagelser fra Hr. Justilsraad Thorstensen i Reikevig, Hr. 
Bataillonschirurg Rudolph paa Jacobshavn i Nordgrönland, og Hr. Bloch paa Godthaab 
i Sydgrönland. Desuden har Hr. Thoi\stenscn meddeelt den forste Aargang af den 
Iagttagelsesrække, han efter Comiteens Opfordring begyndte i Efteraaret 1841 til Be
stemmelsen af Barometrets daglige Forandring ; Observationerne ere anstillede hveranden 
Time fra Kl. 6 om Morgenen indtil Midnat. Endelig har det islandske litterære Sel
skab, hvem Comiteen i Aaret 1841 overlod et Antal Thermomètre til Fordeling mellem 
Selskabets Medlemmer, tilstillet Comiteen meteorologiske Dagböger for den sidste Trcdie- 
deel af 1841 fra 16 forskjellige Steder paa Öen ; Thermometerobservationerne ere for 
det Meste anstillede Kl. 9 Form., paa nogle Steder flere Gange daglig, desuden er 
angivet Vindens Retning, Luftens Udseende, og de forekommende Meteorer. — De 
limeviis foretagne Thermometeriagttagelser paa Nyholm ere bievne fortsatte i Aar, paa 
samme Maade som tidligere. Det samme gjælder om Iagttagelserne af Havets Tempe
ratur, saavel ved Badehusene som paa Trekroners Batterie. De daglige Middeltal af 
disse sidste, ere fra dette Aars Begyndelse tilligemed de Iagttagelser, der anstilles i 
botanisk Have, bekjendtgjorte i denne Oversigt over Selskabets Forhandlinger. — Det 



tredie Hefte af Collectanea meteorológica, ideholdende de guineiske Observationer, er 
endnu under Arbeide. Comitecn havde önsket at kunne udgive det i Aar; men har 
ikke sect sig i Stand dertil, da det af dens Medlemmer, hvem Redactioncn var over
dragen, ved andre Forretninger den störste Deel af Aaret hindredes i at beskjæftige sig 
dermed. Imidlertid er Arbeidet nu fremmet saa vidt, at der Intet kan være til Hinder 
for, at Heftet kan udkomme i Lobet af 1843.

Bröndboring.

I de 8 Maaneder af 1842, da Arbeidsdagene vare tilstrækkelig lange, er Bor- 
ningen bleven fortsat fra 503 Fod 11| Tom. til 538 Fod 8 Tommer, altsaa Borningen 
fordybet med 35 Fod 8A Tomme.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium og Regestum 
diplomaticum,

(om hvis Indretning og Formaal er meldt i Selskabets Aarsberetning, eller Oversigt fra 
31. Mai 1836 til 31. Dec. 1839. Naturvidensk. og mathem. Afh. 8. Bd-S. Cl —CllI) 
har i Aaret 1842 fremmet det sidstnævnte historiske Værk saa vidt, at deraf ved 
Aarets Slutning omtrent 30 Ark vare trykte, og at Værkets 1ste Afdeling i Aaret 
1843 kan ventes færdig.

Censur over de i Aaret 1842 indkomne Priisafliandlinger.
Philosophiske Classe.

Som et Fqrsög til en Besvarelse af det i Aaret 1841 udsatte Priisspörgsmaal, 
betræffende Realskoleunderviisningens Virkning og Indflydelse, er kun indkommen een 
Afhandling, affattet i det danske Sprog med det Motto: „qvicqvid agis, prudenter 
agas, eet. men Selskabet bar ikke kunnet tilkjende den Prisen. Forfatteren selv 
yttrer om den, ,,at han ikke har kunnet anvende den samlede Tid derpaa, som var 
fornoden, for at bringe de fremsatte Ideer i en mere videnskabelig Form,” og den 
philosophiske Classe liar ikke heller kunnet finde, at han har fyldesgjort Opgaven.

Historiske Classe.

Som Besvarelse af den i Aaret 1841 udsatte Priisopgave: ved Sammenligning 
af nordiske (skandinaviske) og russiske Kilder at oplyse, hvilke Forbindelser og Forhold 
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der fra det 9de Aarhundrede af og i Særdeleshed i det Ilte til 13de Aarhundrede 
fandt Sted imellem de nordiske Lande og det daværende Rusland o. s. v., har Selska
bet modtaget een Afhandling, affattet i det latinske Sprog og forsynet med folgende 
Motto: „Urbar orf)i kvef>r engi majjr.” Forfatteren har ved dette Forsög viist, at 
han er ikke ukyndig i det oldnordiske Sprog ; men hans Bekjendtskab med den nordi
ske Histories Kildeskrifter er udentvivl meget indskrænket, og han synes derhos at 
være aldeles ubekjendt med de nyere Hjælpemidler til Kundskab om de skandinaviske 
Rigers Historie i Middelalderen, som ved dette Æmnes Behandling maae ansees for de 
vigtigste. Fuldstændigere er vistnok hans Bekjendtskab med den russiske Histories 
Kilder og dertil fornödne Hjælpemidler, men han har i alt Fald ikke tilstrækkelig be
nyttet dem. Han beklager selv at have savnet Brugen af flere, som det synes, meget 
vigtige Skrifter til den russiske Histories Oplysning, som ere udkomne i de sidste Aar, 
og som Selskabet netop har önsket at see benyttede ved den forlangte Undersøgelse. 
Da Forfatteren altsaa ikke har kunnet foretage den Sammenligning imellem skandinavi
ske og russiske Kilder, hvorpaa Selskabet önskede denne Undersøgelse grundet, saa er 
det deraf let forklarligt, at del har kunnet mangle ham paa det fornödne Stof til Bear- 
beidelse. Afhandlingen er derfor ligesaa kort, som dens Indhold i videnskabelig Hen
seende er utilfredsstillende. Spörgsmaalet om, hvorvidt skandinaviske Elementer, som 
Folge af Forholdene, kunne antages at være gaaede over i den russiske Lovgivning og 
Retsforfatning, paa hvilket Punkt Opmærksomheden udtrykkeligen herdedes i Indlednin
gen til Opgaven, er af Forfatteren kun lösclig berört, og hvad han har om Slægtskabs
forbindelserne imellem de skandinaviske og russiske Fyrstehuse, hvorom Opgaven for
langer Oplysning, indskrænker sig til nogle faa Linier. Selskabet har derfor ikke 
kunnet tilkjende denne Afhandling den udsatte Priisbelönning.

Priisopgaver.
Den mathematiske Classe.

I

At undersøge Bevægelsen af et malhematisk Pendel, der i et modstaaende 
Medium gjør coniske Svingninger, og sammenligne Resultaterne med Forsög.

z

Den physiske Classe.

I det Physiologen vil benytte de chemiske Undersögelser over det dyriske 
Legemes Bestanddele, foler han, foruden de Ufuldkommenheder, som ligge i Chemiens
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Tilstand paa den givne Tid, endnu andre Mangler, som hidröre derfra at de chemiske 
Arbeider som oftest ikke ere foretagne med Hensyn paa alle de Omstændigheder, som 
tildrage sig Physiologens Opmærksomhed. Vel kan man vente, at disse Mangler for 
störste Delen ville afhjælpes ved forenet Arbeide af Chemikere og Physiologer, som 
gjensidigen have Kundskaber i hinandens Fag; men i et saa vanskeligt Foretagende vil 
det dog altid være nyttigt, at den Hjelp, Chemien kan yde Physiologien, underkastes 
en omfattende Overveielse. Selskabet fremsætter derfor den Opgave:

At vise, af hvad Art de Mangler ere, som findes hos de hidtilværende che
miske Arbeider, der skulle benyttes i Physiologien, og at opstille de Grundsætninger, 
hvorefter de til Physiologien sigtende chemiske Arbeider skulle ledes.

Den philosophiske Classe.

Da den Aristoteliske Philosophie med Rette prises for at have erkjendt den 
höieste Idee, som teleologisk Idee, saa önskes undersögt, om og hvorvidt der i Be
stemmelsen af det Teleologiske siden ere skete Fremskridt, som i metaphysisk Hen
seende maatte kunne kaldes væsentlig nye.

Den historiske Classe.

Blandt de til det danske Folks og den danske Statsforfatnings Historie i ældre 
Tider henhorende Æmner, som endnu savne en grundig videnskabelig Behandling, turde 
den ældre danske Municipal for fatning paa en Tid, da Communalvæsenet har begyndt 
en ny Periode af sin Udvikling i vort Fædreland, fremfor andre fortjene Opmærksom
hed. Det er derhos et Æmne, hvorover der formodeutlig endnu vil kunne findes 
mange, i flere Henseender temmelig fuldstændige Oplysninger, dersom de hidrorende 
Data bleve sägte med fornoden Flid og benyttede med filbörlig Critik. En riigholdig 
Kilde til Kundskab om denne Gjenstand er for ikke længe siden gjort tilgjængelig for 
Alle i en fuldstændig Udgave af de os leverede gamle danske Stadsretter, og en Mængde 
Data til dens nærmere Oplysninger findes adspredte paa forskjellige Steder i trykte 
Skrifter, især i vore Kjobstæds-Beskrivelser, ligesom ogsaa Ledigheden til at opklare 
Kjöbstadforfatningen hos os ved at sammenligne den med de nærbeslægtede Former, 
hvorunder Municipalvæsenet fremtræder hos vore Naboer, betydeligen lettes i den nyere 
Tid ved flere grundige Undersögelser i denne Retning. Men dersom man vil give en 
ilfredsstillende Fremstilling af vort ældre Municipalvæsen, tör man vist ikke indskrænke 
sig til Brugen af de trykte Kilder og Hjælpemidler alene, men man maa tillige benytte 
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saa mange som muligt af de talrige Data, der henligge ubekjendte og ubenyttede i vore 
Ilaandskriftsamlinger, navnlig i vore hidtil overhovedet kun lidet benyttede Kjöbstads- 
archiver. Da disse sidste Kilder ere saa vidt adspredte, kan her naturligviis ikke være 
Tale om Fuldstændighed i sammes Brug; men et Materiale, som kan være tilstrække
ligt til, i Forbindelse med de trykte Skrifter at begrunde en videnskabelig Undersögclse 
om vort ældre Municipalvæscns almindelige Forhold, vil man ei heller behove at söge 
paa mange forskjellige Steder, naar Valget kun falder paa de rigeste Samlinger af den 
Art. En saadan Undersögelse önsker Videnskabernes Selskab, om muligt, at fremkalde 
ved at gjöre dette Æmne til Gjensland for en Priisopgave. Men for ei at give denne 
Opgave alt for vide Grændser og derved rnuligen afskrække dem, der kunde ville for- 
söge dens Besvarelse, vil Selskabet indskrænke sit Forlangende til en Undersögelse om 
Kjöbstadcommunernes Organisation og deres Medlemmers Retsforhold. Ilvad Selskabet 
onsker præsteret, er altsaa omtrent Folgende:

Efterat have viist, ved hvilke forskjellige Foranledninger Kjôbstæderne opstode 
i Danmark, at oplyse, hvorledes Kjobstædcommunernes indre Forfatning efterhaan- 
den udviklede sig og fik en i alle Enkeltheder bestemt Organisation, hvorledes 
disse Communers Medlemmer, som Folge deels af det Eiendommelige i denne 
Organisation, deels af de særegne Rettigheder og Forpligtelser, der tillagdes dem 
af Regjeringen, fremtraadte som en særskilt Stand ; endelig, hvorledes denne Bor
gerstand var stillet i sit Forhold saavel til de övrige Stænder som til Regjeringen 
og Staten i Almindelighed. Undersögelsen om disse Forhold og de Forandringer, 
de vare underkastede i Tidens Löb, fortsættes indtil Aaret 1660.

For det Thottiske Legat.

(Præmien 100 Rbd. S. M.)

1 den senere Tid benytter man som bekjendt meget hyppigen, især i Frank
rig, en af Kartoffelstivelse og Malt tilberedet Sirup, som let gaaer over i Viingjæring. 
Selskabet forlanger nu en paa Forsog og Beregning stellet Sammenligning imellem Til
lavningen af Brændeviin af Kartoffelstivelse, og den hvortil man benytter Kartoflerne 
umiddelbart. Man önsker, at der især undersöges, hvorvidt de större Omkostninger, 
som Stivelsens Udskillelse foranlediger, hæves ved et större og bedre Product, og ved 
den Lethed, hvormed Stivelsen opbevares i Forhold til Kartoflerne.
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For det Classenske Legat.
1. Man visé hvilke af Landets raa Productor, enten nu disse hidröre umid

delbart fra Landets Jordbund, eller fra dets Dyrkning, eller fra det omgivende Ilav, 
ere bedst skikkede til derpaa at grunde en Fabrication. Man maa herved tage Hensyn 
paa alle begunstigende Omstændigheder, som Letheden i at erholde Brændsel, Vand
kraft, billigt Arbeide o. s. v. Det forstaaer sig, at Stederne, hvor Anlæggene bedst 
kunne skee, og Grundene til deres Valg maa angives. Udviklingen maa gaae ind i et 
saadant Detail, at der lader sig gjöre Beregning over Fordelene. Selskabet önsker, at 
Forf. især henvende Opmærksomheden paa saadanne Fabricationer, som hidtil enten slet 
ikke eller kun i en ringe Udstrækning ere indförte hos os.

Da Selskabet neppe tör vente, at een Mand fyldestgjörende skal kunne be
handle Spörgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil det ikke nægte mindre omfattende 
Besvarelser Prisen, naar ikkun de valgte Gjenstande ere afhandlede paa en tilfredsstil
lende Maade.

Præmien er 100 Rhd. S. M. Man vil, dersom Omstændighederne dertil give 
Anledning, ogsaa tildele mere end een Afhandling denne Præmie.

2. Der forlanges en Fremstilling af Bageriets Tilstand i Danmark, og en Un- 
dersögelse over hvorvidt denne svarer til Nutidens Indsigter og Erfaringer, saavel som over 
de meest hensigtssvarende Midler til vore Bageriers Forbedring. Præmien 100 Rbd. S. M.

3. Da brændt Leer er bleven anvendt med Nytte som kunstigt Gødningsmid
del, önsker Selskabet en Undersøgelse om den egentlige Aarsag til dels gavnlige Ind
flydelse paa Vegetationen. Præmien 100 Rbd. S. M.

Besvarelserne af Spörgsmaalene kunne i Almindelighed være affattede i det 
latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller danske Sprog. Afhandlingerne beteg
nes ikke med Forfatterens Navn, men med et Motto, og ledsages med en forseglet 
Seddel, der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer samme Motto. 
Selskabets i de danske Stater boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningcn. Be- 
lönningen for den fyldestgørende Besvarelse af et af de fremsatte Spörgsmaal, for 
hvilken ingen Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 1844 til Selska
bets Secretair, Conferentsraad II. C. Örsted, Professor og Commandeur af Dannebrogen 
samt Dannebrogsmand.
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For Aaret 1843.

Modet den 6te Januar.

Professor Forchhammer meddelte nogle geognosliske Iagttagelser over den sjællandske 

Kridtformation.
Af tidligere Undersøgelser er det bekjendt, at de til Kridtformationen 

hörende Dannelser, der findes i Stevens Klint, fortsætte dem paa den hele Halvöe, der 
ligger imellem Kjöge- og Præstoebugtcn og navnligen komme til Overfladen i Faxöe 
Bakke , ved Tryggevælde og Herfölge. Det er endvidere bekjendt, at den til Kridt
formationen hörende Kalksteen, som Forfatteren tidligere har betegnet med Navnet 
Saltholms Kalk, findes under Kjöbenhavn og paa Amager, og at det sydvestligste Sted, 
hvor denne Kalksteen endnu forekommer faststaaende, er ikke langt fra Thorslunde 
imellem Kjöbenhavn og Roeskilde. Den hele Strækning imellem Thorslunde og Iler- 
fölge var hidtil geognostisk ubekjendt, idetmindste med Hensyn til de dybere liggende 
Lag. Forfatteren havde allerede tidligere opkastet de Spörgsmaal, hvilken geognostisk 
Beskaffenhed i Undergrunden havde foranlediget den dybt indskaarne Kjöge-Bugt imel
lem Skrivekridtet paa Stevens Klint, og Saltholms-Kalken paa Amager og ved hvilken 
Beskaffenhed af Jordbunden, Forekomsten af de stærke Kilder, Bröndkilden og Kilderne 
ved Roeskilde, bliver bestemt. Disse Spörgsmaal ere nu bievne besvarede ved 
den meget uventede Opdagelse af Grönsand i Nærheden af Kjöge. Forfatteren 
skylder den förste Notice af dette mærkværdige Forhold til Ils. Excellence, Geheimc- 
Stats- og Finanls-Minister Grev IV. Moltke, der sendte barn en Kasse med Stene op
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tagne i Lellinge Skov, hvis Udvortes viistc, at de ikke vare rullede og som en nærmere 
Undersögelse betegnede som Grönsand. Forfatteren har senere selv paa Stedet under
søgt dette mærkværdige Lag.

Det bestaaer af en gröngraa mergelagtig Masse, hvori der forekommer en stor 
Mængde Lag af fastere Steenarter udskille, og disse fastere Lag ere deels Mergelsteen 
af samme Farve som Mergelen, deels en meget fast temmelig reen blaaagtig Kalksteen 
som har betydelig Liighed med den blaae Liaskalk, deels en guulagtig hvid Sandsteen. 
Alle disse Lag höre til den samme Dannelse , de fore de samme Forsteninger og ere 
altsaa ikkun underordnede Udviklinger. Lagene helde, saavidt som de ikke meget store 
blottede Steder tillod at iagttage, i den östlige Deel af det fremragende Partie imod Ôst, 
i den vestlige Deel derimod imod Vest, paa begge Steder under en Vinkel, der ikke 
overstiger 5°. Af Forsteninger findes der en overordentlig stor Mængde, de folgende 
synes at være identiske med andre Landes Grönsand-Dannelser: Robulina Comptoni, 
Trochus Basteroti, Dentalium medium, døg trænge disse Bestemmelser til en nöiagtigere 
Revision med flere og bedre Exemplarer end Forfatteren i denne Vinter har kunnet 
forskaffe sig. Foruden disse og mange andre Univalver og Bivalver forekommer der 
en stor Mængde Tænder og andre Levninger af Fiske. Hverken de i det skaanske og 
bornholmske Grönsand saa hyppige Belemniter, eller Ammoniter ere hidtil fundne der; 
derimod forekomme Piggene af Lima spinosa, en Musling, der er characteristisk for 
den til det yngre Grönsand hörende Plæner Kalk i Sachsen.

Grönsandets Forekomst forklarer nu let hvorfor Havet har kunnet indskjære 
saa dybt i denne Deel af Sjælland, da de faste Lag af Flint, der giver det blöde Kridt 
Evne til at modstaae Bølgeslaget, her aldeles mangle. Der bliver endvidere derved for
klaret, hvorfor saa stærke Kilder, som Bröndkilde ved Kjögeveien, Kilderne ved Roes
kilde her frembryde i en med Saltholms Kalkens Strygning parallel Linie. Disse Kilder 
komme nemlig frem paa Grændsen af Saltholms Kalken og Grönsandsterrainet. De 
nævnte Kilder ere ikke de eneste, der forekomme paa denne Linie; i Rye Sogn lo 
Mile Nordvest for Roeskilde forekommer en anden ligeledes meget stærk Kilde, i hvis 
Nærhed Saltholms Kalken atter findes faststaaende, og i denne Linies Fortsættelse fore
kommer Vindekilde i Nærheden af Adlersborg, og Navnet Vallekilde som en Bye i 
samme Egn förer, synes ligeledes at hentyde paa en stadig ilydende Kilde. Betragter 
man den, disse Kilder forbindende Linie, saa er den parallel med Saltholms Kalkens 
Strygniugs Linie, og naar vi nu sammenligne dermed den store Mængde af Grönsands- 
Rullestene, der forekomme i Odsherred, saa vil der neppe blive levnet nogen Tvivl, at 



det ved Kjöge opdagede Grönsand stryger igjennem hele Sjælland i et Belte, der er 
parallel med Saltholm Kalkens Belte.

Dette Grönsands-Belte er derved fremfor alt mærkværdigt, at der forekommer 
baade imod Nordost og Sydvest derfra nyere Lag, imod Syd nemlig Kridt med Faxö- 
kalk og Liimsteen, imod Nord derimod Saltholms-Kalk, og Nord for dette Belle, atter 
Skrivekridt, som Prof. F. i Sommer har opdaget faststaaende ved Steenlöse i Nærheden af 
Slangerup. Ved disse Iagttagelser bliver det endmere stadfæstet, at de dybere liggende 
faste Steenlag temmelig uregelmæssigen hist og her naae op til Overfladen; de vise 
endvidere, ligesom Saltholms-Kalks Boltet, at vore Rullestene af Kridtformationen ikke 
ere flyttede langt fra deres oprindelige Hjem, og det bliver derved gjort mindre usand
synligt, at vi en Gang med Tiden ville opdage faststaaende Ur- og Overgangsbjerge 
indenfor det egentlige Danmarks Grændser.

Med Hensyn til Bröndboringen paa Holmen ere disse Iagttagelser et yderligere 
Beviis for, at et mægtigt Grönsandlag ligger under vort Kridt, og at dette Grönsandlag 
er meget vandrigt. Det gjör det mere sandsynligt, at man strax vil faae Vand, naar 
engang de mægtige overliggende Lag ere gjennemborede, og da dette Lag maa 
staae i Forbindelse med Hinder i Sjælland, og ikke er adskilt derfra ved Sundet, saa 
bliver det endmere at formode, at Vandet vil hæve sig over Jordbundens Niveau, eller 
vil blive Springvand.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia. Vol. Vil. 

Part. HI. Vol. VIII. Part. I.
Proceedings of the American philosophical Society. Nr. 19, 20, 21.
N. F. Schwartz, om de danske Garverier.
Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1842. IL
Index Plantarum anno 1840 a cel. Karrelin et Krilow in regionibus Allaicis collectarum, 

qvas Societas impcrialis naturae curiosorum Mosqucnsis pro mutua -commuta- 
tione offert.

Fischer de Waldheim, Catalogas Coleopterorum in Sibiria orientali a cel. Karelin col- 
lectorum.
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Secretair S. Hjorth indsendte en forseglet Pakke, indeholdende legning og 
Beskrivelse af en elektromagnetisk Maskine, hvilken Pakke han önsker opbevaret.

Mödet den 20de Januar.

Justitsraad Molbech forelæste et Brudstykke af den trykte Deel af Selskabets Historie.

Justitsraad Molbech havde i en Skrivelse til Selskabet gjort folgende Forslag 
til en större Offentlighed af dets Forhandlinger:

1) At der i Selskabets maanedlige Oversigter maatte ved hvert Aars Begyndelse 
indföres en summarisk Extract af det foregaaende Aars Regnskab.

2) At Selskabets Forhandlinger maatte bekiendtgiöres saa fuldstændigt som muligt, 
og Undtagelse kun gi Öres af særegne Grunde; men at ingen saadan Undtagelse 
maatte finde Sted med Hensyn til Understöttelser eller andre extraordinaire 
Udgifter.

3) At Selskabets maanedlige Oversigter maatte samles og erholde Titelblad for 
hvert Aar og tillige et Register, hvilket sidste Justitsraad Molbech tilbod sig 

at levere.
Det förste Forslag, hvori Cassecommissionen havde erklæret sig enig, billigedes 

ligeledes af Selskabet, idet det vedtog, at hvert foregaaende Aars Regnskab skulde, 
naar det var revideret og decideret, optages i de maanedlige Oversigter.

I Henseende til det andet Forslag blev bemærket, at man i den senere Tid 
allerede havde begyndt med at publicere saadanne Forhandlinger, som man antog havde 
almindelig Interesse; hvorhos det nu blev besluttet i Selskabets Moder at afgiöre hvilke 
Gienstande, der skulde optages i Oversigterne. Forsaavidt Pengeunderstöltclser bevilges, 
ville de i ethvert Tilfælde komme i Regnskabet og saaledes efter det förste, af Sel
skabet bifaldte Forslag, blive bekiendtgiorte.

Med Hensyn til det sidste Forslag bemærkede Secretairen, Conferentsraad 
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Örsted, at lian allerede tidligere havde erklæret en saadan Foranstaltning at være paa
tænkt. Justitsraad Molbechs Tilbud, al levere Registret, modtoges med Taknemmelighed.

Justitsraad Molbechs Forslag om, at den Understøttelse af 100 Rbd. aarlig, 
som Selskabet i 1838 bevilgede ham til et dansk Glossarium, men som hidtil ikke er 
brugt, maalte begynde at lobe fra delte Aars Begyndelse, blev af Selskabet bifaldt.

Modet den 10de Februar.

Conferentsraad Örsted meddeclte en Fortsættelse af sine Betragtninger over Lyset, med 

Hensyn paa det Skjönnes Naturlære. Gjenstanden for denne Fortsættelse var de For
hold, hvorunder der frembringes bestemte Figurer ifolge Lysets egne Naturlove. Her
hen horer Regnbuen. Det kunde ikke være Hensigten, ved denne Ledighed at gjentage 
Regnbuens velbckjcndle Theorie ; det var nok at beraabc sig paa denne, som paa en 
afgjort Sag. Regnbuens Figur er en nødvendig Folge af malhematiske Naturlove. Ved 
den samme Naturhandling, hvorved denne Bue dannes, adskilles ogsaa de i det hvide 
Lys indeholdte Farvestraaler, og en Farveharmonic udvikles, idet Lysets hele Farve
indhold staaer for os baade i sin Adskilthed, som Fordelingen i Rummet rnedförer, og 
i sin Heelhed; efterdi den sandselig opfattes ikke mindre som Eenhed end som Mang
foldighed. Men hermed er hele Anskuelsens Indhold endnu ikke udtomt. Modsætningen 
mellem den mörke Regnvæg og det klare Lys opvækker tillige den ejendommelige Lys
glæde. Regnbuen indeslutter en heel Tankeverden, hvori Lyset under sin Kamp mod 
Mörket udfolder sin Skjönhed med en sand Seierspragt. Det forslaaer sig, at all dette 
kun finder sin fulde Anvendelse, forsaa\idt som ikke andre Forhold, f. Ex. en mellem
kommende uklar Luft, svækker Indtrykkets Reenhed.

Ved Indvirkning af polariseret Lys paa Krystaller eller Legemer, hvori der 
ved fremmed Indvirkning hersker en eiendommelig Fordeling af den indvortes Spæn
ding, frembringes Figurer, som dcels ved deres eget Tankepræg have noget tilfredsstillende, 
deels udmærke sig ved en Farvefordeling, ofte en Farvepragt, som tillige altid udgjöre 
en Farveharmonie. Men ogsaa denne Forbindelse af Former og Farver er ikke tilfældig, 
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men udgjñr en Tankeheelhcd, og giver os derved en stærk betegnende Formering af 
Exemplerne paa skjonne Frembringelser ifölge de i Naturen sig aabenbarende Fornuftlove. 
1 nogle af disse Figurer træffer man ligesaa afstikkende Farvemodsætninger, som i 
mange pompeianske Malerier, og derhos en med Naturen bestemt Farvebarmonie.

Nogle skjönne Form- og Farveudviklinger frcmbyder ogsaa Lysstraalernes Vexel- 
indgreb (Interfercnts). Blandt disse fremhævedes især den ejendommeligt ordnede Sam
ling af Lyspletter, som fremkommer ved de Frauenhoferske Forsög, naar man sætter 
for Kikkerten en tynd Plade med Ire Huller, som ligge i Hjornepunkterne af et lige- 
sidigt Triangel. Allerede Pletternes Fordeling, afbildet uden Farver, tilfredsstiller Ôiet 
ved en rig og ejendommeligt ordnet Mangfoldighed; men ved de dertil niidvendigt 
hörende Farver forlioies end ydermere Skjönheden.

Fra det islandske literaire Selskab havde Videnskabernes Selskab modtaget 
folgende Skrivelse:

“Det kongelige danske Videnskabers Selskab har, som bekjendt, i sin Tid, nu 
for næsten et hundrede Aar siden, foranstaltet den vigtige af Olufsen og Paulsen ud
forte Reise gjennem Island, saml senere udgivet den af Forstnævnte forfattede Beskrivelse 
over samme, som endnu, efter Selskabets Historieskrivers Yttring, kan ansees for et 
klassisk Værk, og stedse vil indtage en hæderlig Plads i Danmarks videnskabelige 
Literatur.

Har man end siden erholdt enkelte gode Værker, der oplyse Islands Beskaf
fenhed og Tilstand i visse Dele, kunne de fleste af dem nu siges at være deels for
ældede, deels for ufuldstændige til at give nogen rigtig eller almindelig Kundskab om 
Landet og dets Befolkning. Fra indeværende Aarhundrede har man endog næsten intet 
betydeligt Skrift af denne Art af indenrigske Forfattere, hvorimod brittiske, franske og 
tydske Literatorer have udgivet forskjellige, tildeels meget kostbare Beskrivelser over 
deres Reiser i Island, som naturligviis (hvor fortjenstlige end mange derved meddeelte 
Efterretninger og Afbildninger maa erkjendes for at være) trænge til adskillige Berigti
gelser og ingenlunde afhjelpe det i Danmark og Island fölte Savn af en almindelig 
nöiagtig Beskrivelse over den sidstmcldte Oc, som endnu overhoved aldrig er blevet 
fort i Pennen.
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Dette Savn maalle naturligviis nicest foles af det i Aaret IS 16 oprettede 
Islandske literære Selskab, som endnu bestaaer, i to Afdelinger, af hvilke den ene har 
sit Sæde i Rekjavik, den anden i Kjöbcnhavn. At gode geographiske Kort efter en 
tilstrækkelig Maalestok — större end den, der er bleven anvendt for det af Viden
skabernes Selskab, med ovennævnte Reisebeskrivelse, udgivne Kort over Island, der 
ellers var det forsle nogenlunde brugbare — maa antages for at være et af de aller
vigtigste Forberedelsesmidler for et Lands Beskrivelse er indlysende, men ogsaa de 
savnedes for Islands Vedkommende, paa enkelte Sökort nær, lige til det lyde Aar- 
hundredes Begyndelse. Da begyndte den danske Regjering paa del store Foretagende, 
at lade Islands Kyststrækninger, ved Officerer og Landmaalere, nöiagtig opmaale, og 
det blev i en Række af Aar virkelig udfort. Adskillige gode Kyst- og Sökort ere ud
komne som delte nödvendigviis meget bekostelige Arbeides Frugter, men de ere egentlig 
bestemte for de Sofarendes Brug. Virkelige, paa geometrisk Opmaaling grundede Land
kort over Islands indre Strækninger og overhoved dets Bygdelag, m. m., mangle der
imod endnu til Dalum. Det islandske literære Selskab besluttede derfor allerede i 
Aaret 1831 efter dets ringe Evner at bestræbe sig for at afhielpe denne Mangel; det 
havde dog ikke fattet slige Tanker, hvis ikke Mathematikeren, Adjunkt Björn Gunlögsen, 
af sand Patriotisme havde paataget sig Opmaalings- og Kortaflalningsarbeidct uden alt 
Honorar og blot betinget sig de nödtörftigste Diætpenge og de övrige Omkostningers, 
Erstatning. Han har sidep, hver Sommer, fortsat dette möisommelige Arbeide og det 
kan haabes i indeværende Aar at gaae sin Fuldendelse imöde. Det islandske literære 
Selskab ansaae det derfor hensigtsmæssigt, at de mange efterhaanden aflir. Gunlögsen affattede 
specielle Kort sammendroges til 4 store over Landets samtlige Qvadrantcr, som kunde 
saaledes publiceres i Kobberstik, at ethvert af dem vel kunde bestaae for sig selv, men 
de dog alle, nåar det önskedes, kunde sammenföies til et eneste meget stort Kort over 
hele Island. Dette Arbeides Bestyrelse var Hr. Major v. Olsen saa god at overtage, 
men det erfaredes da snart, at Udarbejdelse og Stikning af hvert af de l Kort ikke 
kunde lade sig udfore med en mindre Sum end 1000 Rbd. Dette oversteg öiensynlig 
det islandske literære Selskabs Kræfter, hvorfor det i Aaret 1835 henvendte sig til det 
kongelige danske Videnskabers Selskab med Begjæring om Hjelp til Kortenes Udgivelse ; 
dens Opfyldelse blev med sædvanlig Liberalitet tilstaaet og 500 Rigsbankdaler bevil
gedes for det förste Fjerdingkort over Island. Dette Korts Stikning er nu allerede 
færdig, og dets Udgivelse venter blot paa den sidste Corrector fra lir. Gunlögsen, som 
haabes at indtræffe hertil fra Island om et Par Maaneder. El Aftryk af Kortet, i dets 
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nærværende, ikke ganske fuldendte Tilstand, giver det islandske literære Selskab sig 
dog nu den Ære at forelægge det kongelige danske Videnskabers Selskab

Det andet Fjerdingkorl over Island er vel allerede taget under Bearbejdelse, 
men vort Selskab nærer nu del sikkre llaab, at det ikke vil komme til at behöve den 
Hjælp derfor af Videnskabernes Selskab, som delte med saa megen Beredvillighed har 
ydet det forste Kort af denne. Art. Derimod trænger det islandske literære Selskab nu 
liöilig til en Understøttelse af samme Belob for den paabegyndte almindelige Beskrivelse 
over Island, til hvilket Værks Udførelse det (og flere) endvidere have truffet de For
beredelser, som nu i Korthed skulle angives.

1 Aaret 1839 udnævnte det islandske literære Selskabs kjiibenhavnske Afdeling 
en Comitee, bestaaende af 5 Medlemmer, til at udarbeide en Plan for Islands almin
delige Beskrivelse, og tillige 1)1 at udkaste de dertil hörende Opgaver og Spörgsmaal, 
som, for enhver af Landets Egne kunde ventes besvarede af dets Sognepræster, Prov
ster og Svsselmænd, samt andre Sagkyndige. Hvorledes delte Hverv blev udfort vil 
behageligst erfares af disse, her hosfölgende Aftryk og Oversættelser:
I. En trykt Circulaire til Islands Provster og Sognepræster;
II. 70 trykte Opgaver eller Hovedspörgsmaal til Landets Sognepræster;
Hl. En trykt Circulaire til Sysselmændene i Island;
IV. 12 forskjellige (trykt) dem til Losning forelagte Opgaver;
V. Dansk Oversættelse af Spörgsmaalene til Islands Sognepræster;
VI. Dansk Oversættelse af de Sysselmændene forelagte Opgaver;
Vil. Oversat Uddrag af Circulaire» til Sognepræsterne forsaavidt den angiver den fore

løbige Hovedplan for det paatænkte Værk.
Besvarelser af disse Spörgsmaal og Opgaver udarbeidedes og ¡udsendtes efter- 

baanden i de paafölgende Aar fra vedkommende Embedsmænd, — saa at de forskjellige, 
saaledes fremkaldte Syssel- og Sognebeskrivelsers Antal nu er voxel til 150. Som 
Pröver af dem tdlade vi os at vedlægge 4 Præstekalds- eller Sognebeskrivelser i Ori
ginalen og en kortfattet Sysselbeskrivelse, den eneste af de indkomne overhoved som 
er alTaltet i det danske Sprog. Nogle af de ønskede Besvarelser mangle endnu, men 
de haabes at ville indkomme i Aarets Löb.

Vigtige Bidrag til Islands Beskrivelse, forsaavidt dets Meteorologie angaaer, ere 
allerede bievne fremkaldte eller forberedede ved det kongelige danske Videnskabernes 
Selskabs Omhu og Understøttelse; — Vi nævne især Justilsraad og Landphysikus 
Tliorstcinscns udførlige Observationer, udgivne i dets Collectanea meteorológica. Desuden 
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har Videnskabernes Selskab skjænkct det islandske literære Selskabs Reikevigskc Afdeling 
45 Thermomètre (efter Celsius’s Scala) og nogle flere har den kjöbenhavnske Afdeling 
senere oversendt til Landet, for meteorologiske Dagbögers Förelse paa beieilige Steder. 
Vi tillade os i den Anledning at vedlægge som Bilage:
VI11. Vort Selskabs islandske Afdelings trykte Circulaire til 51 Sognepræster i Island, 

udstedt den 20de Marts 1841, hvori de anmodedes om at holde meteorologiske 
Dagböger efter

IX. et trykt Schema for disse, — hvorved det maa bemærkes, at Varme- eller Kulde
graderne deri önskes opgivne efter Reaumurs Scala, — da Videnskabernes Sel
skabs ovenmeldte Gave ikke den Gang var bekjendt eller modtaget i Reikiavig, 
— og at Iagttagelserne kun forlangtes for et enkelt Tidspunkt i Etmaalet, nemlig 
Kl. 9 f. M.

Efter at de skjænkede Thermomètre, med Forskrifterne for deres Brug, vare 
komne vor Islandske Afdeling tilhænde, afsendte den Instrumenterne til Vedkommende, 
med en ny trykt og paa Islandsk affattet Circulaire af 20de August 1841, hvorved 
Iagttagelserne forlangtes anstillede efter Celsius’s Scala, paa tre forskjellige Tidspunkter 
i Etmaalet, nemlig Kl. 7 f. M., Kl. 12 Middag og Kl. 6 c. M. Samme Afdeling af 
Selskabet har nylig tilsendt vor Kjöbenhavnske 10 meteorologiske Dagböger forte i 
nogen Tid til Udgangen af Aaret 1841 ved Sognepræster i Island; de ere bievne 
afleverede til Observator Mag. Pedersen paa Videnskabernes Selskabs meteorologiske 
Comitces Vegne til sammes behagelige Revision m. m.

End en meget vigtig Forberedelse for det omhandlede Værk er skeet fra 
Regjeringens Side, i det samme, i flere Aar efter hinanden, har foranstaltet natur
videnskabelige Reiser i Island, ved Lector Steenstrup og Cand. Schiötte ; de assisteredes 
tildeels ved deres Undersögelser af en indfödt Islænder, Cand. philos. Jonas Hallgrimson, 
som her ved Universitetet i nogen Tid havde studeret Naturvidenskaberne, især Zoo
logie og Mineralogie, dog meest med Hensyn til Island. Efter de Hrr. Steenstrups og 
Schiöttes Bortreise, fortsatte lir. Hallgrimson (tildeels efter given Anviisning) de nævnte 
Naturforskeres, især den Fôrstnævntes Undersögelser, og kom saaledes til at bereise 
hele Island. Om de allerede bekjendte Frugter heraf kunne vi kun henvise til de Hrr. 
Elatsraad Reinhardts, Professor Forchhammers og Lector Steenstrups sagkyndige Om
domme, da disse Herrer meest have bidraget til at udvirke den Understøttelse, som er 
bleven Hr. Hallgrimson til Deel for hans vistnok möisommelige Reiser i Island. Men 
just af den Aarsag, at han saaledes, ved Autopsie, har lært hele Landet at kjendc, har 
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det Islandske literære Selskab anseet hans personlige Nærværelse her i Staden for nød
vendig ved Udarbejdelsen af Landets ved Selskabet foretagne physiske og topographiske 
Beskrivelse m. m,, hvorfor det i Fjor anmodede ham om at tage fra Island hertil, og 
tilstod ham i den Anledning, fri Overreise samt for det forsle en Understøttelse af ' 
200 Rhd. Det indsees dog nu, at hans Ophold her maa udkræve en betydelig længere 
Tid end Selskabet da forudsatte, samt at det maa antage flere faste Arbeidere (med 
anstændigt Honorar eller Afskriverion for Extrahering i Archíveme m. m.), naar Værket 
skal kunne gaae nogenlunde hurtig fra Ilaanden. Dog vil dette meget overstige Sel
skabets Kræfter, da dets hele faste Capital ikke belöber sig til stort mere end 8000 Rbd., 
af hvis Renter, en aarlig kongelig Naadegave og Selskabets ikke talrige Medlemmers 
Gaver eller Bidrag, det, idetmindste, maa bekoste Udgivelsen af et Par trykte Bind 
aarlig (foruden Opmaalingsarbeidet in. m.).

Af disse Aarsager seer det Islandske literære Selskab sig foranlediget til det 
ærbodige Andragende, at det kongelige Videnskabers Selskab gunstigst vil bevilge det, 
i indeværende Aar, en Sum af 500 Rbd., til Hjelp for Udarbeidelsen af Islands paa
begyndte almindelige Beskrivelse. Dette Værk maa nödver digviis först aiTattes i det 
Islandske Sprog, men kan tillige let lægges til Grund for en dansk Bearbeidelse deraf, 
lempet efter de særegne Hensyn, som en saadan Udgave i sin Tid maa synes at 
kunne fordre.’’

Det Islandske literære Selskabs Afdeling i Kjöbenhavn, den 20 Januar 1843.

Finn-Mag nusen,
p. t. Formand.

J. Sivertsen
p. t. Secretatr.

En i den Anledning nedsat Comitee afgav derover1 folgende Betænkning: 
uDet Kongelige Danske Videnskabernes Selsbab har forlangt vor Betænkning i 

Anledning af et Andragende fra det islandske literære Selskabs Kjöbenhavnske Afdeling 
om i indeværende Aar al erholde en Sum af 500 Rbd. til Hjælp til Udarbeidelsen af 
en almindelig Beskrivelse over Island.

Ligesom vi maa ansee en saadan almindelig Beskrivelse af Island for et baade 
fra det videnskabelige og fra det praktiske Standpunkt meget gavnligt Foretagende, 
saaledes skjönne vi ikke rettere, end at de, efter det udstedte Circulære fra Præster og 
Sysselmænd indkomne, Oplysninger i Forbindelse med de övrige Bidrag til Kundskab 
om Landet, hvoraf det islandske Selskab er i Besiddelse, ville afgive et fuldstændigt 
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Materiale til et saadanl Værk; og naar dernæst Redaktionen overdrages ti! sagkyndige 
og dygtige Mænd, hvorom Comiteen efter de Oplysninger, som Medundertegnede Mag- 
nusen har meddeelt, ikke har Grund til at tvivle, er det at vente, at det hele Arbeide 
vil blive heldigen udfort.

Vi tage, efter disse Omstændigheder, ikke i Betænkning at anbefale det islandske 
Selskabs Andragende, og det saameget mindre, som Videnskabernes Selskab rimeligviis 
om det var blevet forlangt, vilde have fortsat den til det islandske Kort givne Under- 
stÖttelse, der'nu ikke længere behoves.

Med Hensyn til den i det islandske Selskabs Skrivelse i Slutningen gjorte 
Bemærkning, at Værket nödvendigviis först maa affattes i det islandske Sprog, men at 
det tillige kan lægges til Grund fot en dansk Bearbeidelse deraf, lempet efter de sær
egne Hensvn, som en saadan Udgave maatte fordre: tillader Comiteen sig at yttre det 
Onske og Ilaab, at der fra Selskabets Side vil i sin Tid blive sorget for en saadan 
dansk Bearbeidelse, som naturligviis kan være af et mere sammentrængt Indhold end 
den islandske Original.

Kjöbenliavn den 2. Februar 1843.

•J. Reinhardt. Schouw. lorcA/unnmer.
Finn Jlagnuaen. VetscJtotc.

Selskabet bifaldt Comiteens Betænkning og besluttede at Udgiften, om for- 
niidenl gjordes, skulde udredes af den disponible Capital.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. 1842. Nr. 3.
Flora Batava. Nr. 125.
John M’Clellard. Some inquiries in the province of Kemon relative to Geology and 

other branches of natural science. Calcutta 1835.
Indian Cyprinideæ (of Asiatic researches XIX 2).
Atti della terza riunione degli scienziati Italiani, tenuta in Firenze nel Settembre 1841.
F. G. A. Argelander de fide uranometriæ Bayeri. Bonæ 1842.
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Mödet den 24de Februar.

Professor Zeise meddeelte Selskabet en af ham udfort Undersøgelse over Producternc 

af Tobakens torre Destillation og om Tobaksrøgens chemiske Beskaffenhed. Hovedre
sultaterne af denne Undersøgelse ere disse:

Det ved den tørre Destillation udviklede og overforte er, foruden de sædvanlige 
Luftarter og Vand, ogsaa en egen Brandolie, forskjellige Arter af Brandharpix, Paraffin, 
Ammoniak i Forening deels med Kulsyre og Eddikesyre, deels og fornemmelig med 
Smörsyre.

Brandolien faaer man særskilt og i reen Tilstand ved paany at underkaste den 
tjæreagtige eller fedtagtige Masse, som overgaaer ved den törrede Destillation, en De
stillation med Yand, og efter Afvanding af det saaledes erholdte Destillat formedelst 
Chlorcalcium, rectificere den et Par Gange.

Den saaledes erholdte Tobak-Brandolie faaes af en svag guulagtig Farve, men 
ved Henstand bliver den bruun; den er fuld gjenncmsigtig, af en stærk, noget tobaks- 
agtig, men dog særegen, ubehagelig Lugt, og en skarp, brændende Smag; dens Vægt
fylde er 0,870, dens Kogepunkt omtrent J90. Den lader sig temmelig let antænde, 
og forbrænder med en sodende Lue. Vand oplöser saa godt som intet deraf, Alcohol 
og Æther optage den i ethvert Forhold. Kalium virker ved almindelig Temperatur kun 
svagt derpaa, ved nogen Opvarmning derimod temmelig livligt; Olien bliver derved til 
en tyk tjæreaglig Masse. Den indsuger Saltsyreluft, men ei rigeligt, og bliver derved 
til et rödbrunt tyktflydende Legeme; paa omtrent samme Maade forholder det sig med 
Ammoniaklnft.

En qvantitativ Analyse deraf har lært, at denne Olie er erholdt som et be
stemt Stof; thi ¡folge to vel overeensstemmende Forsög, hestaaer den af 11 Atomer 
Kulstof, 22 Atomer Brint og 6 Atomer Ilt, og liar fölgelig som Formel C"H-202.

Koger man denne Olie 5 til 6 Timer med en meget stærk Kali-Oplösning 
i et passende Apparat, hvorved Oliedampen stadig fortættes, saa at Olien tilbageføres, 
og dernæst skrider til en Destillation, saa faaer man en guul Olie, ligeledes lettere 
end Vand, men af en ganske anden Lugt, med et noget hoiere Kogepunkt, og som 
behandlet med Chlorcalcium ikke udover nogen Virkning, end ikke i en forhoiet Tem
peratur, paa Kalium. Det vandige Residuum, tilbörligt fortyndet, filtreret og neutrali
seret med Svovelsyre giver efter Indtörringen en Masse, hvoraf Alcohol udtrækker en
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stor Deel, og efter Fordrivning af Alcoholen har man et Salt, der i alle Maader for
holder sig som smörsyret Kali, og følgelig ved Destillation med Phosphorsyren giver 
Smörsyren med sin eiendommelige Lugt og olieagtige Beskaffenhed, og hvilken neu
traliseret med Baryt giver et krystallisabelt Salt, der, kastet paa Vand, bevæger sig paa 
Overfladen frem og tilbage i alle Retninger, idet det oplöses.

Ved den torre Destillation af Tobaken overgaaer tillige med hiin fedtagtige 
Masse i betydelig Mængde en vandig, bruunröd, efter Filtrering klar Vædske, riig paa 
Ammoniak. Ved Destillation for sig giver denne kun i ringe Mængde hiin Brandolie, 
men naar den dernæst underkastes Destillation med Tilsætning af fortyndet Svovelsyre, 
overgaaer en suur, ufarvet Vædske, der forholder sig som en Oplosning af Smörsyre 
tilligemed nogen Eddikesyre. Neutraliseret med Kali, eller med Baryt giver den 
nemlig de omtalte Salte, hvoraf ligeledes ved Phosphorsyre blev adskilt en Portion 
Smörsyre i frie Tilstand. Det fortjener derved at mærkes, at denne Syre derved end- 
ogsaa faaes i betydelig Mængde.

Man faaer ligeledes denne Syre, oplöst i Vand, naar hiin fedtagtige Masse, be
friet ved Destillation med Vand fra Olie, underkastes Destillation med tilsat fortyndet 
Svovelsyre. Derved overgaaer imidlertid först en bruun, tykt flydende, ildelugtende 
Olie; men denne gav ikke ved Behandling med Kali Smörsyre.

Af det harpixagtige Residuum fra denne Destillation udtrækker Vandet, foruden 
Svovelsyren, noget med bruun Farve. Behandlet efter fuldendt Udtömning formedelst 
Vand og efter Törring, med Alcohol, uddrager denne en Portion Ilarpix tilligemed lidt 
resterende Olie, og giver efter Indtörring en Masse, som vedbliver at holde sig blöd. 
Naar Alcoholen har ophört at uddrage noget, oplöser Acetone endnu endeel. Udkoger 
man Residuet med Acetone, saa udsætter sig ved Afkjöling el graabruunt Legeme, 
som ved nye Oplosning udsætter sig langt mindre farvet som et fedtagtigt, ufarvet Le
geme ; og af en varm ætherisk Oplosning udskiller det sig næsten ufarvet. Dette for
holdt sig ved nærmere Prove ganske som Paraffin.

Svovelkulstof udkræver, naar Acetone ei virker mere, cnnnu kun meget lidt.
Den sorte harpixagtige Remanens, efter Behandling med Vand, Alcohol og 

Acetone, vel udtörret ved Opvarmning, frembyder et ret mærkværdigt Forhold med con>? 
centreret Salpetersyre. Paagydes nemlig noget af denne , saa udbryder snart en over
ordentlig voldsom Ild overalt i Masser, hvorved den dog kun forandres til en seig, 
graabruun Masse. Chromsyre og bruunt Blyoxyd med Svovelsyre giver intet lignende 
dermed. Denne Remanens indeholder Qvælstof. Paa en qvantitativ Undersøgelse deraf

VII. 24



CLXXXVI

havde Forfatteren ikke Grund til at anvende Tid, da Alt lod formode, at det ikke var 
et reent eller bestemt Stof.
. At Tobaks-Rüg i det væsentlige indeholder de samme Stoffer som hine De
stillations-Producter, lod sig formode, efterdi det ved den sædvanlige Rygemaade for
brændende Tobak stedse, ved at ophede en- anden Deel, maa foranledige samme 
Transmutation, som den, der frembringes ved Ophedningen af den torre Masse i et 
Destilleerapparat.

Det Forfatteren oprindelig altraaede ved denne Undersögelse, var Kundskab om 
Tobaksrögens chemiske Beskaffenhed, efterdi dens Lugt og övrige Forhold lod formode 
noget særegent derved; men da det var lettere i tilbörlig Mængde at erholde Produk
terne ved den sædvanlige torre Destillation, rettede han Forsögene först paa disse.

For at kunne faae det fortættelige af Rögen til nærmere Undersögelse, foretog 
han Rygningen ved lljelp af Brunners Aspirater paa den Maade, at et stort Porcellains- 
pibehoved, fyldt med antændt Tobak, blev ved Glasror sat i Forbindelse med Sugnings- 
Cylinderen, og mellem denne og Hovedet anbragte han, for nogle Forsög, et vidt, med 
Glasskaar fyldt Glasror, der blev boldt vel af^jölet; for andre ledte han Rögen 
gjennem en Kalioplosning, og atter for andre Forsög blev den ledet gjennem for
tyndet Svovelsyre.

I hiint Ror samlede sig i stor Mængde en bruun, fedt- eller tjæreagtig Masse, 
lignende den, som overföres den ved den törre Destillation. Den oplöses for en meget 
stor Deel af Æther, og det oplöste, befriet fra Ætheren, giver ved Destillation med 
Vand den ovenfor beskrevne Brandolie, samt det harpixagtige Residuum.

-Kaliluden viste sig, efterat have optaget en tilbörlig Mængde af Rögen, riig 
paa Smörsyre.

1 den fortyndede Svovelsyre, hvori var ledet Tobaksrög, havde udskilt sig et 
graahvidt, dyndagtigt Legeme, som samlet paa et Filter og tilbörlig udvasket snart an
tog i Luften en bruunröd Farve og blev pulverformigt. Det samme Legeme befinder 
sig i det Vand, som overföres med Olien ved hiin Destillation med den fedtagtige 
Masse, erholdt ved den törre Destillation, og udskiller sig, naar den overmættes med 
Svovelsyre. Dette Legeme er uoplöseligt i Vand, Alcohol, Æther, Syrer og Alcalier; 
ved Ophedning forkuller det sig. I hiint Vand befinder det sig, rimeligviis som Folge 
af at det endnu ikke har lidt den lldning ved Luften, der sandsynligviis medförer den 
bruunröde Farve, i oplost Tilstand ved Ammoniak. Delte Legeme, der ogsaa synes at
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være ct særeget Produkt af Tobaksbladenes cbemiske Destruction, fortjente en nærmere, 
Undersögelse, men Forfatteren har stedse faaet det i en for ringe Mængde.

Tobaksrögen indeholder fölgclig foruden Vand, Kulsyre, Eddikesyre, Ammo
niak, ogsaa den særegne Brandolie, Smörsyre, fornemmelig i Forening med Ammoniak, 
Paraffin, samt det, der giver Brandharpixen og hiint, efter Indvirkning af Luften, bruun- 
röde Legeme. Det bör mærkes, at af Kreosot ei antræffes mindste Spor, hvilket 
maaskce medförer, at Tobaksrögen ikke har det skarpe, navnlig ikke det Ôinene an
gribende ved sig, som Rögen af Træ.

Til Rygningen har Forfatteren brugt Portorico-Tobak, men til den törre De
stillation den priisbillige Biscop-Tobak Nr. 2.

Som bekjendt er der en stor Forskjel paa Nydelsen af forskjellige Sorter To
bak, især ved Rygning.

At anstille en sammenlignende chemisk Undersögelse med Hensyn dertil vilde 
imidlertid neppe fore til noget, da sandsynligviis her, som i saa mange lignende Til
fælde, de Qvantitcter af visse Stoffer, som ere af betydelig Indflydelse paa Lugt og 
Smag, ere for smaae for en chemisk Bestemmelse. Derimod kunde en grundig Under
sögelse over Tobakens Bestanddele i det hele taget, blandt andet med Hensyn til det 
deraf, som sandsynligviis ved Transmutation, giver Smörsyren, være af Interesse; ogsaa 
haaber Forf. ved Leilighed at kunne anstille herhenhörende Forsög.

Juslitsraad Molbech havde indgivet folgende Forslag:
„Idet jeg tillader mig, for det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab at 

fremföre et Andragende, vedkommende en Sag, som jeg troer at kunne tillægge bety
dende Vigtighed og dybt indgribende Indflydelse paa den danske Literatur: maa jeg 
allerförst bede om Undskyldning, fordi personlige Omstændigheder, der ikke giöre mig 
til Herre over den fornödne Tid, node mig til at indskrænke Sagens Fremstilling til de 
vigtigste Ilovedmomenters kortest muelige Beröring.

Det vil være de fleste af Selskabets Medlemmer hekiendt, at det, fra Begyn
delsen af 1839 maanedlig udkommende „Tidskrift for Literatur og Kritik”, der traadle 
i Stedet for det i lfl Aar bestaaende „Maanedsskrift for Literatur”, i Aar skal ophore; 
og det vil ei være skiult for de med Tidens literaire og andre Forhold Fortrolige, at 

24*
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Udsigten til at et andel dansk kritisk og videnskabeligt Tidsskrift af lignende Natur kunde 
ailöse det indgaaede, er meget mörk og ugunstig. Idet jeg allene fremhæver denne 
Omstændighed som factisk, troer jeg det aldeles ufornödent at udvikle eller bevise for 
ct Samfund af Danmarks fürste Lærde og Videnskabsmænd, hvor dybt og foleligt, hvor 
skadeligt i nærmere og fiernere Virkninger, Savnet af et frit, af Parti-Anskuelser uhildet, 
af den indre videnskabelige Vægt og Auctoritet haaret og stöttet Organ for den literaire' 
og scientifiske Kritik vil blive for den danske Literatur, i alle dens Grene og Retninger. 
Uden en saadan uafhængig, selvstændig, videnskabeligt gyldig Kritik bliver Literaturen, 
i Stedet for det stedse iuere forædlede Frugttræ, til et vildtvoxende, udarlende, af 
Vangrene borttæref, i Marv og Kierneve.d indsvindende Træ, hvis forvanskede og for
ringede Natur snart vil kjendes paa dets Frugter.

Jeg vil gjöre opmærksom paa tvende Omstændigheder. Det er ikke blot i 
Frankrige, at man for længe siden har indseet dette, og at man derfor, ved i en lang 
Række af benved 200 Aar, (fra 1665) fra Regjeringens Side, efter Colberts Plan, at 
understötle Udgivelsen af „Journal des Scavans”, har stiftet, og under de störsle hi
storiske Omvæltninger, med faa Aars Afbrydelse, indtil vore Dage bevaret det eneste, 
egentlig universelt videnskabelige kritiske Tidsskrift, som Frankrige besidder. Man har 
i Österrige paa lignende Maade fremmet og vedligeholdt de bekiendte Wienske „Jahr
bücher der Literatur’’ ; man har i Preussen paa forskiellige Maader understottet de Ber
linske „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik” — en kritisk Journal af strengere 
videnskabelig Tendents og af större og mere udbredt Indflydelse. Ogsaa i Baiern har 
det Müncbcnske Videnskabers - Academie (skiöndt Omstændighederne herved ere mig 
mindre bekiendte) underslottet og dceltaget i Udgivelsen af en Literaturtidende ; og 
dog er det klart nok, at slige Understüttelser ere ulige mindre motiverede i Tydsk- 
land — hvor et ikke lidet Antal kritiske Tidsskrifter, ældre og nyere, kunne bestaae 
uden nogen Fremhjælp af den Art — end hos Os, hvor det literaire og videnskabelige 
Publicum er saa indskrænket, og Omstændighederne for en egentlig, höiere og viden
skabelig National-Literaturs Pleie og Trivelse i vore Dage cre saalidet gunstige.

Den anden Omstændighed, paa hvilken jeg vil tillade mig at henlede Sel
skabets Opmærksomhed, er af en os nærmere liggende historisk Natur. Lige fra dels 
Stiftelse har Selskabet i forskiellige Retninger og paa forskjellige Maader, betingede ved 
Tidsomstændighederne og ved det Punkt, hvorpaa enhver Periode har staaet i viden
skabelig Cultur, med Iver og Held arbeidet for denne Culturs Udvikling, ved deels af 
egne Midler, deels ved at hentve til de danske Kongers Liberalitet, hvilke i et Aar- 
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hundrede vare Selskabets og Videnskabernes Beskyttere, at fremkalde, fremhielpe og 
befordre vigtige Iiteraire og videnskabelige Foretagender i Danmark, der, uden Selskabet, 
enten slet ikke vilde været udförte, eller i længere Tid vilde have slumret. Del vilde 
fore for vidt, her at gaae ind i det Enkelte. Selskabets Historie vil lære, at altid, hvor 
et saadant Foretagende trængte til offentlig Fremhjelp og Anbefaling hos Regenten, 
kunde det, under Forudsætning af at det var prövet og befundet al være af sand Værdi 
for Videnskabernes Fremvæxt og Udvikling i Fædrelandet, være sikkret om at mode 
en Aand og Villie til at fremme og understotte det. Skiöndt mindre væsentligt og af- 
gjörende, vil jeg dog ogsaa nævne det Factum, at allerede meget tidligt (i A. 1752) 
har det Forslag været bragt paa Bane i Selskabet, at det skulde foretage sig Udgivelsen 
af en kritisk Journal — et Forslag, der synes især ved Udsættelse, og Mangel paa 
Enighed om Planen for el saadant Arbeide, at være gaaet tilbage.

Det er i Betragtuing af de ovenfor, skiöndt ikkun hurtig berörte Omstændigheder, 
at jeg vilde tillade mig at andrage paa:

at det maatte behage det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab at -tage i 
Overveielse, hvilke Folger det vil have for den fædrelandske Literatur, hvis denne 
aldeles skulde beröves et kritisk videnskabeligt Organ, i et til Kritiken i Almin
delighed indviet periodisk Skrift — og at, naar dette Tilfælde, som er at be
frygte, snart vil indtræde, Selskabet da ligeledes vilde overveie, ad hvilken Vei, 
ved hvilke Midler, og under hvilken Form og Indretning, enten under Selska
bets Bestyrelse og Tilsyn (som vel vilde være det ønskeligste) eller med dets 
Autorisation, og ved Hielp af en Understøttelse, enten fra Selkabcts eller Regie
ringens Side, en selvstændig, af Tidsskifte og Partiaand uafhængig, under Aan
dens og Videnskabens Frihed og frie Yttring bestaaende dansk kritisk Journal 
maatte kunne grundes — og saaledes organiseres, at dens Existenls, lige saa uaf- 
hængigen af de mercantile Forhold, som Udgivelsen af Selskabets Skrifter ere det, 
maatte kunne vedvare, saalænge som den befandtes * ved Indhold og Udførelse, 
at kunne være den et saadant Foretagende tildeelte Understøttelse værdig.

Enhver mere speciel Omstændighed vil det her ei være det passende Sted 
til at afhandle, hvortil jeg heller ei for Ôieblikket seer mig i Stand. Det er kun 
Sagen jeg giver mig den Frihed i Almindelighed at foredrage, og som jeg tillader 
mig paa det varmeste og indstændigste at anbefale til Selskabets Opmærksomhed.” 

Kjobenhavn den II. Mai 1843. ærbôdigst 
€*.  JMbech,
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Herover havde en nedsat Comitee afgivet folgende Betænkning:
„Allerede i Slutningen af Maimaaned forrige Aar paalagde Videnskabernes Sel

skab Undertegnede at sammentræde for at afgive Betænkning over et af Selskabets Med
lem, Hr. Justitsraad Molbech indgivet Andragende om, at Selskabet skulde virke for at 
grunde en ny dansk kritisk Journal, der kunde udfylde det Savn, som föltes i vor Li
teratur. Strax efter at vi havde modtaget dette Hverv toge vi Sagen under Overvejelse 
og bleve enige om den Mening, vi derom vilde fremsætte; men da Selskabets Moder 
paa samme Tid, som sædvanligt, ophörle i Sommermaanederne, blev Redactionen af 
Betænkningen opsat, indtil Forhandlingerne i Selskabet atter skulde tage deres Begyn
delse. Vi tilstaae, at vi ikke i de forste Vintermaaneder erindrede dette Anliggende, 
og maae derfor udbede os Selskabets Tilgivelse, for at vi först nu afgive den forlangte 
Betænkning.

Idet vi fuldkommen ere enige med Proponenten i at erkjende Ønskeligheden 
af et uafhængigt, med Dygtighed ledet, tilstrækkelige Kræfter forenende, kritisk Tids
skrift for vor Litteratur, ere vi dog eenstemmigen af den Overbeviisning, at Videnska
bernes Selskab ikke som Samfund er kaldet til at virke for Begrundelsen af et saadant 
Tidsskrift, enten yed selv at forsöge at lade det udkomme under sit Tilsyn og sin Auc- 
toritet, eller ved at underslötle det ved Pengemidler eller ved at söge andensledsfra at 
skaffe det slig Understøttelse.

Videnskabernes Selskab beskæftiger sig ikke med Literaturen i dens hele Om
fang, men kun med de ved dets Classeinddeling betegnede Videnskaber; et kritisk 
Tidsskrift, som skulde udgaae under dets Auspicier, og hvorover det forbeholdt sig 
Styrelsen, maatte, naar Selskabet ikke vilde overskride sin Competents, blive et Tids
skrift for den strengt videnskabelige Literatur, og det endda med Udelukkelse af de tre 
Facultetsvidenskaber, Theologie, Jurisprudents og Medicin, der ikke have nogen eller 
dog kun en ufuldstændig og mere tilfældig Repræsentation imellem dassernes Medlem
mer. Men derved vilde paa den ene Side Trangen til et kritisk Institut for vor Na- 
tionalliteralur ikke være afhjulpen og paa den anden Side vilde stundom Tidsskriftet 
maaskee have et for indskrænket Stof. Dernæst er det vel klart og godtgjort ved fo- 
regaaende Erfaring, at i det Hele de Mænd, der have Plads i Videnskabernes Selskab, 
beskjæftigede deels med egne Forskninger, deels med Embedssysler, ikke ville være 
meget ivrige Medarbeidere i et kritisk Tidsskrift, en Virksomhedsretning, hvortil Sel
skabet heller ikke kan stærkt opfordre dem, da det meget mere bör önske at fremkalde 
en positiv Production af dem i selvstændig Behandling af videnskabelige Opgaver.
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Tidsskriftet maatte altsaa, forsaavidt ikke enkelte Medlemmer altfor villigt fyldte Kum
met, ovcrveiende udstyres med Bidrag fra Forfattere udenfor Selskabet; men at tilveje
bringe disse i tilstrækkeligt Antal og tillige af en saadan Art, at det Hele fik en vis 
Eenhed og en Selskabet værdig Holdning, vilde efter vor Litteraturs Forhold være 
overmaade vanskeligt. Hertil kommer, at Arbeider af Selskabets Medlemmer nödven- 
digviis ofte maatte blive Gjenstand for Omtale og Betragtning i Tidsskriftet, hvorved 
paa den ene Side Forestillingen om Critikens fuldkomne Frihed og Upartiskhed vilde 
svækkes og paa den anden Side alligevel Misforhold fremkaldes i Selskabets Indre og 
dets övrige Virksomhed. Vi ansee disse Grunde for stærke nok til at afvende Tanken 
fra ethvert Forsög paa at begrunde et under Selskabets egne Auspicier udkommende 
kritisk Tidsskrift, saa at vi ikke troe det fornödent at udvikle de ikke ringe Vanske
ligheder ved at angive en Form for Udförelsen af en saadan Plan, navnlig ved imellem 
Selskabets Medlemmer stedse al finde en Rédacteur eller Redactionscomitce, der for
bandt den fornødne Driftighed med videnskabelig Dygtighed og med Principer, som 
Selskabet i det Hele billigede og som fremfor Alt ikke maatte gjöre Tidsskriftet især 
til sin egen Tumleplads. Jo mere Selskabet maatte overlade det til Redacteuren eller 
Redactionscomiteen, at sorge for • Tilveiebringelsen af Bidrag, desto vanskeligere vilde 
det hele Forhold med Selskabets Control blive. Vi kjende, foruden den af det baierske 
Academie udgivne Litteraturtidende, der aldrig har vundet nogen synderlig Anseelse 
eller Udbredelse, kun een under et Videnskabers-Selskabs Auctoritet udgiven kritisk 
Journal, de götlingske Anzeigen. Men disse, der udenfor Videnskabernes Selskab især 
har det göttingske Universitets hele övrige talrige Personale og endeel andre Lærde 
udenfor Göttingen til Medarbeidere, have udelukkende indskrænket sig til den strengt 
videnskabelige Litteratur (hvilket i Tydskland let lod sig gjöre, især da stundom ogsaa 
engelske og franske Værker recenseres), og, hvad Arbeider af det göttingske Selskabs 
Medlemmer angaaer, næsten alene (om ikke aldeles) til Anmeldelser skrevne af For
fatterne selv. Hos os ere Forholdene aldeles forskjellige fra dem, der finde Sted i 
Tydskland og Göttingen.

Ligesaalidet som nu Selskabet selv bör söge at begrunde og udgive et kritisk 
Tidsskrift, ligesaalidet kan det efter vor Mening tilsige en deraf uafhængig kritisk Jour
nal en varig Understøttelse. Selskabet er forpligtet til at anvende sine Pengemidler til 
at fremme bestemte og begrændsede, inden dets Bedömmelseskreds faldende videnska
belige Forskninger og Foretagender efter det Værd, som det maa tillægge dem, og den 
Trang til Understøttelse, som del erkjender. At understötte en Journalredaction, der 
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blot ganske i Almindelighed foresatte sig at befordre Litteraturens Udvikling ved kritisk 
ßetragtning, der gjorde sig Litteraturen i et ganske andet Omfang til Opgave, end Sel
skabet gjör det, der hverken vilde eller kunde forelægge Selskabet nogen Oversigt over 
de Æmner, den vilde behandle, endnu mindre underkaste Behandlingen Selskabets Dom, 
der endelig i sin af Selskabet uafhængige Bevægelse ofte kunde komme i stærk Mod
sætning til Selskabets Mening, — dette vilde være aldeles at gaae udenfor Selskabets 
Formaal.

Men hva.d der hindrer Selskabet i at understolte en almindelig kritisk Journal 
af dets egne Fonds, hindrer det ogsaa i at gjöre Forsög paa at tilveiehringe Under
støttelse for en saadan Journal andensteds fra, navnlig fra Regjeringen, om vi endog 
antoge, hvad vi ikke antage, at en med slig Understøttelse ifölge Anbefaling grundet 
Journal vilde kunne indtage en rigtig Plads og skaffe sig en ret frugtbringende Virk
somhed i Litteraturen. Vort Selskab kan kun anbefale saadanne Foretagender til Re
gjeringen, der i deres Heclhed falde indenfor Selskabets Opgaves Grændser, og om 
hvis Planer og Midler det efter foretagen Prövelse kan afgive et begrundet Skjon.

Efter hvad vi saaledes have tilladt os at udvikle, maae vi indstille til det kon
gelige Videnskabernes Selskab, al der ikke for det er Anledning til at foretage Noget 
i det omhandlede Anliggende.”

Kjöbenhavn den 9 Februar 1843.
¡S. C. Örsted, Clausen. C. Petersen.

ScJiowv. jr, Jlndvig.

Selskabet bifaldt Comiteens Mening.

Mödet den 10de Marts.

Delte Mode blev holdt i det kongelige Palais, og Hans Majestæt Kongen behagede 

selv at lede Forhandlingerne. Udkastet til Selskabets Budget blev forelagt af Kasse- 
commissionen ved dets Medlem Etatsraad Rosenvinge, og Aarets Budget efter en om
stændelig Dröftelse og de fornödne Afstemninger fastsat.

Ifölge Selskabets tidligere Beslutning meddeles herved Extract af Regnskabet 
for 1842 samt det for 1813 vedtagne Budget.
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Udtog af Regnskabet over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Ind
tægter og Udgifter i Aaret 1842.

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

 

Indtægter.

Renler af Selskabets Fonds
Fra det Classenske Fideicommis
Ved Salg af Selskabets Kort . . .

Rbd.

5574
200
120

Sk.

r/

r/

83

I Alt

Udgifter.

Gager og Lönninger ..............................
Renter til Samfundet for den danske Litteraturs Fremme, af 
den til Vidensk. Selskab indbetalte Capital  
Præmier .......................................................................
Selskabets Skrifter .........................................................
Ordbogen .  
Det magnetiske Observatorium  
Den meteorologiske Comité  
Udgivelsen af Collectanea meteorológica  
Den artesiske Bröndboring, til Dækning af Omkostningerne 1841 
Regestum Diplomaticum  
Samling af Diplomer, udgivne af Justitsraad Molbech og Prof. 
Petersen  
Samling af gamle Domme, udgivne af Etatsraad Rosenvinge 
Justitsraad Molbechs Dialectlexicon  
Magister Drejers Symbolæ Caricologicæ, forelobigen  
Tegninger til en Afhandling af Dr. Kröyer  
Undersøgelse af Vegetationen ved Inddæmningen i Odsherred 
Selskabets Jubelfest, forelobigen  
Renter af optagne Laan  
Selskabets Folier i Banken  
Et Expl. af Selskabets Guldmedaille tilbagekjöbt  
Gratificationer ..................................
Brænde, Lys og forskjellige mindre Udgifter

Udgift i Alt
Indtægt -

Udgiften större end Indtægten

7074
5894
1179

79
83

VII.
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Rbd.
Ved Udgangen af 1841 var Selskabets Capital  133,962.

Kassebeholdningen .... 450.

Rbd.
Ved Udgangen af 1842 var Selskabets Capital  132,550.*)

Kassebeholdningen .... 670.

Rbd. i Sk.

134,412 ¡ „

133,220

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Budget for 1843.

♦) Nemlig til 5 pC. 25,000 Rbd. Renten 1250 Rbd.
 - 3 - 3,400 - — 102 -

— - 4 - 99,625 - — 3985 -

Indtægter. Rbd. Sk.

1. Kassebeholdning ved Slutningen af 1842 .................................. 670 rz
2. Renter af Selskabets Fonds.................................. ... .................... 5518 ff

3. Fra det, Clasenske Fideicommis........................... ... .................... 200 ff

4. Ved Salg af Selskabets Skrifter ............. ... .............................. 50**) tf

I Alt 6438 ff

Udgifter. Rbd. Sk.
1. Gager og Lönninger .................................................................... 885 tf

2. Renter til Samfundet for den danske Litteraturs Fremme . , 181 70
3. Præmier............................................................................................ 400 tf

4. Selskabets Skrifter ........................................................................ 2000 ff

5. Ordbogen................................................ ... .................................... 300 ff

6. Det magnetiske Observatorium................................................... 400 ff

7. Den meteorologiske Comité ........................................................... 200 ff

L aterís 4366 70

128,025 Rbd. 
Samt desuden en Capital 
til 4 pC., hvoraf Renten 
indtil videre staaer til
Disposition for Samfun
det til den danske Lit
teraturs Fremme.... 4,525

132,550 Rbd.

5337 Rbd.

181
5518 Rbd.

Ved at bemærke den ringe Indtægt, som Salget af Selskabets Skrifter, efter de tidligere 
Erfaringer, giver, bör det ikke oversees, deels at ikke blot Selskabets indenlandske og
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Ilbd. Sk.
Transport 4366 70

8. Collectanea meteorológica...................................... ....................... 276 ff

9.*  Den artesiske Bröndboring .......................................................... 1000
10*  Regestum Diplomaticum................................................................. 1000 ff

11. Samling af Diplomer............................................ ... .................... 24 tf

12.*  Samling af gamle Love 2den Deel............................................ 500 tf

13. Magister Drejers Symbolæ.......................................................... 350 tf

14. Tegninger til Dr. Kröyers Afhandling.................... .................... 45 ff

15. Undersøgelse af Vegetationen ved det Inddæmmede i Odsherred 100 ft

758
17. Magister Beckers Skrift: Udtog af Danske Gesandters Beretninger 250

500
19.*  Knudsens Bidrag til Danmarks Topographie i Middelalderen 100 tf

20.*  Subscription paa 10 Exemplarer af 2dct Bind af Saxo samt til
360
100

22.*  En Beskrivelse af Island , udgivet af det islandske littéraire
500

23. Udgivelsen af nogle Documenter, der vedrøre Christian den
200
32 ' If

50 ff

26. Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter ............................... 250 ff

395 ff

I Alt 11,156 70
Heraf skulle de med * betegnede Udgifter efter Selskabets Be-

slutning, udredes af det disponible Fond, tilsammen ........ 4,718 ff

6,438 70

Del bemærkes at adskillige af de ovenanførte Udgiftsposter ere grunde paa ældre 
Beslutninger, og at rimeligviis ikke faa ei ville blive udbetalte i Aar, eller udredes 
med et mindre Belob.

nogle udenlandske Medlemmer erholde Skrifterne gratis, men at de ogsaa afsendes til en 
Mængde udenlandske Selskaber, med hvilke vort Selskab staaer i Bytte-Forbindelse, og at 
Forfatterne erholde 50 Frieexcmplarcr af deres Afhandlinger, deels at Selskabet fra hine 
udenlandske Samfund modtager Skrifter af meget betydelig Værdie, der skjænkes de her
værende Bibliotheker og saaledes komme Videnskabernes Dyrkere til Nytte.

25*



Hans Majestæt behagede allernaadigt at meddele Selskabet Indholdet af et Brev 
til Höistsamme fra Orientalisten N. L. Westergaard, der med offentlig Understøttelse 
bereiser Indien og Persien. Brevet var dateret: Bombay den 1ste October 1812.

Hr. Westergaard, hvis Opmærksomhed under Reisen i Særdeleshed er henvendt 
paa Alt, hvad der kan sætte ham istand til efter hans Tilbagekomst at benytte og be- 
arbeide den Skat af vigtige oldiranske (Zend- og Pehlvi-) og buddhistiske Monumenter, 
som vore Bibliothekcr eie, og som fölgelig ivrig efterforsker, hvad der staacr i For
bindelse med den gamle zoroastriske Religion og Buddhismen, ankom til Bombay i 
November 1841 efter fire Maaneders Overreise, men forblev blot til Slutningen af De
cember i Bombay, da det var hans Hensigt at tilbringe den næste Regntid der. Fra 
Udgangen af December til Midten af Juli 1842 bereiste han de Strækninger af Indien, 
hvor mahrattiske og guzerathiske Folkeslag boc, og besogte de Steder, hvor Parser 
opholde sig. De i Indien, nu for stürste Delen i Bombay, boende Parser udgjöre en 
ikke talrig, men riig Klasse, hos hvilken dog Sandsen for lærde Studier af deres 
Oldtidsminder er ganske forsvunden. Deres anseteste Præster benytte kun de gamle 
Religionsskrifter i guzerathiske Oversættelser, der atter ere gjorte efter nypersiske og 
aldeles ucorrecte. Dog er det lykkedes W. at overkomme nogle faa ældre Stykker, 
som hidtil ere ubekjendte i Europa, foruden de vigtigste guzerathiske Skrifter over den 
parsiske Religion.

Med meget Held har W. undersögt de indiske saakaldte Huletempler, der for
nemmelig findes i Præsidentskabet Bombay. Han henförer disse til to ganske adskilte 
Klasser; den fürste tilhorer den simpleste og ældre Form af Buddhismen, som her
senes at have havt sit Hovedsæde og til hvis Personificationer af Guddommen alle 
Sculpturer indskrænke sig, den anden tilhorer Çivaismen, der fortrængte Buddhismen 
og fremstiller i stor Afvexling af Sculpturer den mere udviklede brahmanske Religions, 
især Çacta-Sectens Pantheon. De fürste buddhistiske Huletempler, der findes paa endeel 
forskjellige Steder, f. Ex. ved Mahar, 60 Mile Syd for Bombay og paa Öen Salsette 
ere et Slags Hule- eller Bjergklostre, alle anlagte omtrent efter samme Plan, kun for
skjellige ved Omfang og större eller mindre Kunst og Smag i Udfürelsen. Hver har 
en eller flere aflange og hvælvede Tempelhaller, hvori findes en Daghop (Gjemmested 
for buddhistiske hellige Gjenstande) og undertiden Sculpturer af den siddende, sjelden 
af den staaende Buddha, desforuden store, sædvanlig fnrkantede Kamre med Steenbænke 
langs med Væggene, og et Antal af smaa og noget större Celler, som det synes, be
stemte til Opholdssted for Disciple og ældre Munke. Overalt findes talrige BrÖnde og 



Vandbeholdninger. Mange, for störste Delen korte, Indskrifter, affattede i Palisproget 
og skrevne med de ældre Charakterer (Hr. W. fandt kun en eneste i Sanskrit), omtale 
de Personer, der for deres Saligheds Skyld have ladet disse Udhulinger udfore. De 
brahmanske Huletempler ere blot bestemte til Templer, Værker af en forbausende 
Skjönhed og Storhed, saasom de ved Eliora i Nizams Territorium (hvor der ogsaa 
sydligere findes buddhistiske Iluletemplcr) og paa Elephanta, tæt udenfor Bombay. 
Væggene i dem ere opfyldte med Sculpturer, der fremstille Çivas og tildeels Vishnus 
forskjellige Skikkelser, de tredobbelté Figurer af Parvati (çivas Historie) og çiva, 
Scener af de to store episke Digte Ramayana og Mahabharata; ligeledes findes der 
stedse een eller flere Afbildninger af Ling a, det skabende Princips Symbol. Begge 
Arter af lluletempler ere forresten, skjöndt af forskjcllig Alder, ingenlunde saa gamle 
som man ofte antager. De buddhistiske ere alle eller for störste Delen yngre end 
Pryadasi, der i nogle af Hr. W. afskrevne og Professor Lassen i Bonn til Offentlig- 
gjörelse tilstillede Indskrifter angiver sig som samtidig med Kong Antiochus den Store 
af Syrien, og fölgelig ere de for störste Delen yngre end det andet forchristelige Aar- 
hundrede; de brahmanske Templer kunne neppe sættes höiere op end til det femte 
eller sjette christelige Aarhundrcde; del var paa den Tid, at den Hindusect, til hvilken 
de höre, samlede Kræfter og kort efter optraadte som en heftig Forfölger af Buddhismen.

Foruden disse Huletempler har Hr. W. undersögt de Templer og Tempel
levninger, der tilhore Jainsecten, en Sect, der fremtraadte senere som et Forsög paa 
at lempe Buddhismen til Brahmamismen og til hvilken fornemmelig de indflydelsesrige 
Bany aner i Guzerath höre. Disse Templer findes paa tre isolerede Bjerge paa Ilalvöen 
Guzerath, Palitána, Gcrnår og Afeu, de to forste i Midten, det sidste paa den nordlige 
Grændse, formedelst dets næsten europæiske Clima stærkt besögt af Europæerne i de 
hede Sommermaancder, et Sled, der i Aarhundreder har været saare anseet og helligt. 
Intet af Templerne her kan dog gjöre Fordring paa en höiere Ælde end det 10de 
christelige Aarhundrede. Nogle, f. Ex. de to af en riig Banyan Bhimçdl paa Abu byg
gede, ere meget pragtfulde, af Marmor, bedækkede med Sculpturer af en forbausende 
Skjönhed.

Hr. Westergaards Plan havde været fra Indien at reise op gjennem Afghanistan 
og de Lande, som ligge under Hindukush, hvor der endnu synes at findes Levninger 
af de ældgamle Baclrier; men da de sidste Begivenheder i Afghanistan for lang Tid 
have spærret Adgangen for enhver Europæer, har han besluttet at gaae tilsöes til Per
sien og der fornemmelig at besöge saadanne Steder, hvor endnu ingen europæisk Rci- 
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sende har været, navnlig Kerman og Yazd, samt tillige Ruinerne af de gamle Hovedstæder 
Persepolis, Susa og Ecbatana, og at undersöge Alt, hvad der kan tjene til at oplyse 
Persiens og Nabolandenes Historie för Mahomedanernes Invasion.

(Hs. Majestæt Kongen bar, foruden at bevilge den Hr. W. for to Aar tilstaaede 
Understöttelse ogsaa for et tredie Aar, tillige ladet foranstalte, at han er bleven anbefalet 
saavel til den engelske som til den russiske Legation i Teheran, hvorved hans Reise 
og Ophold i Persien vil blive betydelig lettet og sikkret.)

Hans Majestæt behagede allernaadigst at uddele Exemplarer af Selskabets Medaille 
i Anledning af dets Jubilæum. Omkostningerne for denne Medaille erklærede Hans 
Majestæt selv at ville overtage.

Modet den 24de Marts.

Professor Forchhammer meddeeltc en Undersögelse over Topasens chcmiske Sammen

sætning.
Denne Ædelsteen forekommer i Naturen under saa eiendomtnelige Forhold, at 

den allerede af den Aarsag fortjener en nærmere Undersögelse. Graniten er dens 
egentlige Hjem, og her slutter den sig især til Glimmeren, hvoraf igjen de fluorrige 
Varieteter fortrinsviis ledsage den, et Forhold der finder sin fuldkomne Forklaring i den 
store Mængde Fluor, som Topasen indeholder.

Mange af de meest udmærkede Analytikere have beskjeftiget sig med dette 
Minerals Undersögelse, fra Pott og Marggraf indtil Berzelius, men den ringe Overeens- 
stcmmelse imellem deres Analyser viser, at der endnu maa være en Aarsag til Feil, 
som ikke let undgaaes. Forfatteren, der fattede den Tanke, at Topasen muligen kunde 
indeholde Phosphorsyre blev derved foranlediget til at analysere Mineralet, og erholdt 
Resultater, der hverken stemte overeens indbyrdes eller med andre Analytikeres Forsög.
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En fortsat Undersøgelse fiírte til det Resultat, som allerede Berzelius kar paapeget, at 
man ved den almindeligen anvendte Methode ikke kan uddrage alt Fluor af Topasen. 
Denne Methode bcstaaer som bekjendt deri, at Mineralet smeltes med kulsuurt Natron, 
og udtrækkes med Vand, hvorved Fluor i Forbindelse med Natrium opløses og efterat 
man har udskilt Kiseljorden og bortfjernet Kulsyren, bundfalder den med en Kalk
oplosning. Det kulsure Natron er ikke istand til at uddrage alt Fluor af Blandingen 
og dette foranlediger de store Afvigelser, som forekomme i Analyserne, idet Fluor
mængden bliver for lille, og Leerjordmængden for stor. Forfatteren bestemte Fluor 
paa 2 forskjcllige Maader, nemlig deels ved at giode Topasen i en Hede, hvorved 
Jernet med Lethed smelter og af Vægttabet som erFl6Si, beregner han Fluormængden, 
deels ved at smelte Topasen med Kiseljord og kulsuurt Natron, og derpaa at uddrage 
med Vand. Oplosningen‘indeholder Fluornatrium, kiselsuurt og kulsuurt Natron. Kisel
syren bliver først fjernet ved Tilsætning af Salmiak, hvorved næsten den hele Mængde 
bliver udskilt, og Resten bundfældes ved en Oplosning af Zinkilte i Ammoniak. Kul
syren uddrives ved et Overskud af Saltsyre, og den Portion deraf, som er optaget af 
Vædskcn, udpompes under Luftpompen. Ved en Tilsætning af Chlorcalcium og Am
moniak bundfældes nu Fluorcalcium, som udtrækkes mod Eddikesyre. Alle Vædsker 
inddampes til Törhed, og udtrækkes med ammoniakalisk Vand, det Uoplöste samles paa 
Filtrum, udvaskes, glodes, smeltes med kulsuurt Natron, som udtrækkes med Vand og 
behandles som för.

Forfatteren har erholdt meget nær overensstemmende Resultater paa begge 
disse Maader, som f. Ex. Topas fra Lané’s Mine ved Trumbull, Connecticut N. America 
tabte ved Glødning 23,535%, hvilket er Iiig 16,836% Fluor, medens den anden Me
thode gav 17,35% Fluor.

Brasiliansk Topas tabte 23,03 — 16,50 Fluor og gav efter den anden Methode 
17,33% Fl.

Finbo Topas (Pyrophisalith) tabte efter Middeltallet af 2 Forsög 24,80% = 
17,84% Fluor og gav ved den anden Analyse 17,79% Fluor. Kiseljorden er i saadan 
en Mængde tilstede, at j af hele Kiselmængden gaaer ved Glødning bort med Fluor. 
Leerjorden blev bestemt directe og Kiseljorden funden efter Fradrag af den tilsatte 
Kiseljord. Desuden blev Residuet fra Glödningen undersögt, og da Vægttabet og dets 
Sammensætning var bekjendt, deraf Bestanddelene af den udecomponerede Topas bestemte.

Silicium, Fluor og Aluminium forholde sig som 5:6:7:, hvor Fluor og Alu-%
minium ere Dobbeltatomer. Formelen kan være:



cc

Middellallene af disse Forsög ere:

Fl2
AP2 + Si5 Al25 eller ppc Si2 + 3 AP ‘ eller pj2fc Si' Al2 + bi Al2

Analysens Resultat er i Procent: -
beregnet bras. Topas arner. Top. Brodb. Top.

AP 54,92
(54,88

.....................(54,67
55,96 55,16

Si 35,27 35,39 35,66

Fl 17,14
(16,50 (16,86 18,00
¡17,33' ’ ' ¡17,3ø

Al2 55,14

Si 35,52
Fl 17,21

Topasen er som bekjendt holoprismatisk med een Gjennemgang lodret paa 
Axen. Pykniten derimod har en Gjennemgang, der skjærer de prismatiske Afsondrin
gers Axe under skjæve Vinkler, er derfor sandsynligviis hemiprismatisk. Dens Sammen
sætning er ogsaa noget forskjellig fra den egentlige Topas.

, Kisel, Fluor og Aluminium forholde sig som 5:6:6: og Analysens Resultat 
er folgende:

107,95 108,77

beregnet fundet
AP 51,09 51,25
Si’ 38,27 39,04
Fl 18,59 18,48

Analysens betydelige Overskud hidrörer fra den Ilt, som under Analyseringen
er optaget istedetfor det borttagne Fluor.

------6 ——2 _1_ •••5 —^4Fl2 Al2 + Si Al2

Den egentlige Formel er
■ i —2 i ••• 3 eller pi2 + Si Al2

1

Professor E. A. Scharling havde forelagt Selskabet en Afhandling om den 
Mængde af Kulstof, som i Lobet af et Dögn udskilles ved Menneskets Aandedræt 
gjennem Hud og Lunger tilsammen.
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Denne Afhandling var ledsaget af folgende Brev:
„Herved tager jeg mig den Frihed at oversende det Kongelige Danske Viden

skabernes Selskab en Afhandling, hvis Gjenstand er Undersøgelsen af, hvor stor en 
Mængde Kulsyre et Menneske udvikler i 21 Timer. Vel besidder Videnskaben allerede 
flere Arbeider over denne Gjenstand, med hvilken blandt Andre de berömte Chemikere 
Lavoisier, Davy og Liebig have beskjæftiget sig ; men de forskjellige Resultater, hvortil 
man ved disse Undersøgelser var kommen, gjorde det nødvendigt at anstille nye og 
mere omfattende Forsög. Det Eiendommelige ved de af mig anstillede Forsög bestaaer 
i Folgende:

1) Jeg har valgt en Fremgangsmaade, hvorved jeg directe har været i Stand 
til at bestemme den hele Mængde Kulsyre, som i en given Tid forlader Legemet.

2) De Personer, med hvilke jeg experimenterede, kunde efter Behag under 
selve Forsögene tale, spise, arbeide eller sove.

3) Forsögene ere anstillede med Personer af forskjellig Kjön og Alder.
Endelig troer jeg at have paaviist Muligheden af, at Bestemmelserne over den 

Mængde Kulsyre et Menneske udaander i en given Tid, kunne blive af stor Vigtighed 
i Lægevidenskaben.

Den forste Række af disse Forsög blev meddeelt i Naturforskernes Forsamling 
i Stockholm, ikke uden et Bifald, som har opmuntret mig til at fortsætte mit Arbeide. 
Efterat have sluttet nærværende Afhandling seer jeg at den höit fortjente franske Che
miker Dumas, efter nogle forelöbige Forsög, er kommen til et Resultat, som stemmer 
meget nöie med det, hvortil de af mig anstillede Forsög have ledet. Ogsaa denne Om
stændighed har fremkaldt det Ônske hos mig, at forelægge det Kongelige Videnska
bernes Selskab mine Undersøgelser og vakt det Haab hos mig, at Selskabet vilde skjænke 
disse sin Opmærksomhed.

Kjöbenbavn den 8de December 1842.
X. A Scharíiwg.

Den Comitee, som Selskabet i denne Anledning havde udnævnt, afgav sin Be
tænkning ved Professor Jacobson, der indledede samme med en historisk Oversigt over 
de herhen hörende tidligere Forsög.

Denne Betænkning er af folgende Indhold:
„De af Hr. Professor Scharling foretagne Forsög for at bestemme Qvantileten 

af det Kulstof, der som Kulsyre ved Huden og Lungerne til forskjellig Tid af Dögnet, 
VII. ' 26
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udskilles hos Mennesker af forskjellig Kjön og Alder, cre foretagne paa en meget hen- 
sigtssvarende Maade, der tillader en större Nöiagtighed end man forhen har opnaaet.

Resultaterne, der med Forsigtighed og Nöiagtighed deraf ere uddragne, ville, 
naar Forsøgene tilbörligen fortsættes, afgive vigtige Oplysninger for Physiologien.

Vi anbefale derfor Afhandlingen til Optagelse i Selskabets Skrifter, og fore- 
slaae at Selskabet takker Forfatteren og opmuntrer ham til at fortsætte sine vigtige 
Undersøgelser.”

Kjöbenhavn den 24de Marts 1843.

h. Jfieco&son. BB’. jfieise. Forchfiatnsner. HscftvicM,

lfölge hvad der tidligere er besluttet, er Selskabets Kortarchiv tilligemed det 
hele til Kortvæsenet henhorende Inventarium under 28de Febr. afgivet til den Kgl. 
Generalstab, og Selskabets topographiske Virksomhed maa saaledes fra nu af ansees 
som aldeles ophört.

Det er bekjendt, at vort Fædreneland, da Selskabet begyndte sine Foretagender 
til Topographiens Fremme, med Hensyn til dette Fag befandt sig i den samme mangel
fulde Forfatning, som de flesle andre Lande, idet der nemlig hverken existerte nöiag- 
tige Korter, eller var foretaget nogen almindelig Opmaaling, som kunde benyttes til 

' disses Udarbeidelse. At udgive et Dansk Atlas var altsaa et Foretagende af et særdeles 
Omfang, med Hensyn til hvis Udförelse man saameget mere kunde være i Forlegenhed, 
da der dengang ikke var nogen bestemt Autoritet til hvem det kunde henvises, og Ar- 
beidet tillige forudsatte Kundskaber, der i den Periode ikke vare saa almindelige som 
de senere ere bievne. Under slige Forhold var der altsaa for Videnskabernes Selskab 
tilstrækkelig Anledning til at overtage delte Foretagende.

Disse Betingelser for Selskabets Virksomhed i denne Retning forandredes 
imidlertid senere væsentligt, idet det Danske Kortvæsen ogsaa fra andre Sider erholdt 
en betydelig Understøttelse.

Det vil være tilstrækkeligt i denne Henseende at erindre om, at det, da Re
gieringen besluttede at lade en Gradmaaling udfore i Holstcen, overdroges samme Be
styrelse tillige at drage Omsorg for dette Hertugdommes specielle Opmaaling og Gar
tering ; at der i de övrige Dele af Landet under den Kongelige Generalstabs Bestyrelse, 
begyndtes Opmaalinger, hvis regelmæssige Fortsættelse lovede Udgivelsen af et af Sel-
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skabets Arbeider aldeles uafhængigt Dansk Kortatlas; og endelig at der af Private ud
gaves flere Kortsamlinger, som, skjöndt de fremstode paa det ved Selskabets Opmaa- 
lingcr tilveiebragte Grundlag, havde selvstændigt Værd og Interesse formedelst den 
nyere Fremstilling af det topographiske Detail.

Det kunde under disse stedse tiltagende' Bestræbelser for den Danske Topo
graphies Fremme ikke undgaae Selskabets Opmærksomhed, at dets egen, ved saa mange 
andre Foretagender betingede, Virksomhed for dette Fag ikke kunde være af samme 
Vigtighed som under tidligere Forhold, og da altsaa alle de paatænkte Specialkort vare 
udgivne, og tillige et til Samlingen passende Generalkort over hele Riget i Foraaret 
1842 var blevet saavidt fuldendt, at det kun stod tilbage at illuminere de enkelte 
Exemplarer, blev der taget den Beslutning at forestille Ils. Maj Kongen de Grunde, 
ifölge hvilke Selskabet nu ikke længere turde ansee sig for det hensigtsmæssigste Organ 
til Anvendelsen af de Pengesummer, med hvilke Regieringen understottede Udgivelsen 
af Danske Kort, og i Forbindelse hermed at frembære Ônsket om at maatte udtræde af 
det Forhold, hvori Selskabet i denne Henseende hidtil havde staaet. Andragendet herom 
fandt Hs. Majestæts allernaadigste Bifald, idet det tillige behagede Hs. Majestæt at an
ordne, at Selskabets Kortarchiv, naar Arbeiderne ophorle, skulde gaae over til den Kon
gelige Generalstab som den Autoritet, under hvem det agtedes meest passende efter- 
haanden at forene hele det Danske Kortvæsen. Og da nu, under de herved foranle
digede Underhandlinger mellem Selskabet og den Kongl. Generalstab, Staben velvilligt 
rakte Haanden til en hurtigere Iværksættelse af den forestaaende Forandring ved at paa
tage sig Illumineringen af det omtalte Generalkort, kunde Selskabet saaledes ansee sit 
Hverv som tilendebragt, og overdrog det altsaa til Landmaalingscommissionen at for
anstalte det Nödvendige med Hensyn til Archivéis Aflevering, hvilket nu er skeet.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Gelehrte Anzeigen der Münchener Academie B. 14 og de fürste 22 Numere for 1842.
V. Martius. Die Kartoífelepidemie der letzten Jahre, oder die Stockfäule und Räude 

der Kartoffeln. München 1842.
J. Lamont. Ueber das magnetische Observatorium der KÖnigl. Sternwarte zu München. 
L. Spenzel, Ueber das Studium der Rhetorik der Alten. München 1842,

26*



C. Höfeier. Betrachtungen über die Ursachen, welche im Laufe des 16ten und 17ten
Jahrhunderts den Verfall des deutschen Handels herbeiführten. München 1842. 

V. Walther. Rede zum Andenken an Ignatz Döllinger. München 1841.
Flora Batava, Nr. 126 og 127.
van der Hoeven en Friese. Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis en Physiologie.

8 Deel. 2e en 3e Stuk. 1842.

Mödet den 7de April.

Üitatsraad Rosenvinge forelæste nogle Herredagsdomme fra det sextende Aarhundrede. 
Da disse Domme ville blive trykte i den slörre Samling som Forfatteren agter at ud
give, meddeles de ikke i nærværende Oversigt.

Selskabet modtog:
J. J. Sjögren. Ueber das Werk des Kön. Dänischen Etatsrathes und Professors Finn 

Magnusen ,,Runamo og Runerne” betitelt; Bericht an die Kaiserliche Akademie 
der Wissenschaften auf Verlangen Sr. Excell. des Herrn Ministers der Volks
aufklärung wirkl. Geheimer. Sergei v. Uwarow. Petersburg 1842. 8.

Mödet den 21de April.

i* rofessor N. M. Petersen meddeelte Beretninger om Tiden, da Knud Porse blev Her

tug af Mailand.
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Kilderne til vor Middelalders Historie ere höist ufuldkomne, hvilket ogsaa 
gjælder oin Begivenhederne under Christopher den Andens Regjering. En omhyggelig 
Kritik er her nödvendig; men den er i Suhms store Værk, der danner Grundlaget for 
vor Historieskrivning, enten ikke anvendt eller Anvendelsen forfeilet. Saaledes har det 
ogsaa hidtil maattet ansees for uafgjort, naar Knud Porse blev Hertug af Halland og 
hvem der gjorde ham dertil.

Efter Suhm, som har benyttet alle bekjendte Kilder, kan denne Begivenhed 
henföres til Aarene 1321, 1323 eller 1326. Det forste grunder sig paa et Diplom, i

/
Folge hvilket Kong Christopher den Ilte November 1321 overlod Estland til Knud 
Porse, der da allerede var Hertug af Halland og Samso. Dette Diplom viser da, ikke, 
som Suhm antager, at Knud i dette Aar blev Hertug, men at han i November i dette 
Aar allerede var det. At Kong Christopher gjorde ham til Hertug og gav ham Sön- 
derhalland, Samso og Holbek 1323, og at den udvalgte Konge Valdemar af Slesvig 
1326 forlenede Hertug Knud med Sönderhalland, Samso og Kallundborg, har Ilvitfeldt. 
En af vore gode Kröniker (Continuatio Chron. Dan. et præcipue Sjalandiæ. Langeb. 
Script. 6,523) siger, at Knud Porse fik Hertugdømmet Halland, Samso og Holbek paa 
Danehoffet i Nyborg 1326; og en anden (Chron. breve Danicum. Langeb. Script. 
6,253} henfører til samme Aar, at Knud Porse blev Hertug af Halland. Suhm vakler 
imellem disse Bestemmelser (see især Hist, af Danm. 11, 431. 12, 46. 62. 113. 139); 
Lagerbring (Svea Rikes Hist. 3,231 fgg.) ligesaa. De kunne ikke komme tilrette med, 
hvorledes Hertug Knud blev forlenet med Estland, og dog ikke kom i Besiddelse deraf; 
de kunne ikke ret forstaae, hvorledes han allerede 1321 kunde være Hertug, naar han 
forst blev det 1323, og dog er der et Diplom derfor; de kunne ikke forklare sig 
Knud Porses Opror imod Kongen, der nylig havde viist sig som hans Velgjörer, o. s. v. ; 
og alt dette fordi de ikke have indladt sig i nogen Undersøgelse, om det der er anta
get, virkelig forhôlder sig saa.

Denne Strid lader sig hæve ved at betragte de Diplomer, hvori Knud Porse 
forekommer. Det maa antages, at han ikke havde Hertugtitel, uden at fore den; at' 
han ikke kunde kalde sig selv miles, naar han var (lux; at han, naar han besad denne 
Værdighed, ikke kunde sættes nedenfor Rigets Marsk og Drost iblandt andre milites ; 
at hans Fjender vel kunde nægte ham denne Titel, men ikke hans Venner, naar han 
virkelig besad ikke blot den, men selve Hertugdömmet. Men naar dette ikke kan 
nægtes, saa er det ogsaa vist, at Kong Cristopher aldeles ikke gjorde ham til Hertug 
af Halland eller overhovedet gav ham Hertugtitel; men enten gjorde Kong Valdemar 
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det i Slutningen af Aaret 1326 paa Danehoffet i Nyborg, saaledes soin hiin Krönnike 
beretter, eller han blev det med Kong Valdemars Samtykke i det seneste i Begyndelsen 
af Aaret 1327, för han ægtede Hertuginde Ingeborg af Sverrig (den 21de Juni 1327). 
Thi han var endnu ikke Hertug paa de förste Dage af DanehoiTet i Nyborg, den 15de 
og IGde August 1326, og han var det, da han udstedte Halmstads Privilegier den 
Ilte April 1327. Dette kan oplyses ved Diplomer. Han kalder sig selv Kanutus 
Porse miles i et Brev skrevet i Varberg in octava Epiphanie (den 13de Januar) 1324 
(Lagerbring 3, 236); og han kaldes af andre Dominus Kanustus Porse i et Brev af 
5. Marts 1325 (Lagerbring sst.) og i Convcntio Scarensis af 14. Februar 1326 (La
gerbring 3, 237. 238); ligeledes nævnes han efter Marsken eller Drosten blandt andre 
milites i Ludvig Albrechtsens Forleningsbrev givet i Roskilde den 5. Juli 1325 (Hvitf. 
1, 434), i Kong Valdemars Brev til Raadct og Menigheden i Gripswalde, givet sam
mesteds og samme Aar den 26. Juli (Subm 12, 131 og Langebeks Afskrift i Geheime- 
Archivet), og endelig i de paa Danehoffet i Nyborg den 15. og 16. August i samme 
Aar udstedte Breve, hvorved Kong Valdemar forlenede Grev Gert med Sönderjylland 
(Jwtia), og Danmarks Riges Raad bekræftede denne Forlening (Langeb Script. 7, 
355—356). Derimod udstedte han Halmstads Privilegier, hvori han kaldes Hertug 
til Halland og Samso, uden Tvivl allerede den 11. April 1327 (Richardsons Halland 
S. 125); thi Læsemaaden Sabbatum Sanctorum Allchelgens Löverdag, der forudsætter, 
at Allehelgens Dag altid maattc være en Söndag, er ikke blot usædvanlig, men i sig 
selv urimelig, hvorimod Sabbatum Sanctum^ Paaskclöverdag (i dette Aar den 11. April) 
er en almindelig bekjendt Fest. Og saaledes kaldes han ogsaa dei gratia dux Hal- 
landie et Samsö i Foreningen imellem ham og de Norske, givet i Kongehelle den 15. 
Juni 1327 (Thorkclin. Analecta p. 78), og saa fremdeles.

Det er ikke usandsynligt, at den sjællandske Krönnike har Ret i, at Knud 
Porse fik Hertugdømmet Halland paa Danehoffet i Nyborg 1326, hvor den udvalgte 
Konge Valdemar befæstede sit Herredomme ved at uddele Leen til alle dem, der havde 
befordret hans Fremgang. Herimod strider ikke heller noget uden de tre Diplomer, 
som Kong Valdemar paa een og samme Dag, den 5te October 1326, udstedte i Stral
sund, ved hvilke han deels , som Formynder for Hertug Wartislaws Börn, gav Stral-
sunderne en Forsikring af deres Rettigheder, deels tilstod dem adskillige Friheder paa 
Markedet i Skaanör; thi i disse Diplomer anföres Knud Porse som Vidne iblandt andre
milites (Suhrn 12, 142. 143. Sartorius Gesch. d. Hanse, herausgeg. v. Lappenberg 2,
315—317). Disse Diplomers Ægthed eller Paalidelighed maa undersøges; befindes de
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gyldige (og de ere hos Sartorius meddeelte efter Originaler) saa kan Knud Porse vcl 
paa DanehofTet i Nyborg have erholdt Bekræftelse paa sine Besiddelser, men Ilertugti- 
telen maa han da have faaet eller antaget senere med Kong Valdemars Samtykke (jf. 
Messenii Scond. illustr. T. 15 p. 55. Stjernmans Svea och Götha höfdingaminne, 
Stockh. 1835. 2, 70.)

Hvorledes Ilvitfeld kan være kommen til at henföre Knud Porses Forlening 
med Söderhalland til Aarct 1323, lader sig neppe forklare uden ved al antage, at det 
var i delte Aar han erholdt Söndcrhalland med tvende Herreder i Skaane i Pant for 
14000 lödige Mark Sölv. Herom haves en Efterretning, i det mindste om at Knud 
Porses Sönner havde dette Pant (Stora Rimkronikan hos Hadorf S. 151; jf. Messenii 
Scondia illustr. Vol. 2. T. 12 p. 174) ; og hvis man kunde antage, al Hvitfeldt havde 
seet et Brev derom fra dette Aar, saa vilde hans Uefterretlelighed, der ellers er stor 
nok, kun bestaae deri, at han af et Panteleon gjorde en Forlening med Hertugtitel.

At Knud Porse allerede 1321 var Hertug af Halland og i dette Aar blev for
lenet med Estland, findes kun i eet Diplom. Denne Vildfarelse er let at oplyse, thi 
dette Diplom er givet 1329. Det viser sig allerede af dets Indhold, og enhver kan 
slutte del deraf, selv naar han ingen besterntere Oplysning har; men heller ikke den 
mangler. Det hedder i dette Diplom, der er trykt hos Suhm (12, 314) quod omnes 
excessus, rancores, inimicitie et dissencionum materie qvecunqve inter ipsos in presentem 
diem ventilati, sint in perpetuum annichilati, ex corde nostro radicitus exstirpati etc. 
Det forudsætter altsaa, at der havde været stor Strid og Uenighed imellem Kongen og 
Knud Porse; men sligt fandt ikke Sted för eller i Aaret 1321, og heller ikke var der 
Anledning dertil. Det hedder fremdeles, at Kong Christopher vilde bekræfte delte For
lig, hvorved han overdrager Knud Porse Estland, postquam ultra passagium Beltissund, 
scilicet in Fionia et Julia, in regem reccpti fuerimus et ibidem pro rege et domino re- 
putati. Men Christopher havde allerede afgivet sin Haandfæstning og var antagen til 
Konge; ikke biot i Jylland og Fyen, men over det hele Rige, i Aaret 1320, hvorledes 
kunde han da i det folgende Aar udtrykke sig saaledes: at han vilde bekræfte Forliget, 
naar han blev antagen til Konge ogsaa paa hiin Side Bæltet i Jylland og Fyen? Disse 
Ord kunde han kun bruge paa en Tid da han var berövet en Deel og just disse Dele 
af sit Rige, medens han derimod havde gjenvundet Landene paa denne Side Bæltet. 
Gjennemlöber man da i Tankerne hans Regjerings Historie, saa passe de paa ingen 
anden Tid, end paa den, da han kom tilbage fra sin Landflygtighed, landede paa Laa- 
land, og gik derfra over til Sjælland, hvor han saa i Ringsted udstedte dette Diplom.
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Nu kunde han, der maalte mætte sine graadige Fjender med den ene Deel af Landet 
efter den anden, ogsaa gribe til det Middel at tilsikre Knud Porse Estland, og nu kunde 
han passende tale om den Tid, da ogsaa Jyder og Fynboer vilde erkjende ham for 
deres Herre og Konge. 1 Langebeks Afskrifter af dette Diplom staaer der da urigtig 
i Aarstallet primn for nono, hvilket sidste dog findes i nogle Aftryk. Blandt de Do
cumenter, som Geheime-Archivet har erholdt fra Rigsarchivet i Königsberg, findes ogsaa 
en Afskrift efter Archivets Urkundenbuch, i hvilken saavel Overskriften som Diplomet 
selv angiver Udstedelsesaaret 1329: anno domini millesimo tricentésimo vicésimo nono 
Iiingstadis in die beati Martini episcopi. Endelig findes Diplomet nu trykt, efter Ori
ginalen i Geheimearchivet i Schwerin, i Lisch Urkunden-Sammlung zur Gesch. des Ge
schlechts von Maltzahn (1, 450) med folgende Anmærkning: „Gedruckt ist diese Ur
kunde auch in Suhm Hist, af Danmark nach Langebeks Abschrift von einer Original- 
Ausfertigung im Archive zu Kopenhagen” (hvilket imidlertid er urigtigt) „jedoch mit 
der falschen Jahrzahl 1321 obgleich in dem Schweriner Originale ohne Zweifel vicé
simo noro steht, und nach innern Gründen die Urkunde auch nur in diesem Jahre aus
gestellt seyn kann, da der junge Fürst Albrecht so eben” (i Diplomet kaldes han Ál- 
bertum domicellum Magnopolensem), „im Anfänge des Jahres 1329, unter Vormund
schaft zur Regierung gekommen war.”

Nu kan det ogsaa fattes, hvorledes det kunde gaae til, at Knud Porse ikke 
kom i Besiddelse af Estland; thi i Folge Diplomet skulde det overdrages ham inden 
næstkommende Pindse, men han döde allerede i Pindseuge 1830 (Langeb. Script. 8, 
512. Messenii Scond. illlustr. T. 15 p. 55).

Ved de her meddeelte Oplysninger vil der uden Tvivl ogsaa i andre Hen
seender bringes mere Lys ind i Christopher den Andens Rcgjeringshistorie ; men dette 
maa overlades en udforligere Fremstilling. Kun dette bemærkes her: Han landede om
trent midt paa Sommeren 1329 paa Laaland; den 21de Sept, finde vi ham i Kiöben- 
havn, hvor han udstedte det Brev, ved hvilket han lovede aldrig at skille Estland fra 
Kronen; den Ilte November var han, som vi nu have seet, i Ringsted hvor han for
ligede sig med Knud Porse, og overlod ham Estland ; og Dagen efter paa samme Sted 
forligede han sig med Grev Johan, hvem han overlod Femern og til hvem han pant
satte Laaland, Sjælland og Skaane , i hvilket Forligelsesbrev tillige omtales den Sone 
imellem Kongen og Knud Porse. Thi dette Diplom af 12te November 1329 er givet, 
ikke som Ilvitfeldt, og efter ham Suhm, har, i Tingsted paa Falster, men i Ringsted, 
hvilket noksom sees af Originalen i Geheime-Archivet, i hvilken der tydelig staaer
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Ringsted og intet om Falster. Hvor der saaledes forhen var lutter Forvirring og Mod
sigelse, er der i det mindste i noget bragt god Orden og Sammenhæng.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Van der Iloeven en de friese, Tijdschrift voor nalurlijke Gcshiedenis en Physiologie. 

9. D. 4. St. 1812.
Beobachtungen des Kaiserlichen Universitäts-Sternwarte zu Dorpat, herausgegeben von 

Mädler, 9ter Band oder der neuen Folge Ister Band. Beobachtungen von October 
1840 bis Ende 1841 nebst einem Anhänge.

Proceedings of the London electrical Society. Session 1842 — 43. Edited by the se
cretary. London 1843.

Bulletin of the proceedings of the natural institution for the promotion of science etab- 
lished at Washington in 1840. I. 1841. IL 1842.

Het Institut of verslagen en mededeelingen uitgegeven door de vier klassen van het 
köninklyk nederlandsche Institut van Wetenschapen, Letterkunde cn schocnc Kun
sten over den Jare 1841. Amsterdam 1842. 4 St.

Mödet den 5te Mai.

Conferentsraad Örsted meddeelte en Udvikling af Læren om Glandsen.
Han begyndte med den Erklæring, at det, som han havde at fremsætte, ikke 

var væsentligt Nyt, men kun en Sammenstilling af bekjendte Sandheder; da imidlertid 
denne Sammenstilling, saavidt han havde kunnet finde, intetsteds var udfort, holdt han 
det ikke for upassende at meddele det erhvervede Overblik.

For desto lettere at vække Opmærksomheden paa det, hvorpaa det her kom
mer an, gik han ud fra den tilsyneladende Modsigelse i Foreningen af Sorthed og 
Glands, da der ¡folge hiin skal tilbagekastes saa lidet, ¡folge denne saameget Lys som 
muligt. For at oplöse denne Vanskelighed, maa man skjelne vel mellem de tvende
Maader, hvorpaa Overfladerne tilbagesende det Lys, som de modtage fra et lysende Punct.
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Ethvert saadant er Udgangspunktet for cn Række af Ætherbolger. Hver ret 
Linie, som fra dette Punkt kan drages lodret paa Bölgefladerne, betegner en Virknings
retning og kaldes en Lysstraale. Da det Lys, som gaaer ud fra et Punkt, og falder 
paa en Flade, optager et kegleformigt Rum, kaldes et saaledes begrændset Udsnit af et 
Sæt Lysbölger*),  en saadan udvoites begrændset men indvortes uendelig Samling af 
Lysstraaler, en Lyskegle eller Straalekegle. Naar Slraalekeglen falder paa en blank og 
plan Overflade, kastes den saaledes tilbage, at alle Straalerne deri beholde deres gjen- 
sidige Beliggenhed; saa at Oiet modtager delte tilbageböiede Lys ganske som om det 
kom fra det lysende Punkt, kun med den Forskjæl, hvorpaa det dog her ikke kommer 
an, at Oiet, som Intet veed om Retningernes' Forandring, nu forestiller sig Punktet 
ligesaalangt ^agved den blanke Flade, som det i Virkeligheden ligger foran samme. 
Ogsaa da, naar den blanke Overflade ikke er plan, men bar visse regelrette Former, f. 
Ex. Kuglens, Hyperbolens, Parabolens, Keglens, Cylinderens Form, tilbagekastes Straa
lerne saaledes, at de, der komme til Oiet, vedblive at höre til en fælles Straalekegle, 
endskjöndt dennes Figur bliver mere eller mindre forandret. Man kan sige, at Slraa- 
lekeglerne her tilbagekastes uforstyrrede, skjöndt ikke uforandrede. Som bekjendt vise 
de Overflader, der tilbagekaste Straalekeglerne uforstyrrede, os Billeder af Gjcnstandene, 
eller ere Speile. Bestaaer cn Overflade af mangfoldige meget smaa blanke, men fra 
hverandre skilte Dele, saa vil dog Enhver af de tynde Straalekcgler, som tilbagekastes 
fra en saadan Deel, blive uforstyrret. Eftertanken maa erkjende enhver af disse smaa 
blanke Dele for et Speil; Overfladen derimod, som et Hele betragtet, kan nu ikke 
mere kaldes saa; men Blankhed frakjender man den derfor ikke. Fra Enhver af de 
blanke Dele, skeer Tilbagekastningen efter Speilningens Love, og man kan derfor be
tegne denne Tilbagekastning, som pleier at kaldes den regelrette, med Navnet den spel
lende, hvorved Betegningen rykker Anskuelsen nærmere. Forsaavidt derimod de paa 
Fladen faldende Slraaler tilbagekastes fra de modtagende Dele i alle mulige Retninger, 
oplöses de oprindelige Straalekegler. For saa vidt dette skeer — fuldstændig skeer det 
aldrig — har man med rette kaldet denne Tilbagekastning den adspredende; men mere 
betegnende kunde man kalde samme den oplösende, hvorved man ogsaa forebyggede,

Af del Ord Sæt, i den her brugte Betydning, gjör man ikke, den udstrakte og nyttige 
Anvendelse i Videnskaberne, som det tilsteder. Det afhjelper den Trang, man saa ofte 
foler til et Udtryk, for at betegne en Mangfoldighed af Dele, som höre sammen. 
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at den Ueftertænksomme kunde forvexle den med den derfra himmelvidt forskjelligü ad
spredende Tilbagekastning, som bevirkes ved de udhvelvede Speile.

Det Lys, som kommer til vort Ôie ved speilende Tilbagekastning, giver os 
ingen Forestilling om de tilbagekastende Dele, men kun om Lysets Nærværelse, og, 
naar Fladens Dele have en dertil passende indbyrdes Beliggenhed, om det lysudsen
dende Punkt. Ved den oplösende Tilbagekastning faae vi derimod Kundskab om dc 
tilbagekastende Dele selv. Det synes ogsaa at være ved denne Tilbagekastning at en 
Deel af de modtagne Lysstraaler forsvinde for Omgivelsen, indsuges som man kalder 
det. Ofte indsuges Mere af een Straaleart, det vil sige Lysbölger af en vis Sving
ningshastighed, end af de övrige, hvorved altsaa de tilbagekastede Straaler faae en vis 
fremtrædende Farvevirkning.

Dersom der gaves en Overflade, som blot udovedc den speilende Tilbagekast
ning, vilde den ikke sees, Ordet taget i den egentlige Forstand, endskjöndt man vel 
vilde mærke dens Nærværelse ved dens speilende Virkning. For den egentlige Seen 
vilde det være, som om den var sort. Men ved enhver noksaa fuldkomment speilende 
Flade, lider Lyset endeel oplösende Tilbagekastning, hvorved bevirkes, at den ogsaa 
bliver Gjenstand for den egentlige Seen. Paa den anden Side gives der ingen Over
flade ved hvilken de modtagne Lysstraaler udelukkende lide den oplösende Tilbagekast
ning. Men vi give Overfladerne Navn af giindsende eller glandslöse, alt eftersom den 
ene eller den anden af de to Tilbagekastningsarter frembringer det mærkeligste Ind
tryk paa os.

Det fortjener i höi Grad vor Opmærksomhed, al de samme Forandringer, som 
forstærke Glandsen, svække den oplösende Tilbagekastning og omvendt. Man seer delte 
ved Poleringen af en mat Flade eller Matslibningen af en blank. 1 det forste Tilfælde 
aftager Synligheden af de enkelte Dele, alt som Blankheden naaer en större Fuldkom
menhed, og ved nogle Flader, f. Ex. Staal forsvinder den eiendommelige Farve i den 
Grad, at man bliver tilböielig til at kalde Fladen sort. I andet Tilfælde, Matslibningen, 
faaer Stoffets Ejendommelighed atter den tabte Deel af sin Indflydelse tilbage. Man 
bliver endnu mere fortrolig med disse Forhold ved et Overblik over folgende gamle 
og nye Erfaringer. Jern i Pulvertilstand, saaledes som man faaer det ved Jerniltets 
Behandling med Brindluft, er sort; men trykker man det sammen, giver det Jernets 
bekjendte Glands og Farve. Det samme lader sig i det Væsentlige anvende paa alle 
de Metaller, som kunne fremstilles i en pulveragtig Tilstand. Mange af dem ere i
deres fiintfordeelte Tilstand sorte eller graa, som Platin, Sölv, Bly, Arsenik, andre 
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farvede som Guld, Kobber; men ved Tryk eller en vis Delenes Sammenstilling, faaer 
hver af dem sin bekjendte metalliske Glands og Farve. Man vilde feile, om man 
meente, at dette Forhold ikkun gjelder for den metalliske Tilstand. Polerer man et 
Stykke rödt Jcrnilte, faaer det med Glandsen et staalgraal Skjær, og viser i samme 
Grad mindre Rödhed jo fuldkomnere dets Politur er. llet samme gjelder om Zinober, 
kun at det i den blanke Tilstand har en Farve, som mere nærmer sig Blyets, eller om 
man vil Qvægsolvets, skjöndt med mindre livelig Glands. Indigo faaer ved Poleringen, 
som bekjendt, en Kobberglands. Berlinerbiaal faaer ogsaa ved samme Behandling en 
egen mörkeblaa Glands. Man kan udfore beslægtede Forsög ved at ströe et eller andet 
Farvestof paa Papiir, lægge dette paa et haardt Underlag, og gnide det med et Stykke 
haardt blankt Glas, Porcellain, Staal o. dl., man vil altid see Farven forsvinde i samme 
Grad som Glandsen stiger. Med lignende Udfald kan man til saadanne Forsög anvende 
malede Overflader, hvis Bindemiddel ikke giver Anledning til nogen betydelig Glands.

Ved Forsög med alle disse polerede Overflader finder man, at Afspeilingerne 
derfra ingen Farve medföre. Vel seer man ofte i Billedet et Farveskjær fra den tilba
gekastende Flade ; men dette hidrörer fra den oplösende Tilbagekastning, som altid blan
der sig med den spcilende. -Jo mere Speilet ligger i Skygge, men Gjenstanden er vel
belyst, jo mindre antager Spejlbilledet dette Tillægsskjær. Speilbilledel af hver farvet 
Gjenstand viser sig da næsten ganske med sin egen Farve, omendskjöndt det Legeme, 
hvis Overflade bevirker det, ved den oplösende Tilbagekastning giver en ganske an
den Farve.

Det Lys, som fra en glandslös Overflade kastes ind i en Skygge, vide vi er 
altid farvel; er den samme Overflade poleret, faaer det til Skyggen kommende farvefrie 
Lys en Overvægt, som staaer i Forhold til Poleringen. I det formörkede Kammer vi
ser det sig ligeledes tydeligt, at det ved Speilningen tilbagekastede Lys ikke har Gjen- 
standens Farve, endskjöndt det let blander sig med noget af det ved den speilende Til
bagekastning udsendte Lys.

Da alle Vædskers Overflader ere blanke, maa de vise samme Forhold, og saa- 
ledes befindes det ogsaa i Virkeligheden. Endskjöndt. man havde ældre Forsög herover, 
har Ö. dog bekræftet dette ved Forsög med stærktfarvede Vædsker, f. Ex. mörkeblaat 
Blæk, dybt rödfarvet Lakmusvand i sorte Kar. Farvede Glasarter vise samme Forhold.

Det ved oplösende Tilbagekastning udsendte Lys, findes ikke polariseret; men 
derimod det ved Blankhed tilbagekastede. Uagtet dette Forhold ikke er blevet betvivlet, 
vil man dog finde nogen Interesse i at see det bekræftet ved nye, Sagen klart udta-
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Institute!, som vi her forelöbigen ville laide „Öresunds Navigations Hus“ eller 
„Navigations Hall“ har til Forrnaal: at lette Navigeringen i de tilgrændsende Farvande, 
at bidrage til nordisk Ilydrografies Forbedring; at befordre Navigationens Practik, og i 
det Hele at virke for Skibsfartens Sikkerhed og gode Fremme.

De paatænkte Midler ere:
1) Navigations-Hallen tilbyder Skibsforerne Protocollcr til Optagelse for nytttige 

nautiske Efterretninger, saavel for de Nord fra Kommende, som for de Syd 
fra Kommende; saasom angaaende passerte Fyrs Sigtbarhed og Pasning; an- 
gaaende mödte Vrag, nyfundne Grunde eller andre Farligheder; angaaende nye 
Indretninger ved Rheder, Havne og Löb; angaaende Lotseriers og Lotsers Ca- 
racterer; tillige om Lodnings Resultater til Karters Forbedring, Rettelse eller 
Bekræftelse; om befundne Strömninger og betydelige Misgisninger m. m., som 
kan vorde nyttigt for Sovæsenet i det Hele, og ¡særdeleshed for de Amtsbro- 
dre, som söge didhen, hvorfra Forgængere nylig ere ankomne.

2) Disse „nautiske Notils“-Protocollcr holdes beredte til beqvcmt Eftersyn for de 
Underretningsögende Skibsførere; Opsugningen af interesserende Gjenstande let
tes paa passende Maade.

3) Journal over de foregaaende Dages Veirlig og Strömning i Sundet, holdes rede 
til Skibsforernes Eftersyn.

4) Ligeledes over Barometer- og Thermometer-Stand.
5) Paa Forlangende hjælpes til eller surges for nautiske Instrumenters Provning 

og Justering.
6) For de til Prövning modtagne Instrumenters Qvaliteter meddeles paa Forlan

gende Attest.
7) Chronométré og andre gode Uhre gives Adgang til Sammenligning med et Nor- 

mal-Uhr, hvis daglige Gang findes noteret saavelsom dets (seneste Middags-) 
Stand mod Greenwicher Middeltid (ogsaa mod Kjøbenhavns).

8) Chronométré og andre gode Ubre modtages for et Dögn eller længere Tid til 
at sammenligne med Normal-Uhret, der er under Control af Transit Instrument, 
og remitteres med Notits over Gang og Stand.

9) Såadanne finere Ubre modtages til Regulering, Reengjöring og Reperatur, som 
prompte besörges.

10) Daglig signaleres Greenwicher Middel-Tid, formedelst opheist Kugle paa den 
Maade, som er indfort paa tiere cngelkse Sostationer.
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lende Forsög. Dette skeer meget let, ved at polere det Halve af en mat Overflade, og 
derpaa lade den tilbagekaste Lyset under en nogenlunde spids Vinkel, til et, i Polarisa
tionsvinkel stillet, Speil, som behörigt kan dreies, eller til et Polariskop ; man seer da 
det fra den blanke Deel tilbagekastede Lys kraftigt polariseret, det andet ikke. Bruger 
man Savarts Polariskop, seer man vel nogle ganske matte Striber paa den glandslöse 
Overflade, men paa den giindsende seer man kraftfuldt farvede Striber. Man mærker 
ikke at den Farve, Overfladen vilde have i sin glandslöse Forfatning, har nogen Indfly
delse paa de Farver, som Striberne i det polariserende Lys vise, hvilket atter bekræfter 
den Overbeviisning, at den speilende Tilbagekastning er farvefri.

Ved at anvende Polering paa Stoffer, hvorpaa man för ikke har forsögt den, 
vil man da være i Stand til at bestemme Polarisationsvinkelen for mange Stoffer, og 
deraf at udlede deres Brydningsexponent, naar andre Midler ikke lade sig anvende.

Af alt dette lærer man da, at det ved speilende Tilbagekastning udsendte Lys 
ingen Deel har i det Farveindtryk, vi modtage af Legemerne, men at dette Indtryk kun 
heroer paa den oplösende Tilbagekastning. Man seer ogsaa at Hvidhed og Sorthed, 
som i det daglige Liv kaldes Farver, have det tilfælleds med de egentlige Farver, at de 
beroe paa oplösende Tilbagekastning.

En galvanoplaslisk Buste af Hans Majestæt Kongen, udfort af polytechnisk 
Candidat Fufcer, blev foreviist.

Fra Admiral M. Bille havde Selskabet modtaget en Skrivelse, hvori han yt- 
trede det Onske, at Selskabet enten vilde lade anlægge en Navigations-Hall i Helsingör, 
eller dog fremme Anlæggelsen af en saadan. Til herover at afgive Betænkning ud
nævntes en Comitee bestaaende af Conferentsraad Örsted, Professor Schouw, Comman
deur Schifter, Professor Olufsen og Magister Pedersen.

Admiralen har givet Grundtrækkene af den foreslagne Indretning i folgende 
Udkast til en forelöbig Bekjendtgjörelse:

„Til Bedste for Skibsfarten kan ventes, at et Institut for nautiske Meddelelser 
vil aabnes i Helsingör for alle de Skibsförere, som passere Öresund.
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Paa den Interesse, hvormed Foranstaltningen modes af dem, for hvis Nytte derj 
er bestemt, vil det beroe om den skal udvides, saasom til :

lt) at holde, til Udvalg for Navigatorerne, et Oplag af regulerte Chronométré, og 
andre'fine nautiske Instrumenter, som ikke findes hos Handelsmændene.

12) At signalere Barometer-Standen hver Aften og Morgen.
13) At organisere beqvem Signalering rneilem Rheden og Landet.
14) At gjore lysthavende Söfarere bekjendt med nyere nautiske Redskaber; eller 

nye Anvendelser af de ældre; og paa Forlangende at meddele Raad og Anviis- 
ning desangaaende.

m a. m.tt

Comiteen afgav folgende Betænkning:
„Det af lir. Contreadmiral M. Bille indgivne Forslag, hvorover Selskabet har 

forlangt vor Betænkning, gaaer deels ud paa at tilraade Oprettelsen af, hvad han kalder 
en Navigationshal, i Helsingör, deels paa at opfordre Selskabet til.at virke for Udførel
sen af denne Plan. Vi skulle forst omtale Forslaget i Almindelighed, og dernæst un
dersøge, hvad der fra Selskabets Side kan være at gjöre i denne Henseende.

Hensigten med den af B. foreslaaede Indretning er al lette og sikkre Seiladsen 
i vore Farvande, og som det vigtigste Middel hertil har han angivet regelmæssige Tids
signaler, saaledes som de allerede ere indförte paa flere fremmede, navnlig engelske 
Stationer. Der skulde nemlig efter hans Forslag fra et passende Sted, som kunde sees 
overalt paa Rheden, daglig'signaleres Klokkeslettet efter Greenwichs eller Kjøbenhavns 
Middeltid, saa at ved Hjælp heraf ethvert Skib, der passerede Sundet, vilde være istand 
til, med Noiagtighed at bestemme sit Uhrs Stand mod Greenwichs Klokkeslet. Af hvor 
megen Vigtighed dette er for Skibe, der ere forsynede med Chronométré, behöver in
gen videre Oplysning; derimod kunde man maaskee indvende, at siden Chronométré 
dog ikke anvendes ved Seiladsen i Nordsoen og ÖstersÖen, ere saadanne Signa
ler af mindre Vigtighed i Sundet. Men foruden at dog de Skibe, der fra oversøiske 
Havne söge til Ostersöen, eller omvendt, for det Meste ere forsynede med Chronomé
tré, saa maa den Omstændighed, at disse eller Ubre overhovedet ikke anvendes til 
Stedbestemmelse ved Seiladsen i vore Farvande, just betragtes som en Mangel, man 
hör söge at afhjælpe. Just paa korte Reiser, hvor mulige Ujævnheder i Chronomctrets 
Gang tabe saagodtsom al Betydning, afgiver dette Instrument det skarpeste Middel til 
Længdens Bestemmelse; ja, naar man erindrer sig, at paa vore Breder en Feil af een 
Minut i Klokkeslettet svarer til en Feil af to Mile i Længde, saa bliver det indlysende
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at allerede et godt Lommeuhr kan i Östersöen og Nordsoen give meget brugbare 
Længdebestemmelser, i det Mindste som oftest meget nöiagtigere end dem, der erholdes 
ved Bestikket, hvilket nu er saagodtsom det eneste Middel, hvoraf Stimanden betjener 
sig i disse Farvande. Men ligesom en saadan Anvendelse af Uhret kun bliver mulig 
ved regelmæssige Tidssignaler, saaledes vil Indförclscn af disse ogsaa bedst tjene til at 
vække Opmærksomheden herfor, og heri ligger endnu en Grund til at anbefale denne 
Sag. Det lader sig nemlig ikke negte, at skjöndt ikke saa faa af vore Koffardimænd 
besidde baade Kundskab og Lyst til at benytte astronomiske Iagttagelser for at be
stemme Skibets Plads i Stien, saa er Anvendelsen heraf, især paa kortere Reiser, dog 
endnu ikke saa almindelig, som man kunde önske. At nu en Indretning som den her 
foreslaaede, ikke lidet vilde bidrage til at vække Sandsen herfor, deri maa Comiléen 
være enig med Proponenten, hvis mangcaarige Erfaring har givet ham bedre Ledighed 
end de Fleste til at lære Stimandens Önsker og Anskuelser at kjende. Hvad enten vi 
derfor tage Hensyn til Söfartens Tarv i Almindelighed, eller til vore egne Somænds 
i Særdeleshed, saa kunne vi ikke Andet end ansee Oprettelsen af en Tidssignalerings- 
Station ved Ilelsingör, som i höi Grad anbefalelig.

Foruden denne Hovedgjcnsland for Indretningens Virksomhed har B. endnu en
deel andre. Der skulde saaledes fra Stationen signaleres Barometrets Stand, samt om 
det var i Falden eller Stigen ; ogsaa skulde der paa denne modtages Chronométré til Sam
menligning, saavel for Skibsførere, der under et længere Ophold önskede at faae Gan
gen af deres Chronométré prövet, som fra Uhrmagcre, der vilde benytte en saadan 
Prövelse til Anbefaling for deres Fabrikater; endvidere skulde man modtage og atter 
meddele alle Underretninger, der i een eller anden Henseende kunde være af Vigtighed 
for Seiladsen i vore Farvande. Saa hensigtsmæssige som disse Forslag hvert for sig 
kunde være, anseer Comitéen det dog saameget mindre nödvendigt at omtale dem ud
forligere, som disse og lignende Oiemed uden Vanskelighed ville kunne opnaacs just 
ved de Midler, der udfordres for at tilvciebringe nöiagtige og tilstrækkeligt hyppige 
Tidssignaler. Hertil er det nemlig aldeles nödvendigt, deels at indrette et Observato
rium, forsynet med de til en skarp Tidsbestemmelse fornödne Instrumenter, deels at 
ansætte en kyndig Mand, hvem Bestyrelsen af og Ansvaret for den hele Indretning 
kunde overdrages, og under ham een eller to Medhjælpere; og ved det samme Perso
nale kunde da ogsaa de Arbeider udfores, som Hensynet til Forslagets övrige Punkter 
vilde gjöre nødvendige. Men til at træffe disse Foranstaltninger afgiver Vigtigheden af 
Tidssignaleringen i og for sig, efter Comitéens Overbcviisning, et fuldkommen tilstræk
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keligt Motiv; kunne endnu andre gavnlige Formaal derved opnaaes, saa tjener dette til 
at anbefale Sagen saa meget mere,

Blandt disse skulle vi blot udhæve eet, som paa Grund af dets videnskabelige 
Vigtighed specielt maa interessere Selskabet, nemlig de meteorologiske Observationer. 
Naar nemlig Barometerstanden skal signaleres, saa ville jevnlige Iagttagelser med delle 
Instrument blive nødvendige; andre Observationer ville desuden dcels fremkaldes*  ved 
Hensyn til Anstaltens nærmeste Bestemmelse, saasom af Vindens Hyppighed og Styrke, 
af Havets Stand og Strömmens Retning, deels uden forøget Uleilighed . kunne forenes 
med disse, og saaledes en rig Samling af Materialier til Vejrforholdenes Bestemmelse 
tilvejebringes fra et i meteorologisk Henseende temmelig vigtigt Punkt. Hvorledes alt 
dette hensigts’mæssigst kan indrettes, saa at baade det praktiske og det videnskabelige 
Formaal opnaaes, er det her ikke Stedet til nærmere at udvikle; naar det först bliver 
bestemt, at Anstalten virkelig skal træde i Kraft, vil Selskabet vel faae Ledighed til at 
y tire sig saavel herom, som i det Hele angaaende den Maade, hvorpaa Forslagets en
kelte Punkter bedst kunne iværksættes.

Hvad nu angaaer den Deel af Proponentens Forslag, der gaacr ud paa, at vort 
Selskab skulde virke for Udførelsen af denne Plan, da kan Comiteen ikke være enig 
med ham i at tilraade Selskabet enten selv at oprette en saadan Anstalt, eller overhove
det at indlade sig paa nogen directe Ledelse af den. Foruden at Udgifterne ved Ind
retningen og Vedligeholdelsen deraf vilde overstige Selskabets pccuniære Kræfter, maa 
allerede Bestyrelsen af et Institut, hvis Ilovedformaal dog er reent praktisk, antages at 
ligge udenfor Selskabets Virksomhed. Paa den anden Side kan dette imidlertid ikke 
Andet end interessere sig for Planens Udførelse, saavel med Hensyn paa det Udbytte, 
de meteorologiske Iagttagelser vilde give, som i Erkjendelse af det Gavnlige i, at de 
videnskabelige Hjælpemidler for Navigationen fortieres og gjöres saa let tilgængelige 
som muligt; og, da Admiralen, uden Tvivl bevæget ved disse Betragtninger, har viist 
Selskabet den Tillid, at henvende sig til det, saa mener Comiteen, der er tilstrækkelig 
Opfordring for Selskabet til at anbefale denne Sag til Hs. Majestæts allerhöieste Op
mærksomhed.

Kjöbcnhavn d. 4. Mai 1843.
H. C. Örsted. Scñouw, SeMfter. Otufsen. JP, Pedersen.

Selskabet billigede denne Betænkning, og indgav i Overeensslcmmelse hermed 
en allerunderdanigst Indberetning.

VII. 28
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Selskabet modtog folgende Skrifter:
P. Flourcns. Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système 

nerveux dans les animaux vertébrés 2dc. edit. Paris 1842. 8.
— — Recherches sur le développement des os et des dents. Paris 1842. 4,
— — Eloge historique de Pyramus Decandolle Paris 1842. 4.
Mémoires de la société de physique et d’historié ¡naturelle de Génève T. IX. P/ 2. 

Génève & Paris 1841 & 42. 4.
Bulletin de la société géologique. Vol. XIII. Nr. 3, 4 & XIV. Nr. 1.

Mödet den 19de Mai.

Justitsraad Molbech foredrog Selskabet en kort historisk Udsigt over Gotlands Forhold 

til Danmark fra Valdemar Atterdags Tid indtil Christian den Fjerde.
Til de mærkeligste og mest egne historiske Forhold under Unionstiden, eller i 

det 14de og 15de Aarhundrede, horer Danmarks Besiddelse af den svenske Ôc Gotland. 
Det er et paafaldende Phænomen, at denne Oe, efterat den to Gange var bleven erobret 
af de Danske under Valdemar Atterdag og Christian I, fra denne Konges Tid i 200 
Aar blev uafbrudt i dansk Besiddelse, under alle de politiske Forhold, af meget for- 
skjellig Natur, som i denne lange Tid fandt Sted imellem Danmark og Sverige. Det 
var en Omstændighed, der, som bekjendt nok, under Unionstiden, allerede fra Erik af 
Pommern af, gav Anledning til jævnlig gjentagne Besværinger fra svensk Side, at man 
ikke gav Öen tilbage til Sverige; men disse Klager, og de derved foranledigede Under
handlinger forte ikke til nogen Afgjörelse af det Spörgsmaal, hvilket Rige Gotland 
egentlig skulde tilhore. Det vedblev ogsaa efter 1448, ligesom för den Tid, at være 
et Klagepunkt: at den danske Regjering ikke vilde afstaae fra Besiddelsen af en Pro
vinds, der tilhörte Sverige. De danske Konger, som uden Tvivl betragtede Strids- 
spörgsmaalet fra den Side, at de ansaae Öen som et erobret Land, vilde aldrig indlade 
sig paa nogen egentlig Erklæring, endnu mindre paa pogen Restitution.x Man kan vel 
heller ikke formode andet, end at Regjeringen i Danmark ogsaa i hiin Tid, og navnlig 
i Dronning Margretes, har lagt en egen politisk Betydenhed og Værdi i Gotlands Be- 
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siddelse; og det kan tænkes, at man deels har seet en saadan Betydenhed i Staden 
Visby, som en fra gammel Tid riig og mægtig Handelsstad, deels i Landets geogra- 
phiske Beliggenhed, der syntes at maatte gjöre Besiddelsen af Gotland ligesaa beleilig 
for en Stat, der med udbredt Magt maatte og vilde forsvare det erhvervede Over
herredomme i Skandinavien, som denne Besiddelse var ubeqvem og farlig forSverrige: 
især efterat Erik af Pommern havde anlagt Slottet Visby, hvis Beliggenhed og stærke 
Befæstning i saa lang Tid var i Stand til at trodse alle Angreb. Det er imidlertid 
ligesaa paafaldende, at man dog aldrig fra dansk Side under Unionskrigene benyttede 
Gotland til derfra at foranstalte et Angreb ind i Hjertet af det ovre Sverrige, ikke 
engang under den lange syvaars Feide imellem Frederik den II. og Erik den XIV,, 
som at det hele ikke, hverken under de tidligere Enighedsforhold, eller senere under 
de tidligere Krigsforhold, eller senere under deres Udjævning imellem Gustav Vasa og 
Christian den III., kunde lykkes Sverrige, enten ved væbnet Haand, eller ved fredelige 
Underhandlinger at vinde Gotland tilbage, förend det meest afgiorte Krigs-Uheld under 
Christian den IV. medførte Oens Tab for Danmark ved Brömsebro-Freden ; saaledes at 
Gotland dengang blev erobret i Ilolsteen og Jylland, ligesom ikke længe efter Skaane, 
Halland og Bleking erobredes i Sjælland, og i vore Dage Norge i Holsteen.

Endskjöndt Hovedomstændighederne ved Gotlands Occupationer ffa Danmark af, 
og Oens nærværende Besiddelse under afvexlende Forhold ikke ere ubekjendte; savner 
man dog ganske, saavel en egen og fuldstændig Beskrivelse over det i flere Henseender 
mærkelige og interessante Land, som en egentlig Historie af Oen baade under og efter 
den danske Periode ; og adskillige hidtil uopklarede Punkter have först faaet Lys ved 
de Kilder, som Voigts ypperlige Arbeide over den preussiske Ordens Historie, har gjort 
tilgængelige: Forfatteren meddeelte en Oversigt, saavel af de tidligere Begivenheder, fra 
Gotlands fürste Erobring ved Valdemar den III., og de lange snart fredelige, snart 
krigerske Optrin, der ledsagede Underhandlingerne om Oens Afstaaelse til Kong Albrecht; 
og dens imidlertid paafulgte Occupation af de tydske Ordensriddere i Preussen; som 
ogsaa af de historiske Forhold, der paafulgte Erik af Pommerens Afsættelse, og Got
lands Indtagelse med væbnet Haand under Christian den I., indtil at Landet, efter 
Overgivelse af Sören Norby til Kong Frederik den I. (1536) blev i rolig Besiddelse 
under den danske Krone til Afstaaelsen ved Brömsebro-Treden 1645.

28*
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Professor Jurgensen meddelte et nyt og kortere Beviis for den Ligning, som 
tiener til at bestemme Jordklodens Figur ved Iagttagelser over Pendulets Svingninger.

Det er bekjendt, at den Lov, hvorefter Tyngden, eller, om man vil, Secund- 
pendulets Længde, varierer paa forskjellige Steder af Jordkloden, udtrykkes ved folgende
Ligning:

G,f. = G o j 1 + (gu — a) sin2 ,

hvor G er Tyngden, ep Stedets geocentriske Brede — eller ogsaa, naar man bort
kaster meget smaa Størrelser af andenOrden, den astronomiske —, u Forholdet mellem 
Centrifugalkraften under Æqvator og Tyngden, og a Applatissementet. Den mathema- 
tiske Deduction af denne Ligning er, saaledes som den findes hos Laplace i mécanique
celeste, og derefter er optagen Pontécoulant théor. anal, etc., meget sammensat, hvorfor 9
ogsaa de mechaniske Læreboger, som Poissons o. a., desangaaende henvise til méca
nique céleste. De folgende Bemærkninger have til Hensigt, at gjöre denne Deduction 
simplere uden at opgive dens Almindelighed.

Altractionen af en hvilkensomhelst Sphæroide paa et materielt Punkt bestemmes, 
som bekjendt, ved at beregne folgende bestemte Integral

s2 ds cos Od OdL
/ s2 — 2r scosd + r2’

hvor cos ó — sin ep sin 0 + cos ep cosØ cos (2 — og hvor r, </), ip ere Polarcoordinater 
(Rad. vect., Brede, Længde) for det attraherede Punkt, s, 0, 2 for et Punkt i Sphæroiden, 
Q Tætheden i dette Punkt og Integrationsgrændserne s = O, s — Radius vector for Sphæ
roiden, 0 ——In, 0 = -j-^7T, 2 = 0, 2 = 2?r. Efter disse Integrationer bestemmes 
Altractionen i Retningen af r ved at differentiere V med Hensyn til denne Störreise.

For en ensartet Kugle, hvis Radius — a giver Integrationen
2

V—Zttqu^----- --nor- naar r<a,O
4:

F = T 7rp — naar r J> a.
3 r

For en fra en Kugle lidet afvigende Sphæroide, hvis Radius vector for Over

fladen er = a p -f- aF (sin 0, sin 2j , hvor a er en meget lille Störreise, forandres V til 

F + Ç~^aaF (sinØ, sin2), hvor s = a

altsaa bliver til Værdien af F for Kuglen at föie
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'F (sin Ö, sin 2) cos Od OcfX
V ça3 a J j yz a2 — 2ar cosd'-f-’’2

For at udvikle delte Integral ville vi benytte en Sætning af Jacobi, der findes 
i Grelles Journal 2det Bd. S. 223 f., og lyder saaledes:

Antages (1 — 2xy 4- y2) ” 2 = 1 -f- X, y 4~ X*  y2 + etc.

hvoraf

idet F er en hvilkensomhclst Function. Af denne Ligning udledes, at mellem Grænd- 
serne — 1 og + 1 er

Er altsaa X en Function af x, og sættes
X = A04~A1X1 4-a2x24-...

saa er

Og da X — i giver Xj = Ar2 =... — 1, er Værdien af X for a? = 1 4~^i -f-4" etc<
Transformerer man nu Polarcoordinaterne 0 og 2 i Udtrykket for v til andre 

lignende Øz og 2', regnede fra et Plan lodret paa Radius til det attraherede Punkt, saa 
bliver cos d = sin 0', Elementet cos Od Od Å — cos ØzdØzd2', og endelig F (sin 0, sin 2) en 
Function af 0' og 2y, der har den Egenskab, at den, naar Øz = 90° bliver uafhængig 
af 2Z, og — F (siny, sin tø). Betragtningen af den sphæriske Triangel, hvis Sider ere 
Compleménteme til 0, 0' og y, giver nemlig: sin 0 = sin 0' sin cp -f- cos O' coscp' cos 2Z, 
sin (2 — t//):sin2z = cos0/:cos0, idet man regner 2' fra det Plan, der gaaer igjennem cp. 
Sætter man sinØz —¿c og betegner hiin Function ved f (x, 21), saa kan man altsaa antage

f (x, 2z) = X4~ P sin 2Z 4~ (?cos 2Z 4- R sin 22z 4- S cos 22z 4~ etc.,
hvor X,P, Q o. s. v. ere Functioner af x af den Beskaffenhed, at x —■ 1 giver X = F (sin cp, 
sin P = 0, Q = 0 etc. ; og Udtrykket for v bliver da:
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» f (x, AS') dx dl' 
\/a<î —2arx 4~ r2’V =ça3

al integrere fra Âz = 0 til Z' ==2n og fra x =—i til x = 
Den forste af disse Integrationer giver

V
Xdx

\/a*— 2arx-t-r*'

cos 6________________ 1
\/a2 — 2arcosd-f-r2 a

sea finder man for et hvilketsomhelst n 

V =^7tQa'1 a

v = 4tt() ~ a po + ■+" ^2 ^2 + etc^ naar r > a‘

Sammenligner man een af disse Udviklinger, t. Ex. den forste, med den til
svarende Udvikling af det oprindelige Udtryk for o, idet man sætter

Med Hensyn til den anden Integration antage man
X=-4O —|- u4j X*  -f- Aq X2 —j- etc.,

-i
og da endvidere (a2 — 2 arx -f- r2) kan udvikles i een af do to Former 

í + 7íi+'¡¡" X3+elcj , 

> + vx*+ “^T«+e‘4>11
eftersom r<Za eller r>»a, saa finder man, ifölge den oven anförte Sætning, 

( r r2 )
V =47tpa2 a i +‘5^2^2“l_etc-i naar r<a->

j naar r > a.a t , a"
1 5r2

men F(sinç>, sini//) er Værdien af X for x — i^ d. e.
F(sinw, sini//) = J0 + -^i 4~^2+««*

Heraf folger, at en given Function af (p og U> kun kan tilstede een Udvikling af denne 
Form, hvilken erholdes ved at forandre (p og lp til 6 og 2, og derpaa anvende de 
foregaaende Sætninger. Er altsaa den givne I unction af Formen CAnj saa kommer
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de» ved Udviklingen tilbage i samme Form*).  Følgelig kunne to Rækker af Formen 
A 4~ C\ A + ^2 4~ etc.

ikke være identiske uden at de til samme Index svarende Led ere identiske.
Naar man til de fundne Udtryk for v föier de tilsvarende Udtryk V for Kuglen, 

saa har man to Værdier af V for en eensartet fra Kuglen lidet afvigcndeSphæroide, af 
hvilke den forste finder Sted naar det attraherede Punkt ligger inden i Sphæroiden, 
den anden naar den ligger udenfor samme. Differentierer man disse to Udtryk med 
Hensyn til <i, saa finder man Værdierne af V for et sphæroidisk Lag. Integreres 
endelig disse Differentialer saaledes, at q og a tillige variere, og imellem de ved det 
attraherede Punkts Beliggenhed bestemte Grændscr, saa finder man V for en Sphæroide, 
bestaaende af eensarlede Lag af forskjellig Tæthed og Afvigelse fra Kugleformen.

For et attraheret Punkt, beliggende enten inden i Sphæroiden, eller paa dens 
Overflade, erholdes saaledes folgende Udtryk :

F= 4 tt [fo ada açadaÀç + J f açdarA x -j------etc.J
z /

i i oaPda. cegando, aoa3da Sfaoa^da )
+ 47r¡“V“+ r------ Jo+ 3r~A + —,

hvor Integralerne i den forste Deel gaae fra a = Værdien af det Lag, hvori Punktet 
befinder sig, — hvilken vi ville betegne med a*,  — til a = a, og i den sidste Deel 
fra a—0 til a = a*.  Er Punktet paa Overfladen, saa falder den forste Deel bort.

Betragter man Jordkloden som oprindelig flydende og sammensat af eensarlede 
Lag, saa maa, efter Hydrostatikens Regler, Coordínateme r, y, ip for ethvert Punkt af 
dens Masse, naar det under Omdrejningen skal være i Ligevægt, fyldestgjöre folgende 
Ligning:

F+.Jriw2cos2^ = C, 
hvor F betegner det oven anförte Integral, w er Omdreinings-Vinkelhastigheden, og 
C en af Coordínateme uafhængig Störreise. Antager man Lagenes Form lidet afvigende 
fra Kugleformen og indsætter det ovenfor fundne Udtryk for F, saa kan man bestemme 

etc., og dermed Lagenes almindelige Ligning. Men iforveien maa man ud
vikle ^raio2cos2y, eller blot cos2g), i en Række af ovenstaaende Form. Dette skeer, 
ifölge de foregaaende Sætninger, ved af sætte

Det cr denne mærkværdige Sætning, Laplace ved sine Undersøgelser har lagt til Grund ; 
den er paa en, som det synes, mindre direct Maade beviist i méc. cél. Liv. 3 ch. 2 
Nr. 10—II j see ogsaa Pontécoulant théorie etc. Vol. 2 p. 380, samt Legendre ex. de 
calc. int. 5 partie § XI.
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cos2 0 = 1 — sin2 0 = 1 — (arsing) 4~ V1 —x<i cos cos2')2 
= A'+ P sin 2' + Q cos 2' 4~ etc.,

' samt X — Bo -f- Iit X1 4- B2 4~ etc*
hvorved man finder

cos2 Öd2z, fra 2' — 0 til 2' = 2n;

2 n 4-1 f*
Bn =- q— / XXn(lx. frax =—1 til x — 4~ 1.

Man erholder saaledes Bo = |, Bj = 0, ß2 = |—sin2g>, Ba o. s. v. =0, allsaa
cos2g) =| + (| — sin2g>).

Betegnes tillige ved u Forholdet mellem Centrifugalkraften ru>" og Attractionen i Ret
ningen r, saa er

naar smaa Størrelser af Ordenen au bortkastes,

altsaa ¿r2«2 = 2nJHaidau.
r

Indsætter man nu disse Værdier tilligemed Rækken for V i Ligevægts
ligningen, sætter

r = a*  {I + a*  [Ao -|- Aj + 4~ etc.]},
udvikler og bortkaster Störrelser at anden Orden med Hensyn til a og u, saa giver 
Sammenligningen af de Led, der have samme Index, alle Coefficienterne À constante, 
undtagen A„, til hvis Bestemmelse man finder folgende Ligning:

a*fQ  a*  da fccQa^da , uf ça*  da n _
a*  fa* 3 2a*  ' ’

hvor Integralerne tages fra a = 0 til a = a*,  og hvor C er en af (p uafhængig Stör
reise. Alen vi have tillige forudsat, at Coefficienterne A blot ere Functioner af ep og z//, 
men ikke af a og de deraf afhængige Störrelser. Begge Betingelser i Forening give, 
¡folge Værdien af B2,

Aa — /tsin2 (p + ft,
hvor h og k ere uafhængige af tp og a, samt at Coefficienten til sin2 g) maa være 
Nul, d. e.
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Altsaa ere Lagene Omdreinings-Ellipsoider, og Relationen mellem Ellipticiteten a*h  og 
u bestemt ved den sidstanförte Ligning. Denne Ligning faaer en simplere Form naar 
man skriver a og a istedetfor a*  og a*  og altsaa tager Integralerne fra a=0 til a—a. 
Sætter man nemlig derefter aha^—ß, altsaa

f ahgax da = ß f ga" da— f dß f ga-da,
og betegner f ga*da  ved p, saa bliver Ligningen

Jp d ß +1 « a2p — 0.

Integralet er taget fra a=0 til a — a‘, differentieres altsaa med Hensyn til a, erholdes 
p d ß + d (o2p) = 0.

Denne Ligning bestemmer ß og dermed ah naar p er bekjcndt som Function 
af a, d. e. naar Loven for Tæthedens Variation er given. Den viser, at dß maa være 
negativ, altsaa: 1) efterdi ß begynder fra Nul, at ß selv og dermed ogsaa ah maa 
være negativ, d. e. at Ellipsoiden er fladtrykt; 2) at /?, eller aha-, maa i Henseende til 
sin numeriske Værdi voxe fra Centrum mod Overfladen, d. e. at Applatissementet ah 
enten tiltager, eller i alt Fald aftager i et ringere Forhold end Quadratet af a, der paa 
en meget lille Störreise nær er = Lagets Halvaxe, tiltager (see Mée. cel. Liv. 3, chap. 
4, Nr. 34 og Pontccoulant Vol. 2 pag. 245).

Er Legemets hele Masse forenet i Centret, saa er p uafhængig af a, altsaa 
ß —— d. e. ah ——lu.

Dette vilde være det samme, som om Legemets materielle Punkter ikke vare under
kastede hinandens indbyrdes Tiltrækning, men kun Centrets Tiltrækning i omvendt For
hold som Afstandenes Qvadrater. Lagenes almindelige Ligning findes da let umiddel
bart efter Hydrostatikens Regler.

Er Legemet eensartet, altsaa g constant, saa er p-^ga3, fölgelig
ß =—d. e. ah —— %u.

Er endelig Tætheden aftagende fra Centrum mod Overfladen, saa vil a have 
en mellem disse Grændser indbefattet Værdi, som iövrigt ikke nærmere kan bestemnes 
uden ved at kjende Loven for Tæthedens Forandring. Tiltagende fra Centrum mod 
Overfladen kan Tætheden intetsteds være, naar Ligevægten skal være stadig.

For nu at bestemme Tyngdens Forandring paa Jordens Overflade, differentierer 
man den sidste Deel af Udtrykket V med Hensyn til r, tager Differcntialcoefficienten 
med modsat Tegn, idel man regner Tyngden positiv ned «fier, subtraherer Centrifugal- 

Vir. 29 
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kraften og indsætter endelig for r dens Værdi svarende til Overfladen. Men istedetfor 
iforveien at anstille en nærmere Betragtning angaaende de hidtil ubestemte Coefficienter 
40, J.J, Æ, J3, o. s. V., er det simplere at gaae frem paa folgende Maade. Da man 
veed, at Overfladen er en fladtrykt Ellipsoide, saa antage man dens Ligning at være

r = a(i — a sin2«/;),
hvor altsaa a er Æquators Radius og a Applatissementet. Udvikler man nu Functionen 
—sin2</> i enRække af Formen + etc*,  saa finder man Åo=—Jt=0,
J2=|—sin2J3 =J4= ....=0. Indsættes disse Værdier i den sidste Deel af F, 
erholdes for Overfladen

3 ' O ---- 0*
a aA 2a

Eliminerer man ved denne Ligning Integralet faga^da og fradrager Centrifugal-

kraften ~u cosg (P, saa finder man den ved Centrifugalkraften formindskede

hvoraf, ved at differentiere med Hensyn til r,
i [fga^da faga-da Sfaga^da . |-^J=47r \ -- ^“s,n2

Sætter man heri, r — a (1—asin2«/)), udvikler og bortkaster smaa Storrelser afanden 
og höiere Orden, saa har man folgende Udtryk for Allractionen paa Overfladen:

\/ ga-da iaga*  da . 3 iapa4 da^_. . a )
(i + 2asin2 tf)—------- F ------(i -sin^J.j ;

Men Applatissementet a afhænger, efter det Foregaaende, af u ved folgende Ligning: 
afga"da faga^da uf g a" da

F=4tt
i/”da f aga*  da ' fag a4 da
l r r ’’ r3 ’

Attraction, eller Tyngden paa Jordens Overflade under Breden y, at være
6^ = 471 {P—y + (|u—a)Psin2q)| ?

. « f gå? da
hvor P—J og hvor y betegner en meget lille Störreise af samme Orden som

a, og u. Sætter man </) = 0, erholdes 
G0=4tt¡P—yj,

altsaa, naar meget smaa Storrelser af anden Orden bortkastes, 
{i+ísw—a)sin2(¡p|,

hvilken Relation er uafhængig af enhver Forudsætning angaaende Tælhedens Forandring 
fra Centrum mod Overfladen.

?
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Professor Chemiæ Scharling havde indsendt folgende Skrivelse:
„Da Undertegnede i Slutningen af 1842 tillod sig at meddele del Kongelige 

Videnskabernes Selskab Resultaterne af nogle Undersøgelser over hvormeget Kulsyre, 
der forlader det menneskelige Legeme i 24 Timer, udtalte han den Mening, at fort
satte Forsög paa den angivne Maade muligen kunde finde en betydelig Anvendelse i 
forskjellige Retninger. I denne Mening er jeg nu bleven bestyrket ved Sammenligning 
mellem mine og Andres Forsög, som deels ere bekjendtgjorte af Andral og Govaret, 
deels privat meddelte mig fra Physiologen Valentin i Bern. Flere af vore Læger have 
ligeledes viist Interesse for denne Sag, og fra forskjellige Sider, blandt andet fra 
Videnskabsmænd i Sverrig og England, er jeg bleven opfordret til videre at fortsætte 
disse Forsög. Da endelig den af Selskabet nedsatte Comitee ligeledes har udtalt sig 
gunstig over min Methode, og opmuntret til dens videre Anvendelse, saa vover jeg at 
henvende mig til det ærede Selskab med den Begjæring, at det maa tillades mig at 
fortsætte og udvide denne Klasse af Forsög paa Selskabets Regning.

Blandt de forskjellige Retninger, i hvilke jeg önskede at foretage Forsög, skal 
jeg her nærmést tillade mig at antyde folgende 3de: 1) Bestemmelser af den Mængde 
Kulsyre, som under enkelte Sygdomme til visse Tider paa Dögnct deels forlader hele 
Legemet deels enkelte Partier. 2) Bestemmelser over den Mængde Kulsyre, som for
skjellige Dyr producere i en given Tid. 3) Undersøgelser over Luften i vore Fængsler, 
navnlig med Hensyn paa hvormeget Kulsyre den indeholder. Saavel fra Læger paa Hospi
talerne, som fra Veterinairskolen har jeg modtaget Lofte om kyndig Medvirkning til 
disse Undersøgelser, til hvis Paabcgyndelse jeg kun mangler de nødvendige Pengemidler.

Det vil nemlig være nødvendigt at anskaffe et eller maaskee flere nye og 
fuldkomnere Apparater end det jeg for Tiden benytter, og navnlig behoves en betydelig 
Mængde Qviksölv. Ved hvert Forsög anvendes omtrent 50 Pd. i 21 Timer, saa at 
jeg i det mindste vilde behöve 100 Pd. naar jeg skulde foretage 2 Forsög i Dögnet, 
Hidtil bar jeg hjulpet mig ved Laan af dette kostbare Materiale (2 Rbd. 2 Mk. pr. Pd.). 
men i Længden kan dette ikke opnaaes, ligesom der altid tabes en Deel under Brugen.

Jeg antager derfor, at de nødvendige Anskaffelser ville medtage 3 à 400 Rbd., 
hvorimod de lobende Udgifter, især forsaavidt Forsogene udfores paa Hospitalerne, ville 
blive temmelig ubetydelige.”

Kjöbenhavn den 4de Mai 1813.
JE. JL Seharliny,

29*
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Den Comité, hvis Mening Selskabet havde forlangt over dette Forslag, afgav 
folgende Betænkning:

,,Angaaende det af Hr. Professor Scharling under 4de dennes til Videnska
bernes Selskab gjorte Andragende, al han ved en Pengeunderstöltelse fra Selskabet maa 
blive sat i Stand til at fortsætte sine Forsög over Productionen af Kulsyre ved Respi
rationen &c., have vi den Ære al bemærke:

De af Professor Scharling i denne Retning alt anstille og Selskabet meddelte 
Forsög vandt, som bekjendt, ganske dets Bifald, og i Bedømmelsen derover yttrede 
man det Ønske, at de maatte blive fortsatte og udvidede. Som man seer af Professor 
Scharlings Skrivelse önsker han selv dette, navnlig ogsaa at kunne anstille Forsögene 
med Patienter og Dyr; men han anmærker derhos, at der til Anskaffelse af de tilbør
lige Apparater m. m. vil fordres en Sum af 3 til 400 Rbd., og denne Udgift önsker 
ban udredet af Selskabet.

I Betragtning af at hiin Art af Forsög unægtelig er af videnskabelig Interesse, 
og muligen ogsaa kan fore til practisk-vigtige Resultater, samt med Hensyn til at just 
for Tiden Opmærksomheden er vakt for slige physiologisk-chemiske Undersøgelser, kunne 
vi ei andet end ansce det for önskeligt*  at Videnskabernes Selskab efler Evne vil bi-I 
drage til Udførelsen deraf.”

Kjöbenhavn den 15de Mai 1843.
IF. Zeise. Cf. Forchhammer. C. X. Datid. HnchricM.

H. C. Bendm.

Selskabet bevilgede 200 Rbd. til det anförte Ôiemed, hvilke udredes af den 
Sum, som i Budgetttet er sat til Disposition for indeværende Aar.

Lector Wilkens havde indsendt en Afhandling over de mathematiske Linier, 
som kunne drages med Ovalværket. Den i den Anledning udnævnte Comité afgav fol
gende Betænkning.

“Den af Hr. Lector Wilkens til Selskabet indgivne “Undersøgelse af de Linier, 
som kunne drages ved Ovalværket” er fremkaldt ved Betragtning af Guillocheringens 
Anvendelse til Forziringer, som skulle være ueftergjörlige. Da man ved et eneste In
strument kan frembringe en Uendelighed af tilsyneladende aldeles forskjellige Linier, vil 
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den Ukyndige, selv om han er i Besiddelse af Instrumentet, ikke kunne eftergjöre en 
ved samme construeret Forziring, da han ikke kan opdage, hvorledes de bevægelige 
Dele i Instrumentet have været anordnede. Det er först ved en geometrisk Under
søgelse af disse Liniers Natur overhoved, at man af deres specielle Form kan udlede 
Betingelserne for deres Frembringelse ved det givne Instrument. Oplosningen af dette 
Problem kunde ved försle Oiekast synes at maatte medföre Fare for Muligheden af 
saadanne Forfalskninger af Bankscdler, Yexler o. s. v., som Guillocheringen skulde tjene 
til at gjöre umulige; men Forfatteren har rigtigen bemærket, at i dette, som i andre 
lignende, Tilfælde er den videnskabelige Undersøgelse den eneste grundige Vei til at 
gjöre dette endnu mislige Værn aldeles paalideligt. Forfatteren har derfor givet en 
Beskrivelse af det ved Guillocheringen saa hyppigen anvendte og i sin Construction 
saa simple Ovalværlc, og derefter mathematisk undersögt de forskjellige deels epicycloi- 
diske Linier, dannede af to ligestore genererende Cirkler, deels elliptiske, som ved 
dette Apparat kunne frembringes. Forfatterens Beregninger og tilhorende Constructioner, 
hvorved disse Linier bestemmes, ere rigtige. Spörger man imidlertid, om herved er 
Vundet noget nyt Resultat for Geometrien, maa dette Spörgsmaal besvares benegtende.

Den Linie, som nmiddelbart ved Apparatet frembringes, er nemlig, ¡folge 
Loven for det beskrivende Punkts Bevægelse, en Conchoide med circulær Basis, ogsaa 
kaldet Limax, först undersögt af Pascal, senere af Roberval (Mém. de l’acad. des 
sciences avant 1699, T. III). Denne Linie fremkommer, som bekjendt, naar en Secant 
omdreies om det ene Skjæringspunkt med en given Cirkel (hvis Diameter i Afhandlin
gen kaldes e), medens et bevægeligt Punkt i Secantens Forlængelse beholder en ufor
andret Afstand (r) fra det andet Skjæringspunkt. Den beskrives fölgelig ogsaa ved 
Toppunktet af en bevægelig Vinkelhage, hvis ene Been gaaer igjennem det faste Punkt 
i Cirklen, medens det andet Been rörer en anden Cirkel beskreven med Radius r om 
det Punkt i den förste Cirkel, som er diametraliter modsat til det faste Punkt. Det er 
den bevægelige Slæde i Ovalværket, som træder istedetfor Vinkelhagen, men Instrumentet 
tjener til at gjöre Bevægelsen nöiagtig. Limax er, som i alle udforligere geometriske 
Læreboger vises, en Epicycloide, dannet af to ligestore Cirkler, hvis Radius = | r, og 
hvor den rullende Cirkels Centrum er i en Afstand = | e fra det beskrivende Punkt, 
saa at f. Ex. Limax bliver til en Cardioide, naar r — e. Hvad der i Undersögelsen 
herom meddeles, indeholder intet Nyt.

Forfatteren viser endvidere, hvorledes Ellipser fremkomme, naar et fast Punkt 
udenfor Ovalværket berörer et med dette bevægeligt Plan, stillet perpendiculært paa 
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Spindelen; men heller ikke dette, skjöndt mærkeligt i technisk Henseende, kunne vi 
tillægge mathematisk Vigtighed«

Paa Grund heraf kunne vi ikke anbefale denne Afhandlings Optagelse i Sel
skabets Skrifter, men vi formene, at Selskabet bör bevidne Forfatteren sit Bifald med 
hans Undersøgelse, hvis techniske Vigtighed det erkjender ligesaa vel som det Talent, 
Forfatteren ved samme har lagt for Dagen.

Kjöbenhavn den 17de Mai 1843.
Ramus. C/tr. Jürgensen ISo/Hniann.

Selskabet tiltraadte Comiteens Formening.

Folgende Skrifter vare af Selskabet modtagne:
Dr. Robert Reman, Bericht über die Leistungen im Gebiete der Physiologie im 

Jahre 1841.
Het Institut of Verslagen an Mededeelingen uitgegeven door de vier Klassen van het 

koniklijk nederlansche Institut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone 
Kunsten over dem Jahre 1842. Nr. 4.

Dr. Leuckhardt, Zoologische Bruchstücke. — Drei helmintologische Bruchstücke mit 
2 Kupfert. Freiburg 1842. 4.

— De Zoophytis corallinis et specialim de genere fungia observationes zoologieæ. 
Freiburg 1841. 4.

Journal of the Royal geographical Society of London. Vol XII. P. 1. 1842. 8.

Mödet den 2dcn Juni.

Prof. Zeise forelæsle en Afhandling om et Product af Animoniurn-Sulfocyatihydrat ved 

Chlor. Dette Product, hvilket han for endeel Aar siden foreløbigt havde omtalt i sin 
Afhandling om Virkninger mellem Svovelkulstof og en aleoholisk Ammoniak-Oplosning 
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som frembragt ved Tilkomst af et Jernoxidsalt og Saltsyre til hiint Salt, men som 
ifölge haps senere Undersøgelse ogsaa, og bedre, faaes ved Tilkomst af Chlorvand, 
udskiller sig som et ufarvet, krystallinsk Legeme, uden Lugt, eller dog kun af en 
svag svovelbrinteagtig Lugt.

Dets elementære Sammensætning har han nu fundet at være: C2N2S4H4, og 
Sammensætningsmaaden antager han at være C2N2S2 -f- 2II2S, hvorved det altsaa frem
stiller sig som tvesvovelbrintet Svovelcyan.

I den vandige Oplosning af Ammoniumsaltet, som har givet hiint Stof, har 
man Chlorammonium og frembragt Svovelcyanammonium. Med Hensyn hertil er Theorien 
af Virkningen mellem Saltet og Chloret, anvendt som Chlorvand i et passende Forhold, 
denne, at 2 Atomer Ammonium-Sulfocyanhydrat — C4N8S6II20 give med 2 Atomer 
Chlor: a) N2IIS. Cl2, b) N2H8. C2N2S2 og c) C2N2S2 + H4S2.

Anvendes et Jernoxidsalt med en frie Syre, saa kan man, forstaaer sig, antage 
at 1 Atom Ilt bevirker Dannelse af Ammoniumoxid, som forener sig med Syren.

Flere af hiint Products Forhold fore til den antagne Sammensætningsmaade. 
Digereres nemlig Productet med Blyoxid udrört med Vand, saa faaer man Svovelblye 
og en Oplosning af Svovelcyan-Blye ; og behandles det med en aleoholisk Kalioplos
ning i mindre Mængde end fornoden til Oplosning af alt, saa indeholder det oplösle 
blot Svovelcyan-Kalium og lidt Svovel, medens der forbliver uoplöst en Blanding af 
Svovelkalium, lidt af Stoffet i uforandret Tilstand og lidt Svovel. Det er klart al disse 
Virkninger aldeles stemme med den antagne Sammensætningsmaade.

Vand oplöser ubetydeligt af det tvesvovelbrintede Svovelcyan, Alcohol og Æther 
mere, Acetone endnu mere. Disse Oplosninger reagere tydeligt surt. Ved Henstand 
ved almindelig Temperatur af disse Oplosninger, og hurtigt ved Ophedning, destrueres 
det oplösle saaledes, at der fremkommer Svovelcyanbrint. Vel og nyligt tilberedet 
tvesvovelbrintet Svovelcyan viser ingen Farveforandring, naar det overgydes med oplöst 
Jernchlorid ; men opvarmes derpaa Blandingen, saa faaes snart den stærkt blodröde 
Farve. Med en vandig Kalioplosning giver det kun ved Ophedning lidt Ammoniak. 
Ved den törre Destillation giver det i betydelig Mængde Svovelkulstof og lidt Svovel*  
brint. Standses med Ophedningen i Oliebad, naar dette har naaet omtrent 180°, saa 
har man som Residuum en sammensmeltet, deels bruunguul, deels lyseguul Masse, 
hvoraf en Deel forsvinder ved stærk Hede under rigelig Udvikling af Ammoniak og 
Svovelammonium, samt Svovel og Svovelkulstof-Ammonium, og man faaer lidt af et 
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sortebruunt Residuum, som selv efler meget stærk Glødning efterlader lidet af en graa- 
agtig Masse.

Selskabet modtog:
Corréspondance mathématique et physique de quelques célèbres géomètres du XVIIIme 

siecle précédée d’une notice sur les travaux de Leonard Euler, tant imprimés 
qu’inédits, publiée sous les auspices de l’academie impériale des sciences 
de Saint-Petersbourg ; par P. H. Puss. Petersbourg 1843. Vol. 1—2. 8.

Coup d’œil historique de l’existence de l’academie impériale de Saint-Petersbourg. 
Discours prononcé dans la séance solennelle de cette academie tenue en hon
neur de son président le Janvier 1843 par P. H. Fuss, seer, perpetúe!. 
St. Petersbourg. 1843. 8.

Model den 16lie Juni.

Conferentsraad Örsted forelæste Antegnelser til Selskabets Historie. Disse ville blive 

tilsendte Medlemmerne i flere Afskrifter for at give dem Ledighed til al meddele 
Bidrag og Berigtigelser.

Selskabet modtog:
Corpus Inscriptionum Græcarum, auctoritate et impensis academiæ litterarum Borussiæ 

edidit Augustus Boeckius Academiæ socius. Vol. 2. fase. 3. Berolini 1843. fol. 
Archives du Muséum d’histoire naturelle, publiées par les professeurs administrateurs 

de cet établissemer t. T. 2. livr. 3. T. 3. livr. 1 & 2. 4.
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Mödet den 30tc Juni.

rofessor N. M. Petersen ferelæste folgende Meddelelse om Betydningen af Ordene 
Stipendium og Beneficium hos Saxo :

Da Saxo har skrevet sin Historie paa Latin, saa blive undertiden hans Ud
tryk, især de, der have Hensyn til Landets indre Forfatning, dunkle og utydelige. Det 
er derfor nödvendigt, at fore dem tilbage til de gamle danske Ord, som han paa Latin 
har villet udtrykke; lykkes dette, saa bliver Udtrykket klart og Sammenhængen tydelig. 
Ved nogle er denne Overförelse ikke saa vanskelig; andre ere tvivlsomme, og derfor 
af Forskerne antagne paa forskjellig Maade. Hertil höre blandt andre Ordene stipen
dium og beneficium.

Det er en temmelig almindelig Mening, at Leensforfatningen i Danmark opstod 
paa Knud den Stores Tid, fordi han, som det hedder, udstykkede Land til Besoldning 
eller til Krigsleen (beneficia). Og dette, hedder det fremdeles, bestyrkes derved, at 
Ordet stipendium, der ellers betyder Sold, under denne Konges Regjering antager Be
tydningen Leen, og at Saxo efter denne Konges Tid stedse bruger Ordet stipendium 
om Forlening (c. Rothc, Nordens Statsforf. 1, 207. Wedel-Simonsens Adelshist. S. 125. 
jf. Rosenvinges Retshist. 1, 84. Anm. b). De, som antage dette, beraabe sig paa 
Viderlagsretten. Men da Saxo just bruger Ordet stipendium der, hvor han taler om 
Viderlaget, og vi have Viderlagsretten baade paa Dansk og i en latinsk Omskrivning, 
saa kan man let overtyde sig om, at det her forekommende stipendium svarer til det 
nordiske måli, og betyder ikke Forlening af Jord, men Sold i Penge eller i Varer af 
tilsvarende Værdi. Hos Svend Aagesen (Langeb. Script. 3, 148) omskrives det derfor 
ogsaa ved census stipendiarius. Den rette Betydning af Viderlagsrettens Ord: ok rættæ 
thöm rettelike måle tliérre er allerede oplyst af Prof. Larsen (om de danske Kongers 
personlige Deeltagclse i Retspleien, S. 1). Ordet måli, gi. d. maale, betyder her, som 
ellers, Sold, Lön i Penge eller Varer; at retta og at greita ere Synonymer (Orkney- 
ingas. S. 274, jfr. J. L. 2, 77). Identiteten af Ordene stipendium og måli, og at 
deres Betydning er Sold, sees ogsaa deraf,' at de nordiske Kilder kalde Tinglidet måla- 

* menn (Knyti. Kap. 7) og de engelske kalde det stipendiarii, solidarii (Langeb. Script. 2, 
151. Anm. a) ; af det i England udbredte Danegeld (Danepenge), og af de Danskes 
kortvarige Herredomme i England, der vilde have været anderledes grundfæstet, hvis 
Tinglidet havde haft faste Jordeiendommc som Forleninger i Landet. At måli er Bc-

VII. 30 
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taling i Penge, sees fremdeles af Haraldsslåtta (Fornmannas. 6, 243), saml af de 
svenske Love og Diplomer, hvor derved betegnes endog en Huskarls (Tjenestekarls) 
Lön. Forskjcllen imellem det og veitsla vil endelig blive indlysende for enhver, der 
vil gjennemlæse de Steder i Kongespeilet, som handle om Kongens Iluuskatle og Hird- 
mænd (B. 249—272). I Betydning af Sold forekommer det uden Tvivl ogsaa i J. L. 
3, 7, hvor der tales om Kongens Mænd og Biskops Mænd, som skulle takæ thérræ 
måle. Endelig oplyses dette Ord ved det sv. spanna måli, Afgift i Korn, forskjelligt 
fra skipvist og cettargiæld (Uplands og Vestmanna L.).

For at overtyde sig om, at Saxo ikke efter Knud den Stores Tid bruger 
Ordet stipendium i Betydning af bencfieium, vil det være tjenligt, at tydeliggjöre sig de 
Betydninger, hvori begge disse Ord hos ham forekomme. Deraf kan nærværende Ud
drag kun meddele det Vigtigste: Fleertallet stipendia bruges om en Samling af Krigere, 
en Besætning, t. Ex. hos Saxo, ed. Müller S. 680. 683. Paa det sidste Sted betegner 
det den Besætning, Svend Grade lagde i Viborg, ikke (som Hvitf. 1, 104 og Suhm 
6, 86 mene) denne Byes Privilegier (jfr. Stedet om Roskilde, Saxo, S. 677. Langeb. 
Script. 1, 372). Saxo bruger fremdeles stipendium om Gaver til geistlige Stiftelser 
og de Geistliges Lön, f. Ex. S. 538. 580. Det sidste Sted er især afgjörende, naar 
man efterseer, hvori den kongelige Gave bestod. Paa samme Maade bruges Oidet af 
Hamsfort (Langeb. Script. 1, 307). Saxo bruger endelig Ordet stipendium om Krigeres 
Sold. Saaledes tydelig ved Fortællingen om Harald Haardraades Bortreise fra Kon
stantinopel, og om Væringernes Sold, S 554. 978. Ligesaa om Knud den Store, 
S. 512; om Knud den Hellige, S. 582; om Sorleplog, S. 665. Saaledes ogsaa paa 
det mærkelige Sted om Erik Lam, der gav sine Hærmænd Domæner isledenfor Sold 
(petera regum latifundia dono contulit stipendii loco), S. 671. Suhm (5, 604) har i 
sin Oplysning om dette Sted indviklet sig i Modsigelse. Flere Steder, hvor Ordet 
forekommer, ere S. 678. 685. 688. 689. 713. 805. 896. 945. Hvo der med Op
mærksomhed vil gjennemlæse disse, vil overtyde sig om, at stipendium hos Saxo paa 
Knud den Stores Tid og derefter har den Betydning, vi her have angivet. Naar man 
paa samme Maade vil eftersee de Steder, hvor Ordet beneficium forekommer i en 
Sammenhæng, som her kan komme i Betragtning, f. Ex. S. 621. 623. 626. 679 (jfr. 
feodum i Langeb. Script. 1, 62). 693. 780. 949. 952. 965. 987, saa vil man lige
ledes overtyde sig om, at Saxo dermed betegner et Leen, men, hvad Danmark angaaer, 
kun saadanne, som overdroges de kongelige Prindser. En særskilt Betragtning og nöie 
Overveielse fortjene de Steder hos Saxo: S. 694 (jf. Knyti. Kap. 109), hvor stipen- 
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díum synes al være brugt eenstydigt ined beneficium, ug delle sidste forekommer med 
Tillægsordet peculiar e’, S. 710, hvor der tales om ordo equestris og ordo plebejus, 
samt beneficia, som skulde tilstaaes dem; S. 805—806, hvor stipendium tillægges mi- 
litibus, men en kongelig Prinds fordrede beneficia, ja endog forsogie at gjöre dem til 
arvelige Leen, ligesom Kongen vilde gjöre Riget til et Arverige; og endelig S. 899, 
hvor der omtales bénéficiant provinciale, og hvor dette modsættes stipendia, der ud
betaltes ex fisco regio.

Resultatet af denne Undersögelsc er, at Indretningen af Tinglid har ingen An
ledning givet til vor Lensadels Oprindelse. Den Jord, som Hærmændene besado, hvad 
enten de havde faaet den ved Arv eller Kjöb eller Pant eller ved Gave af Kongen, var 
deres egen. Og saaledes var Forholdet endnu, da Jydske Lov blev givet. Ofte vendte 
efter Hærmands Död den Jord, han havde eiet, tilbage til Skipen (Skibsreden), ikke 
til Kongen (J. L. 3, 18). Men det rette Leensforhold er saadant, at det Overdragne 
udgaaer fra Kongen, og vender tilhage til ham.

Ileller ikke opstod vor Leensadel af Styreshavnene. Den temmelig gamle 
(Glossen i Rosenvinges Lovsaml. 3. 416. Var. 17) og nu næsten almindelige Mening, 
at Slyreshavne var en Gaard, der som et Leen var arveligt paa Mandsiden (Rosen
vinges Retshist. 1, 88 Lovsaml. 3, 513) kan ei gives Medhold. Ordet styrishafnæ 
betyder ikke Styresmandens Gaard. Ordene Havn, isl. höfn, og Havne, vore Loves 
hafnæ (sv. hamna, fjef. hamnu) ere to forskjellige Ord, og ingen af dem betyder en 
Gaard (et Bol). Ordet höfn, som vi nu kun have i Betydningen Havn, portus, be
tegner oprindelig alt hvad man har og det indesluttede Sted, hvor man har noget. 
Heraf lader alle dets Bemærkelser sig udlede, som yfirhöfn, jariïar höfn, skipshöfn, 
fjdrhöfn o. s. v. Skibets höfn betyder Mandskabet derpaa, og paa selv samme Maade 
forekommer sv. hamn i Westmanna L. (hos Schlyter S. 116) og i Uplands L. (hos 
Schlyter S. 94). Af Ordet Havn i denne Betydning, ikke af Havn, portus, afledes 
hafnæ, der nærmest betegner det Sæde, som Baadsmanden (håseti) indtog ved Aaren 
(i denne Betydning forekommer det tydelig i Eriks sjæl). Lov 3, 18 og i J. L. 3, 2), 
dernæst Udredningen af en Baadsmand med tilhorende Vaaben og Lediugsufgift. Paa 
samme Maade betegner styrishafnæ nærmest det Sæde, Styresmanden indtog ved Roret 
(styrt), dernæst hans Embede som Skibets Befalingsmand, eller, som det i Thord Degns 
Artikler hedder, navigii officium (Rosenvinges Lovs. 3, 464). Dette Embede, hvortil 
hörte en vis Indtægt i Korn, var, ligesom flere vigtige Bestillinger i Middelalderen, 
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arveligt paa Mandssiden, naar duelig Arving fandtes; men Loven giver ingen Anledning 
til at antage, at der dertil var henlagt en Gaard som et arveligt Mandsleen.

Naar vore Love tale om Leen (/en), saa forstaaes ogsaa (jerved Embeder, som 
Ombudsmandens, den kongelige Fogeds og lign. Men dette Forhold, der, som Langebek 
allerede har antydet, udviklede sig af Brydieforholdet, medförte ikke de Forrettigheder, 
af hvilke Lensadelen var i Besiddelse. Den skylder derfor heller ikke disse Embeder 
sin Oprindelse, men maa ansees som et fremmed Foster. Denne Forfatning blev först 
overfort til Danmark den Gang, i Kong Christopher den andens Dage, da alt kunde 
tages fra Kronen, som Gave, som Pant, som Leen, og ingen skammede sig ved at 
tage det; og forsi fra denne Tid af have vi i vor Diplomsamling de rette Friheds- og 
Leensbreve.

Etatsraad Reinhardt meddeelte Efterretninger fra Selskabets Medlem Dr. Lund 
i Lagoa Santa, tagne af hans seneste Breve derfra. Efter disse var den störste Deel 
af Aaret 1842 gaaet tabt for hans videnskabelige Undersögelser, da den i Provindsen 
St. Paulo slagne Insurgentarmee trak sig, forfulgt af den keiserlige, op paa Höilandet, 
hvor det kom til flere Skjærmydsler, af hvilke en forefaldt lige udenfor Lagoa Santa. 
Da han maatte nedpakke sine talrige Samlinger for at have dem strax- transportable, 
blev hans Studium i Hjemmel afbrudt, og da de overalt slagne og adspredte Insurgent- 
hobe ofte sögte deres Tilflugt i de talrige Bjerghuler, hvilket paa længere Tid vil 
gjöre dem usikkre, maatte hans sædvanlige Undersögelsesreiser derhen udsættes. Hans 
Helbreds-Tilstand hår ikke forværret sig. Ved det sidste Brevs Afgang fra Lagoa 
Santa var han beskjæftiget med Udarbeidelsen af en Monographie over Bæltedyrenes 
Familie, omfattende saavel de nu levende som de uddöde Arter; der blev Selskabet 
forelagt den efterstaaende Conspectus Dasypodum og mange nye Tegninger <af fossile 
Knogler, henhorende til denne Familie.

Conspectum Dasypodum.
I. DtlSy|>O(leS cilictoclillliydcs. Cingula mobilia. Pedes fossorii.

Scelides pentadaetylæ.
A. Das. cinctochl. holozosteres. Scutula loricæ omnia, aut testæ saltern Ium-
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bans majuscula, rectángula, seriaba. Cauda tenuiter loricata. Antipedes 
pentadactyli.
a. Lorica e cingulis niobilibus tota composita.

I. Gen. Cblamypborus Hare.
b. Lorica scutulata, in medio ungulis niobilibus intersecta.

a. Les Cabassous C. Antipedum digiti 2 interni tenuissimi, elongati, 
tres exteriores crassissimi, phalangihus inter se varie concretis valde 
breviati unguibus validissimis præditi. Cingula 11—13. Cauda nudiuscula 
aut squamata.
II. Gen. Xcnurus Wagl. Cauda nudiuscula aut laxe squamata. 

Dentes utrinque utrinsecus 7—10. Testæ humeralis scutula regu- 
lariter transversim seriaba.

III. Gen. Priodon F.-C. Cauda squamosa. Dentes utrinque utrin
secus 17—26. Testæ humeralis scutula transversim interruple
seriaba.

ff. Les Encouberts C. Antipedum digiti tres exteriores interioribus 
duobus licet breviores et crassiores, unguibusque validis armati, phalan- 
gibus tarnen inter se discretis excellunt. Cingula 6—7. Cauda squa
mosa, basi annulata.
IV. Gen. 'Euphractus Wagl. Dentes cylindrici læves.
V. Gen. Chlamydoterium in. Dentes primores subcylindrici, mo

lares compressi sulcati.

B. Das. cinclochl. hemizoteres. Scutula loricæ minuta polygona in quincunce 
disposita aut subserialia. Cauda fortiter loricata. Antipedes tetradactyli.

VI. Gen. Dasypus Wagl. Cingula 6—9. Cauda elongata scutulata, 
basi annulata. Scutula loricæ subserialia.

VII. Gen. Tolypeutes III. Cingula 3—4. Cauda brevis granúlala. 
Scutula loricæ in quincunce disposita.

II. llasypodes stereoclailiydes. Cingula immobilia, Pedes vix 
fossorii. Sceljdcs tctradaclylæ.

VIII. Gen. Hoplophorus in.
IX. Gen. Pacbyteriuin m.
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Clilainyphoriis.
1. Ch. truncatus Hare.

Xcnurus.

Clilainydotherium.
1. Ch. HumboldtU, magnit. Tapiri.
2. Ch. majus, præced. parum majusz

a. Cauda nuda, sub solo ápice squamata. Cingula 13.
1. X. nudicaudis m. Tatu-ay Az. Das. gymnurus III. Rengg. Säugth. Parag.

p. 290. Pr. Max. Beytr. IV. p. 529. Spec.
b. Cauda verrucis obsita. Cingula 12.

huic. aff. fossilis occurrit.

2. X cayennensis m. Cabassou ou Tatou à 12 bandes Bull. Cuv. oss. loss. 2d.
ed. V. 1. p. 120. T. XI. f. 7—9. il. 18.

3. X. neglectus m. Cuv. 1. c. p. 123. Differt a precedente, monente cl. Cuv. scu-
tulis frontalibus paucioribus, margine postico ossium nasaliuin transverso e. a.

- c. Cauda laxa squamosa. Cingula 11.
4. X. squamicaudis m.

d. Species exstinctæ.
5. X. antiquus m.
6. X. intermedins m.

Priod on.
i. P. giganteus C. Grand Tatou. Az.

Euphractus.
a. Dentes primores utrinque utrinsecus 1.

1. E. gilvipes III. Das. sexcinctus L. Tatou-poyou Az. Reng. Spec. huic. aff.
foss. reperitur.

b. D. primores nulli.
2. E. villosus. Das. villosus Desm. Tatou velu Az. /

3. E. marginatus Wagl. Das. minutus Desm. Talon pichiy Az.

Dasypus.
a. Dentes transversim compressi (Euryodon ni.) Sp. majores, exstinctæ.

1. D. sulcatus, magn. porci.
2. D. punctatus, præced. parum. minor.

b. Dentes lateraliter subcompressi, aut cylindrici (Dasypus s. sir.)
a. sp. adhuc existentes.
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Soc. 1837. p. 13. 
ß. sp. exstinctæ.

3.

4.

D. longicaudis Pr. Max. D. novcmcinctus L. Tatou noir Az. Sp. linie, aff. 
foss. inven.

I), geometriens m.
5. D. punetatulus m.
6. D. mirim m.
7. L). auritus 111. Tatu-mulita Az Das. hvbridus Desm. Martin Proc. Zool.

S. />. striatus.
9. I), intermedins.

10. D. gracilis.
Tolypeutes.

Til denne Oversigt over Bæltedyrenes Familie i Almindelighed foies endnu en 
ny Fortegnelse paa de i denne Egn nulevende og uddöde Arter. Man vil af denne 
Fortegnelse see, at enhver af Listerne, saavel den over de nulevende, som den over de 
fossile Arter er bleven foröget med tre ny tilkomne Arter, og at Antallet af de fos
sile Arter nu er noiagtig det dobbelte af de nulevende.

1. T. tricinctus L.
Hoplopliorus.

1. H. Sclloi, magn. bovis.
2. II. euphractus, magn. præced.
3. II. Meyeri. In honorem dixi cl. Hermann v. Meyer, viri e palæontologia meri-

tissimi. Magn. præc.
4. II. minor, magn. suis. Forsan in futurum a præcedentib. disjungendus.

Pachytcrinm.
1. P. magnum, magn. bovis majoris.

Fortegnelse paa Bæltedyrene ira Rio das Velhas Floddal.
Nulevende. Arternes Totaltal. Fossile. Arternes Totaltal.

1. Xenurus. /. Xenurus.
i. antiquus 1.

1. nudicaudis i. 2. off. nudicaudi. 2.
2. squamicaudis 2. 3. intermedius. 3.
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Nulevende.
2. Priodon.

1. gigantens
3. Eupractus.

1. gilvipes

4. Dasy pus.

1. longicaudis
2. geometricus
3. punctatulus
4. mirim.

Arternes Totaltal. Fossile. Arternes Totnltal.

3.
2. Euphractus.

4. 1. aff. gilvipedi 4.
3. Ch lamydo th erium.

1. Humboldtii 5.
i 2. majus 6.

4 Dasy pus.
1. sulcatus 7.
2. punetatus 8.

5. 3. aff. longicaudi 9.
6. 4. strialus 10.
7. 5. intermedius 11.
8. 6. gracilis 12.

5. Hoplophorus.
1. euphractus 13.
2. Meyeri ' 14.
3. minor 15.

6. Pachyterium. 16.
1. magnum.

Professor Ramus meddeelte en Afhandling “om nogle Curvers Rectification ved 
elliptiske Functioner”, hvori först Hyperblens Rectification fremstilles, idet den sædvan
lige Substitution, som dertil anvendes, fores tilbage til de almindelige Principer for 
Transformationen af elliptiske Integraler, hvorefter vises Rectificationen af den Curve 
af 4de Grad, hvis Ligning er

(æ2 +y2)2—a2æ2-H>2y2=0,
og som dannes ved Overskjæringerne af alle Tangenter til Hyberblen med de paa disse 
Tangenter fra Ilyberblens Centrum nedfældte Perpendiculærer. Rectificationen afhænger 
af den elliptiske Function af 3die Art. Den almindeligere Curve, hvis Ligning er 

(æ2-f-y2)2—a2zr2±&2j/244c4 = 0,



( C XL I

lindes at være rectificerlig ved Functioneriie af 1ste og 3die Art, hvorimod det sidste 
Led {c4 forandret til — ¿c4 giver en Curve, hvis Rectification almindeligen afhænger 
af ultiaelliptiske Functioner af 2den Classe, d. e. dem som folge nærmest efter de 
elliptiske (idet Quadratroden under Integraltegnet er tagen af ct Polynomium af 5te 
eller 6te Grad). Af de speciellere Tilfælde, som give Anledning til mærkelige Re- 
ductioner, fortjener især at nævnes

(^2+y2)2—o2(æ2—î/2)±|c4 = O,
tilhörende den Curve, i hvilken ethvert Punkt har til to faste Punkter Afstande, hvis Pro- 
duct er constant. Rectificationen findes da at kunne udtrykkes ved den elliptiske 
Function af 1ste Art alene, hvorunder Lemniscatens Rectification er indbefattet ved at 
sætte c —O.

Doctor A. i'etzholdt i Dresden havde indsendt en haandskreven Afhandling 
over Gletschernes Theorie. En af Selskabet valgt Comitee afgav derover folgende 
Betænkning:

„I Videnskabernes Selskabs næstsidste Mode blev der udnævnt en Comitee af 
tre Medlemmer til at afgive Betænkning over en, til Selskabet indsendt, haandskreven 
Afhandling „Versuch einer neuen Gletschertheorie von Dr. A. PctzholdC'^ der udgjör 
et Afsnit af Forfatterens om föie Tid udkommende Alpereise. Da det befandtes, at 
bans. Theorie fornemmeligen er bygget paa pbvsiske Grundsætninger, saa anmodede Co- 
miteen Hr. Conferentsraad Örsted om at tiltræde samme og deeltage i Affattelsen af 
den Betænkning, vi herved have den Ære at forelægge Selskabet.

Det Punkt, hvorpaa Opmærksomheden i Særdeleshed har været henvendt ved 
Undersögelsen af lisbræerne, er deres fremadskridende Bevægelse og dennes Aarsager. 
Desuagtet har ingen af de hidindtil opstillede Theorier været i Stand til at forklare 
dette Phænomen paa en fyldestgjörende Maade. Scheuchzer antog, at det var Vandet, 
som foranledigede lisbræens Bevægelse, idet det trængte ind i dennes Spalter fyldte 
dem og, ved senere at fryse og under Frysningen at udvide sig drev lismasserne fra 
hinanden. Men man har oftere iagttaget betydelige lisbræer, som skredc frem, uden 
at man paa deres Overflade blev Revner eller Spalter vaer. Desuden gaae disse, naar

VII. 31
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de virkeligen ere tilstede, i Regelen heelt igjennem lisbræen, og, livor dette ikke er 
Tilfældet, befindes de hyppigen at være tomme. Saussure saae derimod i lisbræernes 
Nedskriden igjennem Dalene ikkun en Nedglidning paa Skraaplanen, bevirket ved deres 
egen Tyngde og understotiet af de ved Jordvarmen under Isen frembragte Vandlob. 
Men i Almindelighed er Skraaplanens Heldningsvinkel hertil altfor ringe, ja i Höial- 
perne ligge liere, og det netop af de störste og de meest udstrakte, lisbræer næsten 
horizontale. Af de Nyere har Agassiz tildraget sig Opmærksomhed ved sine Under
søgelser over lisbræerne. lfölge hans Theorie besidder Jokelisen en eicndommelig 
porös Structur, som tillader Vandet at trænge dybt ned selv i den compacte lismasse. 
Ligesom en Svamp er lisbræen efter ham fyldt med 'Vand, hvilket i sin Temperatur 
stedse er nær ved Frysepunktet. Ved den ringeste Afkjöling fryser Vandet, udvider 
sig, og med det den af samme overalt gjennemtrængte lisbræ. Vi ville her ikke om
ale de vægtige Indvendinger, som især i de seneste Aar ere bievne fremförte mod 
denne sindrige Theorie, men blot anföre, at lisbræernes Frcmrykkcn i Lobet af Vin
teren ikke lader sig forklare efter denne Theorie , fordi det nødvendige Vand da ikke 
er tilstede. Infiltrationstheoriens Tilhængere have derfor seet sig nödte til haardnakket 
at nægte en Kjendsgjerning, som synes at være fuldkomment constateret, og at erklære 

. . i
lisbræerne for stationaire i de egentlige Vintermaaneder.

Utilfredsstillet af alle sine Forgængeres Theorier, har Dr. Petzholdt opstillet 
en ny, ifölge hvilken det ene og alene er de ved Temperaturomskiftninger i Isens 
Rumfang frembragte Forandringer, som skulle foranledige lisbræernes til enhver Aarstid 
fremskridende Bevægelse. Han antager nemlig, at Isen paa samme Maade som Vandet, 
naar dette er nær ved at gaae over til lis og medens det gaaer over hertil, udvider 
sig ved synkende Varme. Da denne hans Paasland strider imod Placidus Heinrich's 
Forsög, stræber han al bevise den ved nye. Vi troe imidlertid ikke, at der var til
strækkelig Grund til at fatte Mistillid til denne nöiagtige Physikers Forsög, uden for- 
saavidt, at man for 40 Aar siden, da de bleve anstillede, ikke havde Hjælpemidler til 
saa fine Talbestemmelser, som nu for Tiden. Vilde Forf. bevise, at hine ældre Forsög 
havde fort til falske Resultater, maatte man ønske, at han ved directe Maalninger havde 
undersögt Isens Udvidelse. Han forkaster denne Fremgangsmaade, fordi han mener, at 
Kilderne til Feil herved ere altfor talrige, til at man med Nytte kunde anvende den. 
Men det synes dog utroligt, at man ikke skulde være i Stand til at overvinde de her
med forbundne Vanskeligheder. Forfatterens Valg er da faldet paa Forsög over Isens 
Vægtfylde ved forskjellige Varmegrader under 0°. Men Vægtfylden lod sig ikke be- 
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slemme uden ad en Omvei; thi de Vædsker, hvori man kunde veie Isen, vilde let 
smelle denne eller trænge ind i dens Porer. Ilan valgte derfor at tilvejebringe en lis
masse, som var omgiven af en tynd Metalhinde. 1 denne Hensigt fyldte han en Daasc 
af tyndt Sölvblik med luftfrit Vand, lukkede Aabningen ved Hjælp af en indskruet 
Prop, nedsænkede derpaa Daasen i Æther, som stod i en koldgjörende Blanding, og 
tik derved Vandet til at fryse. Daasen viste snart den Udvidelse, som folger af Isens 
Dannelse; men efterat denne maatte antages for tilendebragt, viste Vægtfylden sig for
mindsket ved enhver Synken af Varmegraden og foröget ved enhver Stigen. • Forsö- 
gene synes at være anstillede med megen Flid og Omhu; men Sagens Natur medförer, 
at man alligevel derved ikke erholder nogen sikker Overbeviisning. Da Forsögene ikke 
ligefrem give Isens, men kun Sölvdaasens Rumfang, da denne forandrer sin Skikkelse 
under Frysningen, da man ikke er sikker paa, al Isen under alle Omstændigheder slutter 
ganske nöie til Daasens Sidevægge, ei heller kan stole paa al den hele lismasse har 
Ætherens Varmegrad, saa efterlade Forsögene megen Tvivl og kunne ikke gjendrive 
de af Heinrich i sin Tid anstillede. Man maa imidlertid önske nye Forsög til Sagens 
endelige Afgjörelse. Ved disse maatte de egentlige Maalninger ikke forsömmes.

Forfatterens Mening, at Varmestraalerne ¡folge Mellones Forsög kunne antages 
med Lethed at trænge ind i Isen, berocr uden Tvivl paa en Misforstaaelse; Melloni 
fandt nemlig, at ikkun 6% af de boit stemte, fra en argantisk Lampe udgaaende, Varme- 
straaler gaae igjennem lis af 2,6 Millimeteres Tykkelse, medens 39% gaae igjennem 
Spejlglas af samme Tykkelse; Varmestraaler, som kom fra mindrre höit stemte Varme
kilder, gik aldeles ikke gjennem Isen.

Molge et temmelig usikkert Forsög paastaaer Forfatteren, at lis er en meget 
god Varmeleder; men dette strider aldeles mod den Erfaring, som man i vort Klima 
ikke saa sjelden har Ledighed til at gjöre, at der nemlig udfordres en Frost af flere 
Maaneders Varighed, for at frembringe et lisdække af en Alens Mægtighed.

Af virkeligt Værd synes de Iagttagelser at være, hvilke Forfatteren har au- 
stillet over Isens Slructurforhold, efterat denne i længere Tid har været udsat for en 
Temperatur, der ligger nær ved Smeltepunktet; men vi troe at burde bemærke, at 
disse Iagttagelser ikkun have en ringe Indflydelse paa den af Forfatteren opstillede nye 
Gletschertheorie.

Da den indsendte Afhandling udgjör en Deel af et större Værk, som snart vil 
udkomme, saa kan der ikke være Tale om en Optagelse deraf i Selskabes Skrifler. 
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Vi foreslaae derfor, al takke Forfatteren og at meddele ham en Oversættelse af nær
værende Betænkning.”

Kjöbenhavn den 30. Juni 1843.

£8, Örsted, Schoutr. G. Forchhammer. Pingel,

Selskabet bifaldt Comitée-Betænkningen.

Generalkrigscommissair Falbe meddelte Selskabet en Efterretning om hans 
Arbeide over Afrikas Nordkyst i folgende Skrivelse:

„Jeg har i sin Tid meldt det ærede Selskab del forelöbige Resultat af min i 
1837—38 foretagne Reise i Provindsen Constantina og i Riget Tunis. Den förste 
Deel af „Excursions dans l’Afrique septentrionale,” indeholdende den Beretning om 
Constantina, som jeg, efter denne Stads Erobring havde indsendt til Selskabet for Car
tílagos Exploration, har jeg havt den Ære, i sin Tid at tilstille Selskabet det originale 
Manuscript og nogle trykte Exemplarer af. Jeg vedlægger nu til behageligt Eftersyn et 
specielt Kort over Staden og dens Omegn (i hvis Optagelse jeg var de franske Offi
cerer behjælpelig og hvoraf en Original blev tilstillet Höisalig Kong Frederik den
Sjette), saavel som en Deel Udsigter af hine Egne, skizzerede paa Stedet, deels af
mig, deels af en ung fransk Maler: deres Udarbeidelse i Aquarel er foretaget i depot
de la guerre i Paris, under mit Tilsyn.

Ligeledes har jeg tilmeldt det ærede Selskab Indsendelsen af de puniske og 
berberske Steenskrivter, som jeg bjemsendtc fra Tunis og som nu ere opbevarede i 
det Kongl. Kunst Museum. Disse samt en Mosaïque fra Carthago, der blev mig 
skjænkel af Selskabet for denne Stads Exploration, til Erindring om min Andeel i at 
fremme dets Formaal, og nogle romerske Steenskrivter, der tilfaldt mig som Deel i 
Udbyttet, fra de for det carthagiske Selskabs Regning foretagne Udgravninger, har jeg 
tilsammen givet til det Kongl. Kunst Museum.

Endelig har jeg underrettet det ærede Selskab om, at jeg paa mine Toure 
omkring i'Riget Tunis havde samlet Materialier til et nyt Kort over en Deel af delte 
Rige, og at jeg, da det ikke kunde forventes, at dets Udgivelse i Danmark nogensinde 
vilde linde Sted, saa meget villigere havde modtaget det franske Krigsministeriums Til
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bud om at lade Kortet udgive fra le depot de la guerre; dog med den Forpligtelse, at 
jeg forblev i Paris og udarbeidede mine Materialier, samt construerede mit Kort i 
selve dette Instituts Locale og under dets Direction.

Original-Kortet, som jeg saaledes aflagde efter en Scala af 555*555,  f°rblev > 
le depot de la guerre tilligemed een, efter en Scala af 350005, tegnet Gjenpart deraf. 
Efter denne sidste skulde Kortet graveres og saaledes udgjöre et fjerde, saa at sige 
completterende Kort til de 3, som efter samme Scala ere udgivne over Riget Algier.

En Calque af det större Original-Kort havde jeg ved min Hjemkomst den 
Ære at overrække Hans Majestæt, som har behaget at modtage det. Dette Kort har 
Allerhöistsamme tilladt mig at forevise det ærede Selskab, som deraf kan see, hvor stor 
min Andeel er i det fra Dépôt de la guerre nu udgivne Kort over Tunis, hvoraf jeg 
tillader mig at olTerere Selskabet to af de Exemplarer, som Directcuren, General- 
Lieutenant Pelel, med Krigsministerens Samtykke, har stillet til min Disposition.

Endvidere tillader jeg mig at vedlægge, som henhorende til delte Arbeidc:
1. Brouillon-Tegningen af Kortet over Tunis.
2. Et Folio-Hefte-, indeholdende Tabellerne over de fra 121 Stationer maalte, 

terrestriske Vinkler, som ere benyttede til trigonometriske Beregninger.
3. Et Folio-Bind, indeholdende Beregninger over de 500 Triangler, hvoraf Nettet 

bestaaer, af 88 dobbelte sphæriske Triangler lor de geographiske Beliggenheder, 
samt af corresponderende Barometer-Observationer og Zenithal Distancer for 
Terrain-Höiderne.

4. Et Folio-Hefte, indeholdende den Deel af min Dagbog over de forskjellige 
Excursioner og Reiser, som angaacr det geodetiske, astronomiske og topogra- 
phiske Udbytte af dem. Hertil er föiet en Tabel over endeel hidtil kun i de 
ældste geographiske Værker benævnte Steder, hvis Tilværelse jeg har bekræftet 
og hvis Beliggenhed jeg har bestemt.

5. Et Folio-Hefte, indeholdende alphabetiske Tabeller over de Slæder, Ruiner, 
Bjerge, Stromme &c., hvis Navne ere anförte i Dagbogen og aflagte paa 
Kortet.

6. <Et Folio-Hefte, indeholdende de geologiske Oplysninger, jeg har kunnet samle
paa mine Toure. De hertil bragte Pröver af Mineralier, som omtales deri, 
har lians Majestæt behaget at give en Plads i sit Mineralie-Cabinet. Nogle 
Doubletter har Professor Forchhammer faaet. De medbragte Planter bar jeg 
afleveret til Professor Schouw.
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7. Et Hefte, indeholdende nogle Noticer over Landets Befolkning, især over den 
nomadiske Deel, over dens Fordeling under Landets Administration &c. &c.

8. En Mappe, indeholdende 20 topographiske Croquis og Detail-Kort over for- 
skjellige Slæder og interessante Puncter, samt 50 architectoniske og Frihaands- 
tegninger af anliqvariske Gjenstandc.

9. To Prospecter af Tunis.
Af alle disse Piecer har Depot de la guerre en dersteds udarbeidet Original 

eller en verificeret Gjenpart. De geographiske Resultater af min Reise ere dermed 
udarbeidede og endte.

Al General-Gouverneuren over Algier paa Expeditionen til Constantina i 1837 
oprettede en videnskabelig Commission, som jeg er Medlem af, er det ærede Selskab 
bekjendt, ligesom og, at jeg under mit Ophold i Paris blev foreslaaet af l’Académie 
des inscriptions et belles lettres og udnævnt af Krigsministeren til Medlem af den 
videnskabelige Commission, som i Januar 1840 begav sig til Algier. Paa General 
Pelets Forlangende havde Krigsministeren bestemt, at jeg med en Generalstabs Officeer 
og en Naturkyndig, under min umiddelbare Ledning, skulde fortsætte mine archæolo- 
giske Undersøgelser i Riget Tunis samt Opmaalingerne af dette Land indtil Grændsen 
af Constantina og længere Syd efter end mit Kort rækker.

Omstændighederne vare gunstige og Kaldet hæderligt, især for en Fremmed.
Jeg maa meget beklage, at mine Hjælpemidler ikke tillode mig at folge dette 

ærefulde Kald, da det vilde have bödet paa det manglende og ufuldkomne, som endnu 
findes paa det udgivne Kort. Disse Mangler ville ikke saa let eller hurtigen blive ud
fyldte, som man her i Landet troede det gjörligt. Uden at paaberaabe mig min Kund
skab og Erfaring om Landet og Forholdene, skal jeg bede det ærede Selskab bemærke, 
hvorlidet der i geographisk Henseende er udrettet fra Doctor Schavs 100 Aars gamle 
Kort, indtil jeg i 1831—32 opmaalte Egnen af Tunis og Carhago, hvoraf en Deel er 
udgivet ved det ærede Selskabs Understøttelse.

Uagtet de store Midler, som Frankrig og England have dertil, blev forresten 
intet foretaget forend jeg atter tog fat paa Landets Opmaaling i 1838. — Heller ikke 
senere er der udrettet stort; thi de ltinerairer, som Capitain Pricot de St. Maire sam
lede paa en Reise i Landet, der havde det algierske Cavalleries Remonte til Formaa , 
ere aflagte ved Hjælp af et Lomme-Compas, det eneste Instrument han havde med sig, 
og vilde saaledes, hvor fortræffelige baade de og hans Croquis af mange Steder end 
ere, dog været lidet brugbare, hvis man i Depot de la guerre ikke havde kunnet stolte 
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<lem paa mine geodetiske Puncter. Del er ogsaa kun den Deel af dem, der bave en 
sand Værdie for Kortets Forögelse. Var der saaledes nogen Grund for det franske 
Krigsministerium at önske Undersögelserne i Tunis fortsalte ved mig, var der fölgelig 
end mere Grund for mig til, skjöndt fjernet fra den directe Andeel i den videnskabe
lige Commissions Arbeider, at vise min Taknemmelighed for den Anerkjendelse mit 
Arbeide havde erholdt, ved at give alle de Meddelelser jeg er i Besiddelse af.

Jeg har derfor begyndt Udarbejdelsen af den archeologiske Deel af min Reises 
Udbytte med:

1. En Afhandling over de hidtil bekjendte puniske og berberske Steenskrivters 
Alder, hvilken jeg i afvigte Aar indsendte til Krigsministeriets Disposition, 
som tilstillede den til den Commission af Académie des inscriptions et belles 
lettres, der er constitueret for at bedömme og udgive de Arbeider, la com
mission scientifique de l’Algérie har samlet. Den academiske Commissions 
Secrctair, Hr. Jomard, har underrettet mig om, at Afhandlingen er antaget 
som et Bidrag til det Værk om Berberiet, som Regjeringen har betroet Com
missionen Udgivelsen af. — Mit originale Manuscript af denne Afhandling ved
lægges herved.

2. De latinske Steenskrivter jeg har forefundet paa min Tour, 150 i Tallet, 
findes i vedföiede Hæfte; de ere deels nye, deels ældre bekjendte, men ufuld
komment læste eller afbildede. Her sees de efter en Scala, som giver en 
klar Forestilling om indskrivtens Form og Bogstavernes Störreise, samt disses 
Dannelse, der er vigtig for at kjende deres Tidsalder; med den væsentlige 
Forbedring at Bogstaverne staae paa deres Plads ligesom paa Stenen, saa at 
man ved at udfylde de större eller mindre Lacuner, saa meget lettere kan 
supplere det Manglende. Ved nogle af disse Indskrivter har jeg vedhæftet de 
Afskrivter jeg tog paa Stedet, paa dertil afstreget Papir. De vise den Maade 
jeg har fundet at være den bedste, hvor man ikke kan have alle Apparater til 
Calquering ved Haanden, eller hvor man ikke kan naae- til Indskrivtens Plads, 
eller hvor Skrivten er for stor til Calquering.
Det vilde være mig tilfredsstillende, ogsaa at kunne forelægge det ærede Sel

skab den reenskrevne Relation af den archeologiske Deel af min Dagbog, men jeg har 
stedse opsat denne Afhandlings Udarbeidelse indtil jeg fik Kortet publiceret.

Jeg forbeholder mig at meddele den, naar jeg, som det er min Hensigt, sen
der den til Krigsministeriets Disposition, tilligemed ovenomtalte Hefte af romerske Steen- 
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skrivter. Den vigtigste Deel af denne Afhandling vil angaae de Steder jeg har opdaget. — 
Medens hiin Deel af Arbeidet saaledes var standset, har jeg beskjæftiget mig 

med den afrikansk numismatiske, og i denne Retning har jeg ved lians Majestæts al- 
lernaadigste Befaling om Forögelsen af de Kongelige Mvntsamlingers afrikanske Suiter, 
seet mig istand til at udarbeide et Catalog over Nord-Afrikas puniske, græske og ro
merske Mynter, som ikke alene indbefatter alt hvad de danske Cabinetter eie og jeg 
selv kjendte, men ogsaa Alt hvad numismatiske Værker have bragt til vor Kundskab 
om fremmede Cabinetters Indhold. Det var min Hensigt ogsaa at indsende dette Cata
log til Paris, som et Bidrag til Værket over Algier, men efterat Hr. Magister Lind
berg havde indvilliget i min Anmodning om at underkaste de afrikansk-puniske Mynter 
en fornyet Grandskning, fik Sagen et ganske andet Udseende. Ved hans udholdende 
Flid er det lykkedes ham at læse de hidtil ubekjendte puniske og numidiske Mynt- 
Legender, og han har derved bragt os til Kundskab om tre Gange saa mange Slæder 
hvor puniske Mynter ere prægede, som man hidtil ahnede Tilværelsen af. Hans Maje
stæt har desaarsag allernaadigst bestemt, at Værket maatte publiceres for det Offentliges 
Regning og tilladt, at der til dets yderligere Fuldstændiggjorelse maatte udgaae en Be- 
kjendtgjörelse herom, saavel til Udlandet som hersteds, af hvilken jeg tillader mig at 
vedlægge nogle Exemplaren

Magister Lindbergs Udkast til de Artikler, som skulle ledsage Beskrivelsen af 
hver af de africanske Slæders Mynter, saavelsom det udarbeidede Catalog, folger herved. 
Det indeholder Beskrivelsen af 1600 Mynter, hvoraf 400 maa betragtes som Doublet- 
ter, da de kun adskilles ved Vægten. Det bedste hidtil bekjendte Værk: Mionnet 
Beser, des médailles grecques, indeholder omtrent SOO, hvoraf 150 ere Doubletter som 
hine. Selv om de Suiter af Afstöbninger, som med Grund kunne forventes fra mange 
Cabinetter, ikke indlöbe, vil Værket dog blive det dobbelte af hiint og langt hensigts
mæssigere udarbeidet; men hvor möisommelig end en saa langvarig, ved en Række af 
et Par hundrede Værker gjennemfört og sammenlignet Compilation end har været, saa 
har den dog kun ringe Værd imod de Opdagelser, som skyldes Magister Lindbergs 
grundige og udbredte Kundskaber, og skal jeg i den Anledning bede det ærede Sel
skab lægge Mærke til : at det er alene ham man skylder de vigtige Opdagelser i den 
orientalske Numismatik, som det Kongelige Mynt-Cabinets Suiter af orientalske Mynter 
have givet Stof til og som findes i hans derom skrevne Afhandlinger, hvoraf jeg ved
lægger den endnu ikke udgivne over de Buvidiske Emirers Mynter. Disse fleersidige 
Arbeider ere de eneste numismatiske, som ere udgangne fra det Kongelige Mynt-Cabi-
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net'over udenrigs Numismatik siden Professor Ramus's Catalog saae Lyset, og de for
tjene vistnok Selskabets Anerkjendelse.

Jeg beder det ærede Selskab underrette mig om nogen af dets Medlemmer, i 
de hermed folgende Documenter skulde finde Noget, som var værd at lægge Mærke 
til eller egnede sig til Oflentliggjörelse. Det eneste jeg selv for Öieblikket kunde 
troe skikket dertil, vilde være en Beskrivelse af Kortet over Tunis, uddragen af de 
vedföiede Materialier,

Det er mit Önske at det ærede Selskab vil tillade Opbevareisen af disse mine 
originale Afhandlinger i dets Archiv, naar jeg har afbenyttet dem til Udarbejdelsen af 
den archeologiske Deel af mine ltinerairer, og det skal være mig kjært om delte vi
denskabelige Udbytte og de Oldsager jeg har foröget Museerne med, kunne ansees som 
Erstatning for den Understöltelse jeg erholdt af Regjeringen til min sidste Reise i 
Afrika.”

Kjöbenhavn den 1. Juni 1813.

En af Selskabet udnævnt Comitee afgav i den Anledning folgende Beretning:
„Det kongelige danske Videnskabernes Selskab har udnævnt Undertegnede til 

at sammentræde i en Comitée, for ved afgiven Betænkning at sætte Selskabet i Stand 
til at give Herr Gcneral-Krigscommissair Falbe den Underretning, han önsker som 
Svar paa en Skrivelse af 1ste Juni d. A., der ledsagede de to Exemplarer af et ved 
hans Medvirkning i det kongelige franske General-Krigsdepot udarbeidet og derfra ny
lig udgivet Kort over Riget Tunis, hvilke han skjænkede Selskabet, og de Afhandlin
ger, Samlinger, Croquis, Tegninger og maleriske Udsigter hvilke han forelagde samme 
i Mödet den 2den Juni sidstleden, og som i Forbindelse med nogle tidligere modtagne 
Meddelelser indeholde det videnskabelige Udbytte af General-Krigscommissairens Reise 
i Provindsen Constantina og Riget Tunis i Aarene 1837 og 1838. Ifölge denne Ud
nævnelse have vi nu gjort os nærmere bekjendte med disse Arbeider, forsaavidt de 
ikke vare udförte med udelukkende Hensyn til ovennævnte Kort og alsaa maatte anta
ges at være fuldstændigen benyttede ved dettes Udarbejdelse. Vi have derved havt Lej
lighed til, under Anerkjendelsen af den Omhu, hvormed disse Arbeider overalt ere ud
förte, med Glæde at bemærke, at det er lykkedes Herr General-Krigscommissairen, ved 
sin levende Interesse for Sagen og ved omhyggelig Benyttelse af de Fordele, hans 
Stilling tilbod ham, foruden de til det nævnte Korts Construction fornödne Opmaalinger, 
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Observationer og Beregninger, at lilveiebringe en ret anseelig Mængde af Matcrialier 
til Oplysning om Tunis’s Antiqviteter, Ethnographie og Topographie, og vi tvivle ikke 
om, at de, naar de blive offentliggjorte paa den af Samleren paatænkte Maade, ville 
afgive betydende Bidrag til nöicre Kundskab om et Land, der i Oldtiden havde en 
anseelig Folkemængde med höi Cultur, men i sin senere forvildede Tilstand kun har 
været saare lidet undersögt, og derfor er kun meget lidet bekjendt. Med Hensyn til 
det Spörgsmaal, Herr Generalkrigscommissairen fremsætter i sin Skrivelse, om hvorvidt 
noget i disse Samlinger, foruden det, han selv har bestemt at offenlliggjöre, af Selska
bets Medlemmer maatte findes at egne sig til saadan Meddelelse, da kunne vi for vor 
Deel ikke andet, end være enige med ham i, at naar de archæologiske Materialier ere 
.bievne benyttede ved Udarbeidelsen deels af den af ham allerede begyndte Fremstilling 
af den archæologiske Deel af Reisens Udbytte, deels af det annoncerede Værk om de 
nordafricanskc Mynter, vil uden Tvivl hele det övrige Materiale, der egner sig til Of- 
fentliggjörelse, passende kunne benyttes til den af General-Krigscommissairen paatænkte 
Beskrivelse af Kortet over Tunis. Vi forudsætte derved, at de allerede samlede og 
ordnede Notitser om Landets Befolkning og sammes Fordeling i en saadan Beskrivelse 
ville kunne finde en passende Plads, hvis de ikke ere bestemte til at offentliggjöres 
paa anden Maade. Med Hensyn til det af General-Krigscommissairen i Slutningen 
af Skrivelsen yttrede Onske, at nedlægge sine originale Optegnelser, naar de ere bievne 
benyttede, i Selskabets Archiv, foreslaae vi, at ban fra Selskabets Side gjöres opmærk
som paa, at Videnskabernes Selskab vel har et Archiv, men som kun er bestemt til 
Opbevaring af dets egne Sager, og derfor, kun tilgængeligt for Selskabets Embeds- 
mænd, ikke egner sig til Gjemmesled for andre Ting, end i alt Fald saadanne, som 
man kunde önske vel bevarede under Laas og Lukke. Derimod vil et af de offentlige 
Bibliothek er uden Tvivl være et mere passende Gjemmested for saadanne Sager, som 
de her omhandlede, og maaskee kunde der navnligen gives Anviisning paa Universitets- 
bibliotheket, som den offentlige Samling, Selskabet pleier at skjænke alle saadanne Sa
ger, som det maatte komme i Besiddelse af, og af samme Grund ikke önsker at inde
lukke i sit Archiv.”

Kjöbenhayn den 7de Juli 1843.

JF. <7. Petersen. JT. IV, Jfladvig, Vels c hoir.

Selskabet tillraadte Comitcens Betænkning.
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Selskabet modtog:
Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen«- 1 Band 

(1833—41). Göttingen 1843. 4to.
Studien des Göttingschcn Vereins Bergmännischer Freunde. B. 4. Heft. 3 u. B. 5. 

Heft. 1.
Catalogue de 514 étoiles doubles et multiples decouvertes sur l’hémisphère céleste bo

real par la grande lunette de l’observatoire central de Poulkova et catalogue 
de 256 étoiles doubles principales ou la distance des composantes est de 32 
secondes à deux minutes et qui se trouve sur l’hémisphère boréal, publieé 
par l’academie impérial des sciences. St. Petersbourg 1843. 4to.

Table des positions géographiques principales de la Bussie rédigée par M. IF. Struve. 
Directeur de l’observatoire central de Poulkova. 1843. 4to.

Numerus constans putationis ex ascentionibus redis stellæ polaris in specula Dorpalcnsi 
annis 1822—1833 observatis deductus, adjecta est disquisitio theoretica de 
formula nutationis, auctore Chr. Aug. Peters in specula Pulcovensi astronomo 
adjuncto. In scriptis Acad. imp. Petropol. 1842.

Airy s tides and vaves; extracted from the Encyclopædia Metropolitana.

Mödet den 3die November.

Justitsraad McAbech forelæste nogle Forsvarsbemærkninger ved de i Selskabet forelagte 

Antegnelser til dets Historie. Selskabet fandt ikke Anledning til at lade disse og de 
tidligere Bemærkninger trykke, men anmodede Forfatterne om at meddele disse Bidrag 
til Selskabets Historie til Opbevaring i Selskabets Archiv.
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Exccutores testamenti i afg. Etatsraad Schous Bo tilmeldte Selskabet, at der 
af den Afdöde var legeret det 50 Rbdlr. aarlig for derfor at udsætte Præmier.

Professor Velschow udnævntes til Medlem af Ordbogscommissionen.

Mödet den 17de November.

IProfessor Escliricht oplæste en Afhandling, som er bestemt at tjene til Indledning for
én Række Undersögclser over Hvalerne, ban agter at meddele i dette Selskabs Skrifter.
Under Navnet Hvaler, bemærkede ban, at ban forstaaer alle egentlige Cetaceer, eller 
hele Cetaceernes Familie med Undtagelse af de saakaldte planteædende (Dugong og 
Manati), hvilke han med Blainville og Owen henregner til de Tykhudcdes Orden.

Prof. E. gjorde opmærksom paa, at i alle Have findes flere eller færre Arter 
af Hvaler — skjöndt dog overalt kun til visse Aarstider, da Hvalerne overhovedet ere 
vandrende Dyr; — at deres Mængde — om end hvad de store Hvaler angaaer langt
fra saa betydelig som forhen, dengang Kaskelotter og Rorhvaler vare almindelige Gjæster 
ved de europæiske Kyster og Rethvalerne sværmede om Spitsbergen i uhyre Flokke, 
— dog endnu er meget betydelig. Da fremdeles Hvalerne ikke kunne holde sig 
skjulte paa Havets Dybde, men allerede i lang Afstand maae tiltrække sig de Sofarendes 
og Kystbeboernes Opmærksomhed, og da de fra de tidligste Tider have været et yderst 
velkomment Bytte og Gjensland for en ivrig Jagt, saa kunde det ikke feile, at hos de 
Sofarende overhovedet og hos alle de Kystindbyggere, der drive Hvalfangsten, nöd- 
vendigviis maatle uddanne sig en vis Kundskab om de forskjellige Hvalers Artsmærker 
og Livsforhold. Denne Kundskab have de Naturkyndige imidlertid kun lidet benyttet; 
men heller ikke have Forfatterne over Hvalerne i Reglen havt Lejlighed til selv at 
iagttage, endsige nöiere at undersöge, flere Arter af Hvaler, og Celologien har derfor 
staaet, ligesom den endnu maa siges at staae meget lavt i Forhold til de fleste andre 
Grene af Zoologien.

Af de ældie Forfattere over Hvalerne synes kun Aristoteles at have stöttet 



sine Beretninger paa egne Undersøgelser, ligesom ogsaa kun lian kan siges at have 
havt en rigtig Forestilling om deres vigtigste Livsforhold. Senere indsneg sig mange 
urigtige, tildcels eventyrlige Forestillinger om dem. Barderne f. Ex. antoges for deres 
Öienbryn. Saa urigtige Forestillinger vise sig ikke alene i de naturhistoriske Skrifter 
fra Middelalderen, skjöndt paa den Tid Hvalfangsten dreves ivrigt paa flere Sle'der af 
de vesteuropæiske Kyster, og llvalkjod endog solgtes almindeligt paa Torvene i flere 
af Normandiets Byer; de vise sig endnu hos flere Forfattere i det syttende og attende 
Aarhundrede.

Hvalernes Artsadskillclse forsøgte Artcdi og Linné, uden selv at kjende Dyrene, 
ved at opstille som Repræsentanter for særegne Arter de Individer, der vare iagttagne 
af forskjellige Forfattere, et Forsög, der maatte trænge til mangfoldige Berigtigelser. 
Af Delphinerne ere ogsaa de fleste Arter senere nöiere bestemte, og mange nye Arter 
tilkomne; Kaskelotterne ere derimod efter Cuviers grundige Bemærkninger bievne ind
skrænkede til een Art. Rethvalerne (Bardehvalerne uden Rygfinner og uden Bugfurer), 
som af Linné ligeledes henfortes til een Art, adskilles af Cuvier med Rette som 
to Arter: en aretisk Art, den saakaldtc Grönlandshval (Islændernes “Sletbag”) og 
en antaretisk. Af Rorhvalerne eller — som især de Sofarende benævne dem 
— Finfiskene, opstillede Linné tre Arter, nemlig foruden den almindelige nordiske 
Finfisk (physalus), der efter den ufuldkomne Beskrivelse af Martens urigtig antoges at 
mangle Bugfurerne, to af Sibbald som artsforskjellige beskrevne Individer, hvilke vare 
strandede ved Skotlands Kyster (boops og musculusj. — Da Otto Fabricius i Grönland 
erfarede, at man der adskilte fire Slags Rorhvaler, antog han — aldeles paa maae og 
faae — de tre af disse lig hine tre Linnéiske Arter og den fjerde (Tikagulik), meente 
han maatte være den af Pontoppidan noget tidligere beskrevne Nebbehval, Balæna ro
strata (de Nyeres Hyperoodon), i den falske Forudsætning, at Nebbehvalen havde Barder. 
Navnet Balæna rostrata gik fra nu af over til at betegne en lille Art Rörhval, der dog 
af de fleste Nyere slet ikke antoges at bestaae som særegen Art. Af de tre Linnéiske 
Rôrhvalbenævnelser overfortes Navnet “Boops’’ af Fabricius paa den ved Grönland 
almindeligste a Kep rkak"1'Physalus derimod paa den i alle Henseender meget for
skjellige ííTunnolik',, og Musculus paa Grønlændernes l\Keporkarnakv, som dog Fabricius 
aldrig fik at see. Derved forledtes de europæiske Zoologer til at antage Grønlændernes 
Keporkak for den samme Art som den ved Europas, eller idetmindste ved Hollands 
Kyster almindeligste Art, der sæevanligen kaldtes Boops, og til at antage Grønlændernes 
Tunnolik for en tvivlsom Art, ligesom den Linnéiske Physalus. Om den Fabriciskc 
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Musculus kunde man ligesaalidt have nogen Mening som om den Linneiskc, og Cuvier 
anvendte atter Navnet paa et artsforskjelligt Individ fra Middelhavet, hvilket gav An
ledning til at antage en egen stor Art af dette Navn at have hjemme i Middelhavet. 
De Fleste antoge imidlertid ikke denne af Cuvier opstillede Art; derimod optoges, og 
med störste Ret, en anden nordisk Art, nemlig den af Rudolphi og Brandt opstillede 
B. longimana. Men da omsider Schlegel havde viist, at denne efter al Sandsynlighed 
var artslig med den fra Sydhavet kjendte Balænoptera australis eller Balæna sulcata 
antárctica, blev atter — idetmindste efter Schlegels Autoritet — alle egentlige nordiske 
Rörhvaler (longimana ikke iberegnet) indskrænkede til een eneste Art, der af denne 
nyeste Monograph over Hvalerne kaldtes Balæna sulcata árctica.

Den Usikkerhed, der ifölge denne Oversigt unægteligen finder Sted i Henseende 
til Rorhvalernes Artsadskillelse, og som Folge deraf ogsaa i Henseende til deres geo 
graphiske Udbredning, maa, efter Prof. E.’s Formening, især tilskrives, at man har 
hentet Kundskaben om Rorhvalerne fra de Undersøgelser, der have kunnet anstilles paa 
tilfældig indbjergede Individer, Undersøgelser, der altid ere meget ufuldstændige. Efter 
Prof. E.s Formening kan Rorhvalernes Artsadskillelse langt sikkrere begrundes paa en 
omfattende Beskrivelse af de Arter, der endnu paa enkelte Steder ere Gjenstand for 
en regelmæssig Fangst, navnlig af „Kcporkaken“ ved Kolonien Frederikshaab i Grön
land og „Vaagehvalen^ ved den norske Kyst i Omegnen af Bergen. Kun paa denne 
Maade bliver man i Stand til at benytte Hvalfangernes rige Erfaringer om visse be
stemte Arter til Videnskabens Fremme og kun paa denne Maade i Stand til at faae Be
skrivelsen fuldstændig, nemlig indbefattende saavel Skelettet som de ydre Dele, og des
uden alle hos hver Art væsentlig forskjellige Indvolde. — Idet paa hiint Sted lir. CapL 
Holboll og paa dette Hr. Stiftamtmand Christie med en overordentlig Interesse for denne 
Undersøgelse have bragt rige Materialier til Veie, er Prof. E. hieven sat i Stand til at 
levere en saadan Beskrivelse over disse to Arter. Det har viist sig, at den grønland
ske ,,Keporkak,“ Fabricii B. Boops, er lig B. longimana Rud. Brandt, og at „Vaage- 
hvalen1’ er en liden korthaandet Art af Rörhval, der forelöbigen kan kaldes B. rostrata 
(bergensis). Da fremdeles Prof. E. har faaet Lcilighed til at undersøge et paa Sjellands 
Nordkyst indslrandet Individ, og dette viste sig aldeles forskjelligt fra hine to, men 
derimod havde de Characlercr, Cuvier har ansat for den af ham opstillede B. musculus, 
og da ban ogsaa af den grønlandske Tunnolik og Tikagulik bar modtaget flere vigtige 
Dele, haaber han i de folgende Afhandlinger at bringe Spörgsmaalel om de nordiske 
Rorhvalers Artsforskellighed nær dets Afgjörelse.
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Det har imidlertid ikke saameget været den zoologiske som fornemmeligen en 
udtömmende anatomisk Beskrivelse, Prof. E. har sat sig til Formaal. I denne Hen
seende har han meent at burde gaac ud fra Fostrenes Undersøgelse, den eneste Maade 
at lære Delene af saa colossale Dyr at kjende i deres naturlige Leieforhold og Forbin
delser, saavelsom at faae Sikkerhed om visse Organers Tilstedeværelse, om andre Deles 
Antal og overhovedet at have de samme Dele af flere Arter opbevarede til indbyrdes 
Sammenligning. I denne Henseende har Prof. E. ligeledes været særdeles heldig med 
Hensyn til B. longimana og til Vaagehvalen. Efter Fostrenes Undersögelse har han 
kunnet udstrække den til Moderdyrenes vigtigste Organer, saa at han troer at kunne 
udstrække Beskrivelsen af alle disse Arter til alle Alderne. — Undersøgelsen har iöv- 
rigt givet Anledning til flere physjologiske Betragtninger, hvorved den allerede i og for 
sig vidtløftige Beskrivelse har maattet afdeles i flere forskjellige Afhandlinger.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Archiv für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogthümer Schleswig, Holstein, Lauen

burg und der angränzenden Länder und Städte. Ilerausgegeben von der 
Schlesw.-Ilolst.-Lauenb. Gesellschaft für vaterländische Geschichte. 5ter Bd. 
Altona 1843. 8vo.

Magnelishe und meteorologische Beobachtungen zu Prag, in Verbindung mit mehreren 
Mitarbeitern ausgeführt und auf öffentlichen Kosten herausgegeben von Karl 
Kreil, Adjunkten der k. k. Sternwarte. 2ter Jahrgang, 1 Aug. 1840 bis 31 
Julii 1841. Prag 1842. 4to.

Flora Batava No. 528. og 529.
Akademischer Almanach der königlichen bayerschcn Akademie der Wissenschaften. 

München 1843.
Annalen für Meteorologie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstände, redigirt von 

Grunert, Koller, Kreil, Lamont, Plieninger und Stieffel, hcrausgegeben von
J. Lamont. Jahrgang 1842. Heft 1—4. München 1842. 8vo.

Proceedings of the Zoological Society of London. April 29. 1843. London 1843. 8vo. 
Reports of the Council and Auditors of the Zoological Society of London. April 29. 

1843. London 1843. 8vo.
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Astronomical Observations, made at the Radcliffe Observatory, Oxford, in the year 1840, 
by Manuel J. Johnson M. A., Radcliffe Observer. Vol. 1. Published by or
der of the Radcliffe Trusties. Oxford 1842. 8vo.

Schriften der Sternwarte Seeberg. Ermittelungen der absoluten Störungen in Ellipsen 
von beliebiger Exccntricität und Neigung, von J. A. Hansen, Director der 
Sternwarte Seeberg. Ister Theil, welcher als Beispiel die Berechnung der ab
soluten, vom Saturn erzeugten, Störungen des Enckeschen Cometen enthält. 
Gotha 1843. 4to.

Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. 1842. IV. 1813. 
I. 8vo.

Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis en Physiologie, uitgegeven door I. van der Hoe- 
ven en JF. H. Vriese. 10 Deel. 1, 2, 3 Stk. 1843. 8vo.

Annali delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto, apéndice al Bim. 1812, sopra il 
trasporto di materia ponderabile nelle scariche elcttriche. Seconda edizione. 
Padova 1843. 4to.

De Galileo-Galilei circa Jovis satellites locubrationibus, qvæ in I. & R. Pitiana Palatina 
Bibliotheca adservantur ad clarissimum ac reverendissimum Patrcm Johannem 
Inghiramium in Florentino Lyceo Scholarchum Eugcnii Alberti brevis disqui- 
sitio. Florentiæ IV id. Mai 1843. 4to.

Inscriptiones græcæ ineditæ. Collegit edidilque Ludovicus Rossius. Fase. II. Athenis 
1843. 4to.

11 politechnico, repertorio di studi applicati alia prosperita e coltura sociale. 29 Ä 30. 
Milano 1842. 8vo.

Sur le coéfficient sonstant dans l’aberration des étoiles fixes déduit des observations, 
qui ont été exécutées à l’observatoire de Poulkova par l’instrument de 
Repsold, étalé dans le premier vertical par M. IF. Struve, Saint-Pétersbourg 
1843. 4to.

Et Exemplar af det af Selskabet udgivne Skrift, Regesta diplomática historiæ 
Danicæ, blev fremlagt.
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Modet den lste December.

rofessor Forchhammer meddelte Selskabet en Række af nye Iagttagelser over Fric- 
lionsslriber i Danmark.

Paa den ostlige Skrænt af Faxöe Bakke ligger en Kalkgrube, som förer Nav
net Baunkulestumperne. Det er den ostligste af alle Kalkkuler ved Faxöe og ligger 
temmelig langt nede paa Bakkens mod Öst heldende Flade. Kalkstenen er her meget 
fast og læt, og da man i Sommer afrömmede et nyt Stykke af Overfladen, fandt man 
den bedækket af Striber og Ridser. Da Forfatteren besögte dette Sted i Juli Maaned 
dette Aar iagttog han folgende Forhold: Overfladen af Stenen var aldeles glat sleben 
og næsten speilende. I denne afslebne Flade findes en utallig Mængde finere og gro
vere Striber indridsede, deels saa fine, at man kun seer dem formedelst Politurens Af
brydelse, naar man holder Fladerne under den rette Vinkel imod Lyset, deels bredere 
og tydeligere og indtil en halv Linies Dybde. Disse Striber ere ikke parallele ; men 
foruden nogle enkelte, som aldeles ikke folge nogen Regel, ere 3 Retninger meget 
skarpt og bestemt udtrykte, og paa Krydsningspunkterne kan man med Sikkerhed be
stemme, hvilken Retning der er den yngre, og hvilken den ældre. Resultatet af disse 
Undersögelser er, at de ældste og meest tydelige Striber stryge Ö. 2° N. og V. 2° S. 
efter den sande Himmelegn. Det 2det System er det tydeligste af dem alle og stryger 
mellem Ö. 23° S., V. 23° N. og Ö. 18° S., V. 18° N. Det tredie og yngste Sy
stem af Striber, som er mindre tydeligt end det mellemste og tydeligere end det æld
ste System, stryger mellem Ô. 43° S., V. 43° N. og Ô. 45° S., V. 45° N. eller 
naar man ikke tager Hensyn til de smaa Afvigelser, stryger det ældste System Ö. og 
V., det mellemste og tydeligste OSO. og VNV. og det sidste SO. og NV. Den Flade, 
der var blottet da Forfatteren besögte Faxöe, var omtrent 40 Quadratfod, og ved Ro
sendals Besidder, Hr. Greve Hoicks Godhed, erholdt Forf. Tilladelse til at fore en stor 
Plade deraf, som veiede c. 800 Pund, til Kjöbenhavn, hvor den opbevares i Universi
tetets mineralogiske Cabinet. De stribede Kalkstene vare bedækkede af 12 til 14 Tom
mer Sand, hvorpaa der fulgte 3 til 4 Alen meget udmærket Rullesteensleer, hvori der 
forekom enkelte Rullesteen af over en Cubikfods Störreise og en stor Mængde mindre. 
Ogsaa i Vemmetofte Kule er Kalkstenen stribet; men den blottede Flade var meget 
lille; Striberne vare ogsaa her SO. og NV. Striberne paa Kalkstenen ved Faxöe vare 
de tydeligste, Forfatteren har seet, hvilket aabenbart hidrörer fra den udmærket faste
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-og tætte Kalksteen, hvorpaa de bevægede Blokke have virket. Af disse anförte Iagtta
gelser folger, at Stribningen paa Faxöe Bakke er ældre end Rullesteenslecrdannelsen. 
Denne Iagttagelse er meget vigtig med Hensyn til Dannelsestiden; thi da Forfatteren vil 
kunne bevise ved Iagttagelser paa Bornholm, at der forekommer Striber, som ere dan
nede under de nuværende Forhold, ere disse forenede Iagttagelser et nyt Beviis imod 
Theorien om den petridelauniske Flod. Dernæst er den forandrede Retning af Bevæ
gelsen meget mærkværdig. Hvis det har været en Flod, der har fort Stene med sig, 
har den forandret sin Retning fra O. og V. til SO. og NV. Hvis det har været lisbræer, 
maa ogsaa disse lisbræers Bevægelsesretning have forandret sig, hvilket ikkun lidet stem
mer med lisbræernes Natur. Bölgeslaget derimod forandrer sig efter Strömmens og 
Vindens herskende Retning, og at den i Ostersöen i Nærheden af de svenske og born
holmske Kyster under en almindelig Hævning maatte forandre sig, er i höieste Grad 
rimeligt. Dernæst er det indlysende, at Stribningen maa være foregaaet under Vandets 
Overflade, med mindre man vil antage, at Landet har lidt en Sænkning efter Stribnin
gen. Thi, da Striberne findes bedækkede af flere Alen .Sand og Leer, maa dette Ma
terial være afsat efterat Stribningen har fundet Sted, og da alle vore övrige Iagttagelser 
vise, at alle 3 Afdelinger af vor Rullesteensformation ere afsatte af Havet, saa maa 
nödvendigviis, hvis ikke en Sænkning har bragt den tidligere over Vandet værende 
Bakke alter under dets Overflade, Stribningerne selv være foregaaede under en Vand
bedækning. Alle övrige Iagttagelser fore alligevel til-det Resultat, at Landet i Strib
ningens Tid har været i en Ilævningsperiode.

Det överste Lag gf Grönsandet i Skovhuusvænge ved L'ellinge, er en blaagraa 
fast Kalksteen; ogsaa denne Kalksteen er stribet, men Forfatteren kan ikke angive 
Stribernes Retning, da Arbejderne allerede havde nedbrudt Kalkstenen, für han iagttog 
Striberne. Denne Stribciagttagelse ' ved Lellinge stadfæster paa en udmærket Maade 
Iagttagelserne ved Faxö, da der her ligger 16 à 20 Fod Blaamergel fuld af Rullestene 
over den stribede Kalksteen, og Mergelen igjen er bedækket af Rullesteenssand.

Paa Bornholm forekommer der en stor Mængde Striber paa de faste Granit- 
Gneus Klipper. Rytterknægtens Top, det höieste Punkt af Bornholm, er ganske ud
mærket og fuldkommen parallel stribet. Disse Striber stryge S. 42° V. og N. 42° O. 
Paa Rytterknægtens sydostlige Skrænt var Stribernes Retning S. 33° V. og N. 33° O. 
Den samme Retning fandtes paa Nordgrændsen af Rytterknægten, paa VSV. - Siden 
derimod blev Stribernes Retning mere vestlig, nemlig S. 51° V. og N. 51° O. Dog 
var det her kun Furer og ingen egentlige Striber, Forfatteren kunde iagttage. Ved
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Brogaarden i Aaker vare Striberne S. 28° V. og tælved Kæmpegaarden havde de brede 
og dj be Furer og Striber en Retning af S. 3° V. og N. 3° Ô.

En anden Række af Iagttagelser blev anstillet paa de faste Granitklipper i 
Nærheden af St. Olskirke og imellem denne Kirke og Allinge. Stribernes Retning 
svæver her imellem S. 48° V., N. 48° Ö. og S. 78° V., N. 78° Ö., saaledes at de 
nærme sig til en reen öst- og vestlig Retning. Den 3die Række af Iagttagelser blev 
anstillet paa Hammerens Granitbakke og umiddelbart Syd for Ilammersöcn. Iagttagel
serne give her noget afvigende Resultater, hvis Forskjællighed synes at blive bestemt 
deels ved Höiden over Havet, deels ved Dalenes Retning. Del höieste Punkt havde en 
Strygningslinie hos Striberne af V. 7° S. og Ö. 7° N. Dette var tillige den meest 
vestlige Retning; alle de övrige Retninger ligge imellem denne og S. 38° V. og N. 
38° Ö., og de Heste og tydeligste Striber ere parallele med Hammersoen og allsaa 
parallele med den Dal, der adskiller Hammeren fra det övrige Bornholm. Hammerens 
Granitklipper ere stærkere afslebne og tydeligere stribede end nogensombelst Granit
klippe, Forfatteren ellers har seet. Og ligesom ved Faxöe er Slibningsmaterialet endnu 
paa Stedet. Det er nemlig Sand, hvoraf hele Hammerens Klippe endnu er bedækket, 
og som sandsynligviis ved den Ström af Havet, der gaaer imellem Bornholm og Skaane, 
er bleven opkastet paa denne fremspringende Pynt. Den anden Aarsag, hvorfor Stri
berne ere saa tydelige paa Hammeren, ligger i Granitens egen Beskaffenhed. Man seer 
nemlig tydeligt, at Graniten ikkun, hvor den er flintkornet, modtager Striber. Dette 
bliver navnligen indlysende ved Betragtningen af en grovkornet Granit, som har et 
Bælte af flintkornet Granit, der atter er gjennemskaaret af en gangartig Masse af grov
kornet Granit. Den fiinkornede Granit er overmande smukt og parallel stribet, medens 
den grovkornede kun har nogle enkelte, höist utydelige Striber og forresten paa Over
fladen har en stor Mængde Huller, som hidröre fra bortslebet Glimmer. Dernæst vise 
overhovedet ikkun de flade og afrundede Klipper Striberne, medens disse overalt mangle 
hvor Granitgneusens Slenter ere stærkt heldende eller lodrette. Dette er sandsynligviis 
Aarsagen, hvorfor Klipperne ved Stranden paa Bornholm næsten aldrig vise Striber. 
Dog har Forf. iagttaget paa en flad Klippe imellem Allinge og Teign dybe Furer, hvis 
Strygning var O. 17° N. og V. 17° S. d. v. s. lodret paa Kysten. Ved Betragtnin
gen af Bölgeslaget viste sig, at disse Furer udslebes ved Vand og Sand, uden at Stene 
udfordres dertil. Ikke langt fra delte Sted fandtes utydelige Striber i samme Retning. 
Ved Hammershald, et fremspringende Forbjerg, fandtes i Vandskorpen Striber med 2 
Strygningsretninger, der laae mellem Ö. 26° S. og V. 26° N. og Ö. 42° S. og V.
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42° N. 1 det Hele taget er, naar vi undtage Hammeren, Landets Östkyst baade ved 
Stranden og höiere oppe paa Klipperne meget fattigt paa Striber, hvorimod de fore
komme overmaade hyppigt paa den sydlige og vestlige Side af Granitmassen. Med 
Hensyn dertil gjör Forfatteren især opmærksom paa 2 Steder: det ene ved store Halde- 
gaard mellem Boelskirke og Aakirkebye, hvor et Granitforbjerg strækker sig mod Syd 
og paa hvis sydligste Deel en Mængde meget tydelige Striber lobe fra O. til V. Paa 
Knuds Kirkes granitiske Forbjerg foJekommer der en stor Mængde Striber, og disse 
ere i det hele taget lodrette paa Forbjergets Sider, saaledes at de meget betydeligen 
forandre Retningen paa de forskjællige Steder af denne Urbjergmasse.

Foruden disse Striber paa faste Klipper, forekommer der endnu, men udeluk
kende paa Vestkysten, store stribede Blokke. Forfatteren har seet dem paa Kysten 
mellem Rönne og Udlöbet af Lesaae, og her findes de især i overordentlig stor Mængde, 
deels under Grönsandets bratte Klipper ved Arnager, deels under den mindre höie 
Klint ved Hammershald. Paa begge disse Steder og overalt paa Kysten, have Blok
kene parallele Striber paa deres Overflade, og de forekomme ikkun, naar denne Over
flade er nogenlunde jævn. Aldrig har Forf. seet dem paa Stenenes nedre Flader og 
altid ere Striberne lodrette eller næsten lodrette paa Kysterne. De stribede Stene ere 
Granit af meget forskjellige Alter, Overgangssandsteen, og imellem Lilleaaen og Laes- 
aacn, Keupersandsteen. Paa eet Sted laac der en Sandsteensblok paa en Skrænt tæt 
ved Kysten i et lille Aalöb, hvis Sider vare bratte og fulde af Rullesteen. Dens Steen 
var stribet parallel med Aalöbet, — De to Klinter, ved hvis Fod de stribede Blokke 
cre særdeles hyppige, indeholde begge meget faste og haarde Kisellag, og jeg maa an
tage, at den eneste Grund, hvorfor de stribede Blokke ved disse Localiteter cre hyppi
gere, ligger deri, at Klinterne, der beständigen nedbrydes ved Bølgeslaget, derved le
vere en stor Mængde haarde og skarpkantede Brudstykker, som ved Vandets Bevægelse 
Hyttes paa Blokkenes jævne Overflade, som derved stribes. Saameget synes uimodsige- 
ligen at være godtgjort ved disse Iagttagelser, at Blokkene ere stribede paa det 
Sted og under de Forhold, hvorunder vi nu finde dem. De kunne ikke være stribede 
ved lisbræer, der vilde flytte dem og derved frembringe en aldeles uregelmæssig Slib
ning. De kunne ikke være stribede ved den store Vandström, hvorom man antager, at 
den har flyttet Blokkene selv, hvorved da disse ogsaa maatte være bievne uregelmæssigt 
stribede; antager man derimod, at Bølgeslaget foraarsager Slibningen, saa finder For
klaringen af det iagttagne Phænomen ingen Vanskelighed. Stribede Blokke synes at 
være hyppige ogsaa ved Danmarks övrige Kyster. Forfatteren har fundet dem ved
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Ostersoens Kyst, ikke langt fra Rodvig, og Hr. Stud, juris Wedel har ligeledes iagtta
get dem ved Sundets Bredder Nord for Kjöbenhavn. De smaae Blokke som findes i 
Rullesteenssanddannelsen, ere næsten alle höist uregelmæssigen stribede; Hr. Lector 
Steenstrup har saaledes fundet dem i Grulisgravene i Nærheden af Soröe, og i det 
nordlige Sjælland findes de i enhver Gruusgrav. Det er det Material, som ved sin 
Bevægelse har fremkaldt Striberne paa de store Blokke og faste Klipper.

Selskabet besluttede at lade besorge en Copie af den Gipsafstobning som Prof. 
Forchhammer foreviste, og at forære den til det engelske geologiske Selskab.

Selskabet modtog:
Noveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et belles-lettres de Bruxelles. 

Tome XVL Bruxelles 1843. 4to.
Mémoires couronnés et mémoires des savans etrangérs, publiés par l’Académie Royale 

des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Tom. XV. 2èmc partie. 1841— 
42. Bruxelles 1843. 4to.

Bulletin de l’Académie Royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Année 
1842. Tom. IX. 2ème partie. Bruxelles 1842. Tom. X. 1ère partie. 
Bruxelles 1843. 8vo.

Crtalogue des manuscripts de la Bibliothèque Royale des ducs de Bourgogne, publié 
par ordre du Ministre de l’intérieur. Tom. III.

Repertoire méthodique 2ème partie. Bruxelles & Leipzig. 1812. 4to.
Annuaire de l’observatoire Royal de Bruxelles par Quetelet, 9ème & lOcme année. 

Bruxelles 1842 et 1843.
Sur l’emploi de la boussole dans les mines, par Quetelet. Bruxelles 1843. 8. 
Instructions pour l’observation des phénomènes périodiques. 4to.
Sur la difference des longitudes des observatoires royaux de Greenwich et de Bruxelles 

par M. M. Sheephanks et Quetelet.
Verhandelingen van het provincial Ulrechtsch Genootschap van Künsten en Wetenschap- 

pen. Deel 1—10. Utrecht 1781—1821. 8.
Niewe Verhandelingen van het provincial Utrechtsche Genootschap van Künsten enWe- 

tenschappen. Deel 1 — 11. Utrecht 1822—38. 8.
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Verhandeling over de oorzakeii, wardoor onns Vaderland in’t Begin der zeventienden 
ceuw in’t vorbrengen van voortreffelike schijvers, Dichters, Gelerden en Schil
ders boven andere landen, zoo zeer heeft mitgemunt enz. Ter Beantwoording 
eener Prijsvrage &c. van J. van Munen, Utrecht 1818. 8vo.

Verhandeling over de Weelde bij de inwoneren der vereenigde Nederlanden en derzel- 
ver voortgang en invloed op den burgerstaat. Ter Beantwoording eener Prijs
vrage, door J. van Manen. Utrecht 1820. 8vo.

Verhandeling over het Kwaad Hofdzeer (Tinea capitis) door P. J. Blom, uitgegeven 
door het provincial Utrechtsch Gcnootschap van Kunsten en Wetenschappen. 
Utrecht 1839. 8vo.

Kammerjunker og Ritmester v. Oldenburg indsendte en Globus af 18 Tom
mers Diameter, hvis Hensigt er at give en tydelig Fremstilling af de mærkeligste phy- 
siske Forhold paa Jordkloden. Adskillige af de tilstedeværende Medlemmer erklærede, 
at de kjendte den, og ansaae den for ,et gavnligt Hjælpemiddel ved den geographiske 
Underviisning i Skolerne, hvortil dens i Forhold til Störreisen meget billige Priis og- 
saa anbefaler den.

Selskabet modtog:
Systema materiæ medicæ vegetabilis Brasiliensis. Composuit Car. Frid. Phil, dc Mar

tins. Lipsiæ et Vindebonæ 1843. 8vo.
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Modet den 15de December.

1/rofessor Schouw meddelte en Oversigt over de geographiske og historiske Forhold, 
som de italienske Lyngvæxter (Ericaceæ & Vaccinieæ) frembyde.

Den almindelige Lyng, Calluna vulgaris, der spiller saa stor en Rolle i Nord
europa, forekommer paa Alperne fra sammes Fod indtil Sneelinien; endnu i Posletten 
danner den Heder, men i Appeninnerne bliver den sjeldnere og synes neppe at gaae 
sydligere end 43’/2° Brede. Derimod har Italien en anden Lyngvæxt, der, især Syd for 
Nordapenninerne, bliver meget fremherskende: Erica arbórea. Alperne og de nord
ligste Apenniner frembyde en tredie Lyngform i Erica carnea, medens det mellemste 
og sydligste Italien og Sicilien foruden E. arbórea have 4 Lyngarter: E. scoparia, 
multiflora, ramulosa og sicula, hvoraf nogle ere af meget indskrænket Udbredelse. — 
Sydeuropa har flere Arter af Erica end Nordeuropa, men Arternes Antal tiltager ud 
mod del atlantiske Hav saavel i Nord- som Syd-Europa.

Nord-Europa har to Arter af Slægten Arctostaphylos, nemlig uva ursi og alpina, 
der i Italien kun forekomme i den alpinske Region af Alperne, og den forste Art 
tillige i samme Region i Apcnninerne. Derimod har Sydeuropa i Arbutus unedo en 
beslægtet meget udbredt Planteform, der spiller en vigtig Rolle især i Kystvegetationen 
og som i Nordeuropa kun forekommer paa den milde Vestkyst.,

Slægten Rhododendron har tre italienske Arter, ferrugineum, hirsutum, Chamæ- 
cistus, som dog alle ere indskrænkede til Alpernes höiere Regioner og fattes i Apen- 
ninerne. Ogsaa Loiseleuria proeumbens findes kun i den alpinske Region af den først
nævnte Biergmasse.

De tre nordiske Arter af Slægten Vaccinium, nemlig Myrtillus, uliginosum og 
vitis idæa findes i de höiere Regioner af Alperne og Apenninefne, dog neppe syd
ligere end 42°.

Adskillige nordeuropæiske Slægter: Andromeda, Ledum, Cassiopea, Phyllodoce, 
Cassandra, Daboecia, Oxycoccus, savnes aldeles i Italien; andre, Loiseleuria, Arctosta
phylos, Rhododendron og Vaccinium forekomme kun som Biergplanter og have deres Syd- 
grændse enten i Alperne eller i Midten af Apenninkieden ; saa at Middelhavsfloren kun 
liar to Slægter: Arbutus og Erica, eller i al Fald tre, naar Calluna regnes med. Vel 
har Slægten Erica flere Arter der end i Nordeuropa, men med Hensyn til Individernes 
Antal spiller den ikke den Rolle som Calluna vulgaris i Norden. — Lyngplanterne 

/•
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vise sig derfor i en betydelig Aftagelse ved at sammenligne Sydeuropa med Nordeuropa.
Det var ikke at vente, at de buskagtige eller halvbuskaglige Lyngplanter, som 

kun forekomme i Alpernes eller Apenninernes höiere Regioner eller ikke have nogen 
stor Betydning i Menneske-Livet, skulde i den Grad have vakt Opmærksomhed i Old
tiden, at de kunde findes beskrevne af den Tids Skribenter. Derimod kunde man for
mode al finde de Lyngvæxter omtalte, som characlerisere Middelhavsfloren og forlrins- 
viis et saa udmærket og udbredt Træe, som Arbutus unedo. Der er heller ingen

/

Tvivl om at de Gamles Arbutus eller, som den ogsaa kaldtes, Unedo, er denne Væxt. 
Plinius’s Beskrivelse deraf, hans Henviisning til Grækernes xopaçoç og Theophrasts Be
retning om dette Træ, der hos Nygrækerne hedder xspaQiaj hos Italienerne: Arbuto, 
Albatro, Arbatresto, sætte dette udenfor al Tvivl. Ilvad disse og flere Forfattere, Lu
créis, Ovid, Virgil, yltre om delte Træe, viser, at det da ligesom nu, har spillet en 
betydelig Rolle i Kyslkrattene.

Derimod er det tvivlsomt om de Gamles Erica, sqíixij, svarer til vor Erica, 
Plinius taler om et ringere Slags Honning, Bierne trække af denne Plantes Blomster, 
men den Blomstringstid, han angiver, passer kun paa Calluna vulgaris, som blot i 
Overitalien er saa hyppig, at der kunde vtere Tale om den.

Comiteen for Regestum Diplomaticum havde indsendt fölgende Brev:
„Af det Regestum Diplomaticum Danicum, til hvis Udgivelse Selskabet i Aaret 

1841 har bevilget en Sum af 2500 Rbdlr., er nu det fürste Binds fürste Afdeling, 
fra 822 til 1397, 311 Pagg. eller 43 Ark in 4to, bleven færdig fra Trykken, saaledes 
som Selskabet allerede har erfaret ved de til Sammes Medlemmer uddeelte Exemplarer 
deraf. For at nu dette for den fædrelandske Historieforskning saa vigtige Hjelpemid- 
del saasnart muligt kunde komme til offentlig Nytte, staaer alene tilbage at bestemme 
Prisen, til hvilken det kunde være at udsælge.

Saavel med Hensyn til saa meget muligt at lette Vedkommende Anskaffelsen 
af et saa vigtigt historisk Hielpemiddel, som ogsaa i Analogie med hvad der ved andre 
af Selskabet udgivne Skrifter har været og er sædvanligt, troer Commissionen at burde 
foreslaae Udsalgsprisen for den ovenmeldte, nu udkomne Afdeling af Regestum til 
2 Rbdlr. pr. Exmplr., hvilket er lidt over 4 Sk. pr. Ark.
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Commissionen tilföicr, at Trykningen af det forste Bind uafbrudt fortsættes, saa 
at sammes anden Afdeling i næste Aar 1844 kan ventes fuldendt.

Commissionen for Udgivelsen af Diplomatarium og Regestum Danicum, Kjbenhavn d. 15 Decbr. 1843,

jLngelatoft. Holder-tip-Ilosenvinge. C. Holbev/t. Finn- 
]fíagnu8en. «J. Jladvig.

Selskabet bifaldt den foreslaaede Udsalgspriis.

Til Medlem af den physiske Classe valgtes:
Mag. Art. Edvard August Scharling, Professor i Chemien ved Kjøbenhavns 

Universitet.
Til Medlemmer af den historiske Classe:

Dr. phil. Caspar Frederik Wegener, Lector i Sorö, R. af Danneb.
Dr. phil. Caspar Peter P aludan-Müller, Overlærer ved Odense Cathedralskole.

Selskabet modtog:
Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia Vol. 8. Part. 

2, 3. 1843. 1843.
Proceedings of the American philosophical Society. Nr. 22—25. 1342.
Flora Batava. Nr. 530.
Die Pehlewi-Legenden auf den Münzen der letzten Sâsâniden, auf den ältesten Münzen 

Arabischer Chaljfcn, auf den Münzen der Ispehbed’s von Taberistàn und auf 
indo-persischen Münzen des östlichen Iran von D. Justus Olshausen. Copen
hagen 1843.. 8.

Lehrbuch der praktischen Heilkunde nach chemisch-rationellen Grundsätzen, von Dr. 
Gottfried Christian Reich. Bd. 1. Lief. 2 & 3. Berlin 1843. 8.

VII
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Til hele Aarèt henhörende.

1 det forlöbne Aar har Selskabet tabt sit höitagtede Æresmedlem: 
Gehcimestatsminister og Overkammerherre v. Mösting, Ridder af Elephanten, 

Storkors af Danneb. o. s. v.
og tvende af dets ordentlige Medlemmer:
Vor, ved sine anatomiske og physiologiske Arbeider og Opdagelser berömfe 

Professor, Kgl. Livlæge og Overlæge ved Garden, Ludvig Levin Jacobson, Ridder af 
Dannebrogen og Dbmd., Ridder af Nordstjernen, Commandeur af Vasaordenen, og

vor indsigtsfulde Mathematiker, Capitain og Lærer ved den militaire Höiskole, 
Carl Ludvig v. Rends, Ridder af Dannebrogen.

Ordbogscommissionen

har i Aaret 1843 holdt 44 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S fortsattes fra 
Sortblakket indtil Spillcgield. Trykningen af samme Bogstav, som i Aaret 1842 var 
standset, er i forrige Aar atter begyndt, og vil nu, om endog ikke med Hurtighed, 
uafbrudt blive fortsat. Ligeledes er Revisionen af Bogstavet T atter paabegyndt; og 
Commissionen har Udsigt til at kunne lade Trykningen af sidstnævnte Bogstav begynde 
i Aar (1814) og fortsættes samtidigen med Trykningen af S.

For at fremme Arbeidet androg Commissionen hos Selskabet paa Valget af et 
fjerde Medlem og foreslog dertil Professor Velschow, der efter Selskabets Beslutning ' 
indtraadte i Commissionen, og har deeltaget i Moderne fra den 8de November.

* \
Den meteorologiske Comitee

bar i Aarets Löb modtaget Iagttagelser fra folgende Steder:
Reikiavig, Justitsraad Thorstensen, fra 1842 Septbr. 1 til 1843 Aug. 31; 

Barometret, Thermometret, Regnmængden, Vinden, Luftens Udseende, een Gang daglig, 
8—9 Form.

Sammesteds, fra Samme, Barometeriagttagelser fra 1842 Septbr. 1 til 1843 
Aug. 31, hver anden Time fra 6 Form, til Midnat.

Godthaab i Sydgrönland, Lægen Bloch, 1842 Juli 1 til 1843 Juni 30; Baro-
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melret, Thermometret, Vinden, Luftens Udseende, 3 Gange daglig, 10 Form., 4 ()g 
10 Eflermidddag. ,

Stubbekjöbing paa Falster, Byfoged' Bwntsen, 1812 Jan. 1 til 1813 Seplbr. 30; 
Barometret, Thermometret, Luftens Udseende, dog Thermometret kun fra April 1813,

I
3 Gange daglig, 9 Form., 12 og 4 Efterm. ,

Christiansborg i Guinea, Chirurg Sannom, 1838 Marts 1 til 1812 Novbr. 30; 
Barometret og Regnmængden, 4 Gange daglig, 8 og 10 Form., 2 og 8 Efterm.

Desuden ere de timevise Thermometeriagttagelser fortsatte paa Nyholms Hoved
vagt, ligeledes de sædvanlige Iagttagelser i botanisk Have, over Havets Temperatur paa 
Trekroners Batterie og ved Badehusene, over Regnens Hyppighed paa Nyholms Hoved
vagt. Ved Deellagelse af Pastor Jeger i Vederso ved Ringkjöbing har Comiteen end
videre seel sig istand til at oprette en Station paa Jyllands Vestside; et Thermometer 
er sendt derhen i Efteraaret, og de övrige Instrumenter ere færdige til Afsendelse.

Udgivelsen af det 3die Hefte af collectanea meteorológica blev opsat, fordi 
man ansaae det for hensigtsmæssigst ved Udarbeidelsen af Resultaterne tillige at benytte 
den ovenfor anförte Iagttagelsesrække af Hr. Sannom; imidlertid er Trykningen nu be
gyndt, og Heftet vil udkomme i 1841.

B rönd boring.

1 Aaret 1813 begyndte Arbeidet med den artesiske Brondboring den 2Ide 
Marts, og fortsattes uden væsentlige Hindringer til den 25de October, i hvilken Tid 
der arbeidedes i 167 Dage. Ved Slutningen af Arbeidsaaret 1842 var man med Boret 
kommen til Dybden 538 Fod 4Vä Tomme under Öresundets daglige Vandspeil; ved 
Arbeidets Ophor til 580z 8ZZ. Fremgangen var altsaa 42z 3’/ííZz, som er 16z 7ZZ mere 
end i Aaret 1842, i hvilket der blev arbeidet i 199 Dage*).  Den större Fremgang i 
1843 maae tilskrives den mildere Grund: Flinten er nemlig bleven sieldnere og af 
ringe Tykkelse og Kalken noget blödere end hidtil. Dette giver Ilaab om, at naar 
Grunden vedbliver successivt at blive mildere, vil der gjöres ligesaa god Fremgang paa 
större, som hidtil i enkelte Aar paa mindre Dybde.

*) Ved en Fejltagelse staaer i Beretningen for 1842 503' IP/a" som den Dybde, ved hvilken 
Arbeidet begyndte, istedetfor 512' 8". Derefter var Fremgangen i 1812 kun 25'8'/a".

34*
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Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium og Regesturil 
diplomaticum.

Af det sidstnævnte Værk (jvfr. Oversigt f. Aaret 1842, S. 107) er 1ste Binds 
1ste Afdeling i 1843 bleven færdig, og udkommen under folgende Titel: „RegestA 

DIPLOMATICA HJSTORIÆ DANI CAE. Index chronologicus Diplomatum & literarum, Hi
storian, Danicam inde ab antiquissimis tcmporibïis usque ad annum 1660 illustrantium, 
quœ in libris hactenus editis vulgata sunt. Cura Soc. Reg. Scientiarum danicae. Tom.
I. pars prior ab Ao. 822 ad ann. 1397.''’ (Ogsaa med dansk Titel.) 344 pp. 4to. 
Förste Binds anden Afdeling er under Trykken.

Censur over de i Aaret 1843 indkomne Priisafhandlinger.
Physiske Classe.

Som Forsüg paa at besvare det af den physiske Classe fremsatte Priisspörgs- 
maal angaaende Veirligets Forandringer har Selskabet modtaget en Afhandling, affattet 
i det tydske Sprog og med Motto: „les extrêmes se touchent”. Forfatteren heraf har 
aldeles fulgt den af Dove valgte Fremgangsmaade, og i denne Henseende leveret endeel 
værdifulde Bidrag til at fuldstændiggøre de af denne Lærde anstillede Sammenligninger; 
derimod har han, af Mangel paa Iagttagelser fra de nordlige Lande, ladet Sammenlig
ningen mellem det nordlige og sydlige Europa for störste Delen uberört. Da han des
uden udelukkende har indskrænket sig til at betragte Temperaturens Forandringer, 
uagtet Opgaven angik Veirforandringer i Almindelighed, for hvilke navnlig Vindforhol
dene upaatvivlelig have en ikke ringe Betydning, saa troer Selskabet ikke at kunne til- 
kjende hans Arbeidc Prisen.

Som Besvarelse paa det for det Classenske Legat i Aaret 1841 udsatte Priis- 
sporgsmaal : „en noiaglig Beskrivelse af de i Danmarks forskjellige Dele anvendte Me- 
„thoder til Törvens Forkulling, saavelsom en indbyrdes Sammenligning af Producternes 
„Mængde, Beskallenhed og Omkostninger,” var der indkommen en Afhandling med 
Motto: „Det er altsaa klart, at Mangel paa Brændematerial og dets höie Priser for 
Fremtiden o. s. v.”

Selskabet har fundet denne Afhandling udarbeidel med megen Flid og Omhu 
og med en heldig Forening af theoretiske Kundskaber og Erfaring. Afhandlingen inde
holder en Mængde paa Iagttagelser i forskjellige Dele af Danmark og Udlandet støttede
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Sammenligninger, der blive desto vigtigere, da flere Forsög ere anstilte med betydelige
* 'Qvantiteter. Selskabet maa derfor ansee den ovennævnte Afhandling som et Arbeide, 

der paa en særdeles tilfredsstillende Maade har fyldestgjort Priisopgaven, og derfor til
gende den den udsatte Priis af 100 Rbd.

Forfatteren fandtes at være polytechnisk Candidat Bendt Söbory Jürgensen.

Priisopgaver.
Den matliematiske Classe.

Det er bekjendt, al Iagttagelserne af Pléiadernes Bedækning ved Maanen ere 
af megen Vigtighed saavel med Hensyn til de geographiske Længdebestemmelser, som 
med Hensyn til Bestemmelsen af Maanetavlernes Nöiagtighed. Da nu de astronomiske 
Forarbeider, som ved Undersögelsen af disse Iagttagelsers Resultat væsentlig ville komme i 
Betragtning, for Oieblikket kunne ansees som tilstrækkelig fuldendte, idet nemlig ikke alene 
den relative Stilling af 53 af Plejadesljernerne ved Bessel er bleven bestemt med höi 
Grad af Nöiagtighed, men ogsaa Theorien om Formørkelsernes Beregning overhovedet 
i den senere Tid ved forskjellige Forfattere har modtaget en betydelig Uddannelse, saa 
udsætter Selskabet som Priisopgave:

Al foretage en ny, til den praktiske Astronomies nuværende Tilstand svarende, 
Beregning af alle, saavel i nyere som ældre Tider, observeerle Pleiade-Bedækninger, 
ved hvilke de til Grund for Iagttagelserne liggende Tidsbestemmelser kunne antages at 
have en med Hensyn til Iagttagelsernes Öiemed tilstrækkelig Sikkerhed. >

Den physiske Classe.

Benzoesyren fortjener ikke blot ved den Maade, hvorpaa den ved chemisk 
Konst kan frembringes og forvandles, men også ved det Forhold, hvori den staaer som 
Planteproduct til det dyriske Stof Hippursyren, en udvidet Undersøgelse. Til Oplys
ning navnlig af dette Forhold er det vigtigt, ved tilbørligt anstillede Forsög at være 
forvisset om den angivne Forekomst af Benzoesyren i Græsarterne Anthoxanthum odo- 
ratum og Hinrochloa borealis (Holens odoratus Lin.) og om Mængden, hvori den er 
tilstede i samme; ligesom det ogsaa er ønskeligt at have vel anstillede Undersøgelser 
over flere Foderurler med Hensyn til denne Syre. Selskabet vil derfor belönne den 
Afhandling, som bedst oplyser denne Gjensland.
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Den philosophiske Classe.

At give en sammentrængt Fremstilling og grundig Vurdering af, hvad der 
efter Kant er udrettet for Ethiken.

Den historiske Classe^.

Blandt de mod Nord anlagte græske Colonicr fortiener det llosporanske Konge
rige ved det cimmeriske Stræde i det nuværende russiske Taurien en besynderlig Op
mærksomhed, saavel paa- Grund af denne Stats særegne geographiske Forholde og den 
Indflydelse, disse i flere Henseender havde paa dens Stilling og Forfatning, som med 
Hensyn til dens politiske Relationer og udstrakte commerciclle Forbindelser.

Da denne mærkelige græske Stats Historie endnu ikke er opklaret i den Grad 
som det kan antages ved mere omfattende og derpaa i Særdeleshed rettede Under
søgelser at ville være muligt, og da ogsaa saavel den nöiagtigere Kundskab, der nu 
haves om de vedkommende Egnes geographiske og locale Forholde, som de i senere 
Tid efterhaanden gjorte Opdagelser af græske Mindesmærker, tilbyde Historieforskeren 
nye Kiendsgierninger og Data, saa finder Selskabet Anledning til at fremsætte folgende 
Priisopgave:

Ved Hielp af en fuldstændig og opmærksom Benyttelse af Kilderne at levere 
en saavidt mueligt oplysende Fremstilling af det græsk-bosporanske Kongerige, deels 
med Hensyn til dets Omfang, Grændser og Naboforbolde, deels i Henseende til dets 
indvortes Forfatning og Tilstand, saavelsom dets udvortes politiske o'g commercielle 
Forholde med Benylttelse af, og tilföiede Oplysninger om de hidhorende Monumenter 
fra den Tid, som endnu maatte haves tilbage i Mynter, Indskrifter, Ruiner af Byg
ninger og Anlæg og andre historiske Minder; hvorhos Selskabet maatte ansee det for

I 
hensigtssvarende og önskeligt, at Afhandlingen ledsages med et nöiagtigt, sammenlig
nende geographisk Kort.

For det Thottiske Legat.
(Præmien ‘200 Rbd.)

At undersöge og fremstille de Love, hvorefter Metallegeringernes phyäiske 
Egenskaber ere afhængige af deres Sammensætning.



For dot Classenske Legat.

1. Da den Mening er almindelig udbredt, at de forskjellige i Ilandelen fore
kommende Saltarter spille en forskjellig Rolle med Hensyn til de dermed saltede Fiskes 
Conservation og övrige Egenskaber, önsker Selskabet at foranledige en nöiagtig Under
søgelse af denne Gjenstand, og fremsætter folgende Priisopgave:

At samle og kritisk at bedömme Erfaringerne over den Indvirkning, som for
skjellige Arter af Kogsalt udöve paa de Fiske, der skulle opbevares ved Hjælp af 
Salt; at undersöge, paa hvilke Egenskaber hos de forskjellige Saltarter disse Virkninger 
beroe, og at vise, hvilke af de hos os i Handelen forekommende Saltarter cre de 
bedste til Fiskesaltningen, og hvorledes man kan give de andre Saltarter de forlangte 
Egenskaber. Præmien er 200 Rbd.

2. Da man i den senere Tid har begyndt at anvende forskjellige nye, garve- 
stofholdige Legemer i Garverierne, saa bliver det saa meget vigtigere for Garveren at 
besidde et for ham beqvemt Hjælpemiddel til at bestemme Mængden af det Garvestof, 
som findes i en eller anden vandig Oplosning. Selskabet udsætter derfor folgende 
Priisopgave :

At angive en Fremgangsmaade, hvorefter man med Lethed og Sikkerhed kan 
bestemme Mængden af Garvestof i saadanne Oplosninger, som benyttes i de nyere Gar
verier. Præmien 100 Rbd.

3. Da vore Toldforhold gjöre det önskeligt, med Sikkerhed at kunne bestemme, 
om en eller anden i Handlen forekommende feed Olie er reen Ilampeolie eller kun en 
Blanding, som indeholder Hampeolie, saa udsættes folgende Priisopgave :

At angive en Fremgangsmaade, hvorved man fuldkomnere end ved de hidtil 
bekjendte kan gjenkjende Hampeolie, og bestemme i hvilket Forhold den er tilstede i 
en Blanding af fede Olier. Præmien 100 Rbd.
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Besvarelserne af Spörgsmaalene, forsaavidt de ikke angaae vore fædrelandske 
Sager, kunne være affatlede 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 de danske Stater boende Med
lemmer deeltage ikke i Priisæskningen. Belønningen for den fyldestgørende Besvarelse 
af et af de fremsatte Spörgsmaal, for hvilken ingen anden Priis er nævnt, er Selska
bets Guldmedaille, af 50 danske Dukaters Værdie.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August 1845 til Selskabets Se- 
cretair, Conferentsraad og Professor H. C. Örsted, Commandeur af Dannebrogen og 
Dannebrogsmand.
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For Aaret 1844.

Modet den 5le Januar.

Frofessor Eschricht holdt et Foredrag over Hvalfostrenes ydre Former. Ilan viste, at 

man i Almindelighed allerede paa Fostrene kan finde Charactererne for hver Art især, 
og at man altsaa meget beqvemt kan benytte dem i Museerne fremfor de colossale 
voxne Dyr. Saaledcs viser sig allerede meget tidlig Rygfinnens Stilling hos Finhvalerne, 
Brystfinnernes Form, hele Kroppens större Plumphed eller Smægtighed, Ilaarenes Antal 
og Stilling omkring Munden og Næseborene, ved hvilke Tegn samlede hver Art vil 
kunne bestemmes. Naar Exemplarerne ere ganske friske kan man selv kjende Farven 
i en meget tidlig Alder. Rorhvalernes Bugfurer vise sig noget senere, ligesom ogsaa 
Ryg- og Ilalefinne först længere hen i Fosterlivet antage den blivende Form. Meget 
forskjellig holder sig i hele Fosterlivet Hovedets Form og Størrelsesforhold, saa at det 
er allermisligst derfra at hente Artscharaclererne.

Ved at sammenligne en Række Fostre af forskjellig Alder have de Regler 
viist sig, hvorefter de ydre Deles Form lidt efter lidt uddannes. De to vandrette Hale- 
flöie saaes allerede hos Delphinfostre af kun omtrent 1 Tommes Længde heelt ude paa 
hver Side af Halespidsen, fra först af som neppe mærkelige Hudfolder, der lidt efter 
lidt antage Lancetform og senere krumme sig i forskjellig Grad hos de forskjellige 
Arter. Rygfinnen uddanner sig paa samme Maade og omtrent samtidig med Haleflöiene. 
Udviklingshistorien, mener Prof. Es derfor, taler imod at ansee Haleflöiene for analoge 
Dele med Buglemmerne.

VII. 35
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De yngste Ilvalfostre fandtes ligesaa stærkt krummede som noget andet 
Ilvirvcldyrfoster, men denne stærke Krumning mod Bugfladen gav Hvalfostrene et mere 
fremmedt Udseende end den kan siges at give andre Fostre, eftersom hos de större 
Hvaler Hovedet og Halen altid ere stillede stivt og uböieligt i lige Flade med Rygraden. 
Ved en nærmere Undersögelse viste det sig ogsaa, at Böiningen i Grunden aldeles ikke 
laae i Ledene, men i selve Hovedbenenes og Hvirvlernes Form; thi hos Ilvalfostrene 
sidder Nakkebenet egentlig i samme Stilling til Rygraden som hos de voxne Hvaler, 
men Tindingbenene og Pandebenene hvælve sig fortil fra Rygside til Bugside, ligesom 
det er Tilfældet hos andre Pattedyr i Fosterlivet og ligesom det hos Mennesket er 
vedvarende. Snuden er hos Hvalfostrene kort og bred, og vender hos de ganske 
smaa Fostre ned- og bagad, hos de noget större lige ned mod Bugsiden. Hos intet 
Dyr synes Formforandringerne at være saa betydelige i Hovedets Dele som hos Hva
lerne, thi deres Hjerneskal voxer forholdsviis saa lidt, og Kjæberne, især hos Barde
hvalerne, forholdsviis saa uhyre, at hiin hos den voxne Ilval bliver en ubetydelig Deel 
af hele Hovedet, liggende heelt tilbage ved det store Hul i Nakkebenet.

At Fosterkrumningen ikke ligger i Delenes böiede Stilling, men i deres Form, 
viste sig ogsaa ved Hvalfostrenes Hale, og Prof. E. havde derpaa udstrakt denne Under
sögelse til Fostrene i Almindelighed og overalt faael samme Resultater. Navnligen er 
den Stilling, som Arme og Been have hos det menneskelige Foster, afhængig af deres 
ufuldkomment forbenede Bruskes Form. Vedbliver denne Form efter Forbeningens 
Fuldendelse, kaldes den ved Föddcrne “Klumpfod’’, der altsaa beroer paa en Feil i 
Uddannelsen, ikke paa en for stærk Virksomhed af Böiemusklerne.

Paa fire Finhvalfostre, nemlig to af Vaagehvalen fra Bergen og to af den 
gronlandske Keporkak, har Prof. E. overbeviist sig om, at den mærkværdige Opdagelse 
af Geoffroy St. Hilaire, at Bardehvalerne i Fosterlivet have en Række Tænder skjult i 
Kjæberne, ikke alene gjelder for B. mysticetus men ogsaa for Finhvalerne. Tændernes 
Antal er endog meget stort; de findes i begge Kjæber; de forreste ere mere lange og 
tynde, de bageste mere runde og nogle af dem dobbelte. Ved at sammenligne dem 
hos Fostre i forskjellig Alder lod sig endog eftervise, at de lidt efter lidt svinde fra 
deres Spidser af, medens de ligge i Kjæberne, altsaa neppe nogensinde komme til 
Udbrud.
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Over en af polytechnisk Candidat Colding indsendt Afhandling, afgav en nedsat 
Comitee folgende Betænkning:

“Hovedtanken i den Afhandling af polytechnisk Candidat Colding, hvorover 
Selskabet har forlangt vor Betænkning, er, at de Kræfter, som tabes for Maskin- 
virkningerne ved Gnidningsmodstand, Tryk o. s. v. frembringe indvortes Virkninger i 
Legemerne, f. Ex. Varme, Elektricitet o. desl., og at disse forholde sig som de tabte 
Kræfter. For at bestyrke sin Mening har han anstillet en Række af Forsög over den 
ved Gnidningen frembragte Varme.

Vi finde baade, at Hovedtanken fuldtvel fortjener en experimental Prøvelse, og 
at hans Forsög ere saa tilfredsstillende som man kunde forlange, med Hensyn paa de 
Hjelpemidler, han havde til sin Raadighed. Vi foreslaae derfor at opmuntre ham til 
Fortsættelsen af disse Forsög, ved at bevilge ham Hjelpemidler dertil, som antages ikke 
at ville overstige 200 Rbdlr.”

Kjöbenhavn den 4de Januar 1844.

11. C. Örsletl. Kaimts. Hoffmann.

Til Revisor is’.edetfor afdöde Capitain v. Bendz valgtes Professor flamu».

Mödet den 19de Januar.

Elatsraad Kolderup-Rosenvinge forelagde Selskabet det andet Bind af det af ham paa 

Selskabets Bekostning udgivne Udvalg af gamle danske Domme, afsagte paa Kongens 
Relterling og paa Landsting. Han meddeelte i den Anledning nogle til Retshistorien 
henhörende Oplysninger deels angaaende Bondestandens Vilkaar, deels angaaende Næv
ningers og Sandemænds Domme. Ved at gjennemgaae de fem Herredags-Domböger, 
hvoraf de i 2det Bind meddeelte Domme fra Aaret 1537 til 1562 ere tagne, har han 
optaget enhver Dom, som kunde tjene til at oplyse Bondens Tilstand i det nævnte 
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Tidsrum, og han har derved fundet den Mening, som han har yttret i Fortalen til 
1ste Bind S. XXXI yderligere bestyrket, at vore Historikere fejle, naar de i Alminde
lighed antage, at Bondestanden allerede paa den Tid var undertrykt. Med Undtagelse 
af de Provindser, hvor Vornedskabet var indfort, vise en Mængde Domme det Mod
satte; forekomme der end Exempler paa enkelte Lehnsmænds og adelige Jorddrolters 
Forsög paa at foröge Böndernes Afgifter eller paa at underkaste dem vilkaarlig Be
handling, viser dog den hele Maadc, hvorpaa Fæstebønder personlig forhandle deres 
Sager for Kongen og Rigets Raad, og Sagernes Udfald paa Rettertinget, at den Under
trykkelses Tilstand, som senere med stærke Farver skildres af Hams fort, Ostersen o. FL, 
endnu ikke kan være indtraadt. Da del i denne Henseende er af Vigtighed at vide, 
om Herremanden vilkaarlig kunde foröge Bondens Afgifter, oplystes af flere Domme, at 
dette ikke var Tilfældet, og de Grunde, som Etatsraad Estrup i sit Skrift om Livsfæste 
i Danmark (Kbhvn. 1842) har anfört for den modsatte Anskuelse, underkastedes en 
nöjere Prövelse, hvilken findes meddeelt i Fortalen til det ,nu udkomne 2det Bind af 
gamle Domme. Med Hensyn til Selvejerböndernes Forfatning gjorde Udg. opmærksom 
paa en hidtil ubekjendt Ordinants af Kong Frederik d. 1ste, som forbyder, at Bonde
gods maa adsplittes ; det er denne Bestemmelse, som er gaact over i Christian d. 3dies 
Recesser og i Christian den otes Lov 3—12—1; Hensigten med denne Befaling var, 
at forebygge Böndergaardenes Deling ved Arv i smaae Lodder: een Arving skulde ude
lukkende besidde Gaarden og Medarvingerne have Fyldest. Da der i Dommene findes 
Exempel paa, at en Bondegaard har været deelt i 24 Dele, maa man udentvivl i hiint 
Lovbud erkjende en Omsorg for Bondestandens Vel, som man ellers ikke har været 
tilböjlig til at tillægge Frederik den Förste. Det synes at være et af de Momenter, 
som man har overseet i Bondestandens Historie, hvorledes den idelige Deling af Ejen
dommene i smaa Lodder efterhaanden maalte bidrage til denne Stands Svækkelse i 
samme Grad, som Adelens Magt tiltog ved den Lethed, hvormed den paa Grund af 
dens Skattefrihed kunde foröge sine Godsers Omfang. — Om Sandemænds og Næv
ningers Kjendelser give Herredagsdommene ikke faa Oplysninger, der just ikke tale 
til Fordeel for Eedsvornes Domme, da en stor Deel af disse i den omhandlede Periode 
bleve underkjendle. At man heller ikke paa Valdemarernes Tid havde en ubetinget 
Tiltro til disse Kjendelser, som et uforkasteligt Udsagn af den sunde Menneskeforstand, 
saaledes som de, der nuomstunder fremlræde som Forfægtere af eedsvorne Retter, 
jevnlig fremstille Sagen, viser allerede Jydske Lov (11. 7 og 42), som satte Sande- 
mænd og Nævninger under Biskoppens og de bedste Herredsniænds Control, ligesom 
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ogsaa efter Reformationen deres Domme bleve underkastede Prövelse först af den saa- 
kaldtc Landnævn og derpaa af Landstinget og endelig af Kongens Retterting.

Dr. Henrik Kröyer fremlagde et Arbeide over de nordiske Pyknogonider.
Denne lille Dyregruppe, om hvilken vor Kundskab endnu er saa særdeles 

mangelfuld, berörer os vel ikke umiddelbart som paa nogen Maade gavnlig eller skade
lig, og synes heller ikke i Naturens Iluusholdning at spille nogen vigtig Rolle, saavidt 
man tör slutte af det ringe Artsantal, den ubetydelige Störrclsc og Individernes sjæld
nere Forekommen. Derimod savner den ikke Interesse i physiologisk og zoologisk Hen
seende > efterdi den tilsyneladende frembyder en saa anomal Form, at det endnu ikke 
har kunnet bringes til Afgjörelse, om den bör henstilles blandt Kræbsdyrene eller de 
edderkopagtige Dyr.

Den fortjente norske Naturforsker Hans Ström, Opdageren af denne Gruppe, 
beskrev to Arter; en tredie Art tilföiede Otho Fabricius, en fjerde J. Rathke; og her
med kan Rækken af de tilforn bekjendtgjorte nordiske Arter siges at være sluttet. 
Gruppen modtager altsaa i denne Retning en ret anseelig Udvidelse, da Forf. troer at 
kunne skjælne fjorten nordiske Arter, til hvilke endvidere kunde foies en hidtil ube
skreven sydlig Form (fra Rio-Janeiro, den eneste, Forf. har truffet i Sydamerika).

De nordiske Arter henhöre under sex Slægter, af hvilke een er en ny, og fra 
de övrige Pyknogonider i liere Henseender temmelig afvigende, Form; den bliver især 
mærkelig ved en meget större Udvikling af den, ellers hos Gruppen rudimentære Bag
krop, og viser i saa Henseende ligesom et Tilnærmelses-Spor til den sædvanlige 
Kræbsdyrtypé.

Ved den detaillcrede Undersögelse af et forholdsviis betydeligt Antal Arter 
mener Forf. at have vundet Adskilligt for en fuldstændigere og nöiagtigere Karakteristik 
af Ordenen i Almindelighed, saavelsom af dens nordiske Slægter. Ogsaa erhvervedes 
enkelte Bidrag til Kjönnenes Adskillelse, hvilken her ingenlunde er saa let, som man 
hidtil har antaget, efterdi Forf.s Undersögelse have ledet ham til det Resultat, at begge 
Kjön hos de fleste — idetmindsle blandt de nordiske — Pyknogonider ere forsynede 
med Æggetraadc (pedes oviferi). Endvidere meddeles Bemærkninger til Berigtigelsen 
af nogle Arters temmelig forvirrede Synonymi.
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Men især beriges Kundskaben om Ordenens Udvikling og Forvandling. Til 
delte — tilforn aldeles mörke — Punkts Belysning gav Forf. for et Par Aar siden et 
Bidrag (Naturh. Tidsskr. Ill. 299 flg. ; derfra optaget i Isis og fra Isis i Annales des 
sc. natur.), i hvilket Ungerne af tre Arter, henhörende til ligesaa mange Slægter, be- 
skreves, den ene Art gjennem to Stadier. Ved hans fortsatte Undersøgelser kjendes 
nu Ungernes forste Form, efterat de have forladt Æghylsteret, hos sex nordiske Arter,
henhörende til fem Slægter, 
gjennem alle Stadier.

Arbeidct er iövrigt 
Expeditionen til Spitsbergen.

Og idetmindste af een Slægt ligger Forvandlingen aaben 

bestemt til at indlemmes i det franske Reiseværk over

Selskabet modtog:
Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis en Physiologie, uitgegeven door J, van der 

Hoeven en H. W. de Friese. 10de Deel. 4 Stk. 1843. 8.
Transactions of the geological Society of London. Second Series. Vol. VI. Part the

second. London 1812. 4.

Modet den 2den Februar.

Professor Schouw meddelte en Beretning om det sidst udkomne 40de Hefte af 

Flora Danica.
Til det sidst udkomne Hefte af Flora Danica knytter sig Mindet om tvende 

sorgelige Dødsfald; Erindringen om den Mand, der i 37 Aar forestod Værket og be
sørgede en större Deel deraf udgivet end nogen af hans Forgiængere, — og om den 
Mand, der i en ung Alder kaldet til at fortsætte dette kongelige Værk, bortreves, 
medens han var i Begreb med at udarbeide det forelagte Hefte.
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Hornemann liar ved at udgive 18 Hefter (1080 Tavler) af Flora Danica, ved 
sin danske Plantelære, sine Reiser og sin udmærkede Liberalitet mod Botanikens övrige 
Dyrkere, evhvervet sig store Fortienestcr af Kundskaben om den danske Flora, ligesom 
hans aabne, sandhcdselskende, retsindige Charakteer og hans personlige Elskværdighed 
fandt almindelig Anerkiendelse. Han endte derfor en lang, virksom og hæderfuld Bane; 
og var hans Alder end ikke saa höi, at han., om han havde beholdt sin tidligere 
Sundhed og Kraft, endnu kunde have virket, saa mildnedes dog Tabet ved Betragt
ningen af hans sidste Aars Liv, i hvilken Aanden stedse indhylledes mere, saa at til— 
sidst kun den egentlige Kjerne, den uendelige Velvillie og Kierlighed blev tilbage.

Anderledes var Forholdet med Drejer. 1 en tidlig Alder havde han, kiæm- 
pende med trange Kaar, for største Delen ved egen Kraft, ved fortrinlige Evner, sielden 
Varme for Videnskaben og en Jernflid, arbeidet sig op til et betydeligt videnskabeligt 
Standpunkt; flere vigtige Arbeider vare allerede udgivne, andre forberedte, da Döden 
rev ham ud af vor Midte. En umaadeiig Brug af Snustobak — som siden ved retlig 
Undersøgelse befandtes at indeholde Blykalk — bidrog væsentligen til at foröge der. 
Sygdom, han havde paadraget sig ved i den fugtige Sommer 1811 at gjöre en Reise 
for Flora Danica.

Efter at Hornemann i 1841 om Foraaret havde udgivet det 39te Hefte af 
Værket, vare hans Kræfter saa svækkede, at han anholdt om, at maatte søm Medhjelper 
antage Drejer, der allerede tidligere ved Reiser for Flora Danica og ved sin Flora Ex- 
cursoria Hafniensis havde godtgiort sit Bekiendtskab med den indenlandske Flora. Faa 
Maaneder efter döde Hornemann og nu havde Kongen den Tillid til den unge dygtige 
Videnskabsmand, at han overdrog ham det Værk, der paa Titelen bærer Navne som 
Oeder, O. F. Müller, Vahl og Hornemann. Drejer fortsatte med Iver det Arbeide, 
han allerede som Medhielper havde begyndt, men en stor Deel af Vinteren 1841-42 
var han sengeliggende, og han döde i Foraaret 1842.

Kongen fandt det rigtigst at udsætte Besættelsen af Udgiverposten, og forelöbi- 
gen at overdrage Fuldförelsen af det paabegyndte 40de Hefte til Dr. Vahl øg Anmel
deren; og det var forsi i Juli 1843 at Bot. Docent Liebmann blev udnævnt til Flora 
Danicas fremtidige Udgiver.

Anmelderen bemærkede, hvad der ogsaa vil sees af Texten selv, at næsten 
det hele Arbeide efter Drejers Död skyldes Vahl; ikke blot har han ene besorget det 
möisommelige Arbeide, som Tavlernes Trykning og Illuminationen medförer, men ogsaa 
det videnskabelige Arbeide er i Hovedsagen hans Værk. Anmelderen har kun været 
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Raadgiver og haft cl almindeligt Tilsyn. Af de paa 60 Tavler afbildede 72 Planter 
ere Tegningerne til

» 3 besörgede af Hornemann
19 af Drejer alene
22 begyndte af Drejer og fuldforle af Vabl, der, navnligen ved Mosserne 

bar haft det vigtigste Arbeide (Analysen),
18 af Vahl alene,
10 af Liebmann, för hans Reise til Mexico.

Af Plantearter, der ere nye, og her först aftegnede, indeholder dette Helte 8, 
nemlig :

Corallorhiza ericetorum Drejer, en Art som er fundet af Botanikerne I. Lange 
og Ström imellem Lyng ved Skillingskroen i Sielland, og som efter Drejers Mening er 
forskjellig fra den der voxer paa Möen, hvilken han kaldte virescens (Ophrys Corallor
hiza Lin.). Den nye Art er allerede antydet af Drejer i Kröyers Tidsskrift.

4 nye Arter af den talrige Slægt Carex nemlig: pratensis, nigritella, hæmato- 
lepis og filipéndula, alle fundne af Vahl i Grönland, og den ene tillige af Lector Sten
strup i Island; de ere kort forinden omtalte i Drejers Udsigt over de nordiske Cari
ces i Kröyers Tidsskrift, og den ene tillige af Liebmann under Navn af C. Stenstrupii 
i de skand. Naturf. Forhandl. 1810.

Dernæst 3 nye Alger, fundne af Lector Stenstrup i de varme Kilder i'Lau
gerne ved Reikiavig i Island, og som give interessante Bidrag til Kundskaben om den 
Varmegrad som visse Planter kunne udholde; nemlig: Scytonema Chthonoplastes, der 
findes umiddelbart ved Bredden af en varm Kilde med en Temp, af 100 C. og som 
danner Lag afvexlendc med den af det varme Vand afsatte Kisel, paa lignende Maade 
som Hoffmann Bangs Oscillatoria Chthonoplastes med afvexlende Sandlag bringer Hav
bunden til at hæve sig over Vandfladen i Odense Fiord.

Sphærozyga Japeti ved 33° C.
— thermarum ved 62—64° C.

Disse tre interessante Thermal-Alger ere tidligere omtalte af Liebman i de Skandinavi
ske Naturforsk. Forh. 1840.

Foruden disse 8 nye Planter, indeholder Heftet 12 Planter, som ere nye for 
den danske Flora eller kort forinden beskrevne i danske Skrifter, nemlig:

Colpodium latifolium.
Poa pendulina.
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Saxifraga flagellæris.
Stellaria borealis.
Melandrium triflorum.
Carex festiva.

— fuliginosa.
Rryum clongatum alpinum.

— intermedium.
alle forst fundne af Vabl i Grönland, med Undtagelse af Saxifr. flagellaris, der tidligere 
blev fundet af Sabine i det nordlige Östgrönland.

Poa laxa fra Island.
Rryum bimum. Paa Stenkulaske paa en indlaget Eng ved Strandmöllcn.
JVostoc anisococcum, i et Vandkar i den bot. Have.
Ved at sammenligne delte Hefte med de tidligere vil man finde at Analyserne 

cre langt fuldstændigere; dette gjelder især om Mosserne, ved hvis Aftegning Vahl har 
viist sit analytiske Talent. Illuminationen vil ogsaa findes at have gjort Fremskridt, som 
skyldes hans Strenghed i at forkaste de mindre heldig udförle Tavler.

Foruden Drejer og Vabl, have Liebmann, Steenstrup, Suhr, Steenberg, Lange 
og Ström givet Bidrag til delte Hefte.

Udgivelsen af Flora Danica begyndte 1761 altsaa for 83 Aar siden. Der op- 
staaer saaledes let del Spörgsmaal, naar skal dette Værk blive fuldfort?

Da Magister Drejer tiltraadte Udgivelsen paalagde Hans Majestæt Kongen ham 
at indgive en Plan, hvorefter Værket paa en hensigtssvarende Maade kunde sluttes, 
saaledes at det blev et organisk afrundet Heelt. En saadan Plan blev udarbeidet af 
Drejer og Anmelderens Betænkning derover indhentet, hvorefter Hans Majestæt re
solverede:

1) At Kobberværket i Alt skal bestaae af 50 Hefter; altsaa endnu 10 Hefter ud
gives. Tavlernes Antal, der nu er 2400, vil ved Værkets Slutning saaledes 
blive 3000. Da der hidtil er udkommet et Hefte hvert andet Aar, vil saa
ledes rimeligviis endnu 20 Aar hengaae inden Værket bliver fuldendt.

2) At alle Arter, af de i de danske Stater vildtvoxende Planter deri skulle være 
afbildede med Undtagelse af Svampe, Lavarter og Alger, i Henseende til hvilke 
det ansees tilstrækkeligt at et vist Antal Arter repræsentere de vigtigste og 
meest charakteristiske Former.

3) Derhos er der tilsagt Udgiveren ündcrstöttelse til et Tillæg til Kobberværket
36VIL
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under Navn af „Genera plantarum phanerogamarum Floræ Danicæ,“ bestaaende 
af 200 Taler i 4to, der i Conturer og uden Illumination, skulle fremstille 
nöiagtige Slægtsanalyser af de danske phanérogame Planter samt Bregner. 
Men med dette Kobberværk er den oprindelige Plan af Værket ikke udtomt; dette 

hidtil udgivne Kobberværk hedder „leones plantarum sponte nascentium in regnis Daniæ, Nor- 
vegiæ etc. — ad illustrandum opus de iisdem plantis Regio jussu eæarandum Floræ Da- 
nicæ nomine inscriptum.“ Den egentlige Flora Danica, hvorved man efter den oprin
delige Plan har forstaaet en udforlig Beskrivelse og Historie af alle i Riget forekom
mende Planter samt deres Anvendelse, er aldrig udkommet. Oeders Nomenclátor og 
hans Lærebog (i alle 3 Sprog) ere Jnledninger dertil og Hornemanns Plantelære et in
terimistisk Surrogat derfor. Ogsaa for dette beskrivende Værk er taget Bestemmelse, 
idet Kongen har befalet:

4) At den egentlige Flora Danica skal indeholde Arternes og Slægternes Kiende- 
mærker, Beskrivelse, Synonymie, geographiske Forhold, en kort Sammenligning 
med lilgrændsende Florer, samt Angivelse af, hvilke fremmede Arter der dyr
kes i Friland og kunne benyttes som Landets egne Planter. Dette Værk skal, 
ligesom hidtil var Tilfældet med Texten til Kobberværket, udkomme paa de 
tre Sprog Dansk, Tydsk og Latin.

5) At der desuden skal udkomme paa de tre Sprog en Synopsis , der kun skal 
indeholde Diagnoser og Voxesteder.

6) Hvad Planternes Anvendelse angaaer, som efter den oprindelige Plan ogsaa 
skulde omhandles i Værket, da er der ikke paalagt Udgiveren nogen Forplig
telse; men det er ham tilladt at benytte Tavlerne til særskilt at udgive de for 
Forstmanden, Agerdyrkeren, Technologen, Medicineren og Pharmaceuten tien- 
lige Planter, og kunne disse ledsages af Haandböger, udgivne af Mænd i de 
forskiellige Fag, der med Held kunne bearbeide disse særskilte Dele af den 
anvendte Botanik.
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Selskabet modtog :
Acta societatis scientiarum fennicæ. Tomi 2di fase. 1. Helsingforsiæ. 1813.
H. I. Link, Jahresbericht über die Arbeiten für physiologische Botanik im Jahre 1841. 

Berlin 1843. 8vo. '
— Ausgewählte anatomische botanische Abhandlungen. 2, 3 und 4 Heft. 

Fol. Berlin.

Model den 16de Februar!.

Del behagede Hs. Maj. Kongen allernaadigst at være tilstede og tage Forsædet i 

dette Modç.

Professor Madvig forelæste en af Orientalisten Cand. jV. L. Westergaard til 
lians Majestæt Kongen indsendt og af Allerhöistsamme Selskabet allernaadigst tilstillet 
Udsigt over de videnskabelige Resultater af Hr. Westergaards Reise i Persien, dateret 
Teheran d. 2den Novbr. 1843.

Hr. Westergaard, om hvis Ophold og Forskninger i Indien findes en Medde
lelse i Oversigten over Selskabets Forhandlinger i Aaret 1843 S. 28 ff., ankom fra In
dien til Bushire (Abuscher) ved den persiske Bugt den forste Marts 1843. Hovedfor- 
maalet for hans Reise til og i Persien var Undersögelsen af den litterære Tilstand og 
muligen bevarede Oldskrifter hos Ilddyrkerne, Gcebrerne, i det östlige Persien; et andet 
Formaal var Efterforskningen og Undersögelsen af archæologiske Mindesmærker fra den 
aehæmeniske (gammelpersiske) og sassaniske eller sassanidiske Tid (det nypersiske Rige, 
som i det trettende Aarhundrede efter Christus aflöste Parthernes Herredomme). Begge 
disse Formaal fastholdt ham i det sydostlige Persien, hvor han gik ud fra og vendte 
tilbage til Shiráz til Slutningen af Junimaaned.

36*



CCLXXXIV

Gäbrer, disse Efterkommere af de gamle Perser, findes nu kun i Yäzd og de 
nærliggende Landsbyer og i Kirman, og begge Steder er deres Antal kun ringe, i Yäzd 
1000 Familier, i Kirman, formedelst Aga Mohammed Khans voldsomme Forfölgelse, 
ikkun 100. De Ueste ere Agerdyrkere, faa drive Handel, og disse besöge undertiden 
de större Slæder, dog uden at nedsætte sig der. Blottede for deres i Indien levende 
Troesbrödres Energie og Driftighed, leve de i stor Uvidenhed baade i andre Henseen
der og i hvad der angaaer deres Religion. To for Lærdom anseete Dasturer eller 
Ypperstepræster, Kai Khusru og Shawer, vare döde, og hos deres Sonner, de nuvæ
rende Dasturer, fandt W. intet videre Spor af Lærdom end Kjendskab til de liturgiske 
Formularer og Bonner, af hvilke de havde lært Zendordene udenad uden at kjende Be
tydningen. Med stor Forekommenhed viste de W. deres Mærkværdigheder, deres lld- 
templer og Begravelsessteder og deres Böger; men Antallet af disse sidste udgjorde i 
det Höieste 30 af de almindeligste. Dog lykkedes det W. her at forskaffe sig nogle 
mindre almindelige Pehlvi- (Pehlevi) Böger, og han antager, at man nu, naar han faaer 
bragt hjem hvad han har erhvervet, i Kjöbenhavn vil have Copier af Alt, hvad den 
store Forsamling af Dasturer eller Ypperstepræster under de fürste Sassanider redigerede 
i Zend og oversatte af Pehlevi. Saavel om denne Redaction som om Zcndsprogets 
geographiske og chronologiske Stilling i Forhold til det i Kileskriften fremtrædende 
oldpersiske Sprog, som det under Achæmcnerne levede i Vestpersien, i Forening med 
hvilket Zendsprog danner den old-iranske Stamme, har Hr. W. allerede nu scet sig 
istand til at opstille saare interessante Synsmaader, men hvis Meddelelse synes at burde 
forbeholdes ham selv, ligesaavel som Udviklingen af hans Betragtning af den iranske 
Sprogstammes sideordnede Stilling til den indiske og dens fra de med Sanskrit nærmest 
sammenhængende Sprog adskilte Slægtskab og Forgrening ind i Europa.

Saavel de achæmeniske Mindesmærker ved Pasargadæ som de langt vigtigere 
Levninger af Persepolis har W. undersögt og, foruden at bekræfte Niebuhrs höist om
hyggelige Copier af de persepolitanske Indskrifter, har han fundet og ved Hjelp af et 
Telcscop paa det Nöieste afskrevet nogle andre hidtil aldeles ubekjendte Indskrifter paa 
Kongegravene i de ligeoverfor Persepolis liggende Bjerge, der baade i lingvistisk Hen
seende ere höist vigtige og af betydelig historisk Interesse. De angase Darius Ilysta- 
spis og give hans Genealogie aldeles overeensstemmende med Herodot og en Folkefor- 
tegnelse, der er vidtløftigere end den, som findes i en af Niebuhr copieret Indskrift. 
De ere (ligesom den niebuhrske) affattede i tre Sprog, del oldpersiske, hvis Skriftcha- 
ractercr Prof. Lassen i Bonn, först, stöttende sig paa Rasks Opdagelser, har dechiffreret, 
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ct andet, i hvis af Bogstavskrift og Stavelseskrift forunderlig blandede Skriftssystems 
Dechiffrering W. har gjort ikke ringe Fremskridt og som han er tilböielig til at antage 
for det mediske Sprog, og et tredie, hidtil ikke dechiffreret.

Sculpturmonumenter fra Sassanidernes Tid har W. undersögt ved Shahpur, 
Firuzabad, Darabjärd og Persepolis; Indskrifter findes kun paa det sidste Sted, alle i 
Pehlevi; ogsaa disse har W. copieret. Alle de af ham copierede Indskrifter har han 
sendt til Prof. Lassen.

Efterat have sluttet sine Undersögelser i disse Egne, drog W. mod Nord og 
naaede den 26de Juli Isfahan, med det Forsæt at benytte den gode Aarstid til at gaae 
mod Vest over de bakhtyariske Bjerge for at besöge de her liggende Ruiner af Bib
lens Sushan og det persiske Susa. Den russiske Gesandt i Teheran, til hvem W. ved 
Hans Majestæt Kongens Forsorg var anbefalet ligesom til den engelske Gesandt samme
steds, havde sendt ham til Isfahan flere Anbefalingsskrivelser til de bakhtyariske Höv- 
dinger, der leirede paa Veien igjennem Bjergene. Men samme Dag han betraadte Is
fahan, frembrod en heftig Feber, som han havde paadraget sig ved at afeopiere Ind
skrifter i den mecst brændende Solhede og ved idelig at maatte nyde slet, saltagligt 
Vand, og som snart gik over til en Inflammation i Leveren og Underlivet, der i nogen 
Tid gav ringe llaab om hans Liv. Velvillig Pleie, men ringe Lægehjælp fandt han 
fürst hos den catholsk-armeniske Biskop, siden hos den armeniske Erkebiskop, og be
nyttede, da det heftige Anfald var forbi, Tiden til at studere Armenisk. Reisen over 
de bakhtyariske Bjerge maatte nu opgives, da baade den gode Aarstid var forbi og han 
var for svag til at udholde Besværlighederne. Endnu syg brod han op fra Isfahan og 
naaede den 9de October Teheran, hvor han ikke fandt nogen europæisk Læge, men 
mödte en forekommende Velvillie hos de Gesandter, til hvilke han var anbefalet. Den 
4de Novbr, agtede han at reise fra Teheran til Tåbris, som han haabede at naae den 
20de November. Derfra vilde han gaae til Tiflis og igjennem Rusland til Petersborg 
og paa Veien baade gjöre sig nogenlunde bekjendt med del georgiske Sprog og de 
caucasiske Dialecter og opholde sig nogen Tid i Kasan som Hovedsædet for Studiet af 
mange ostasiatiske Tungemaal.

Senere Efterretninger fra Hr. W. haves fra Tiflis, ¡folge hvilke han maa opgive Op
holdet i Kasan. Hans Majestæt Kongen har saavel til Omkostningerne ved den sidste Deel af 
Reisen som til Anskaffelse af adskillige vigtige orientalske Sprogværker alter skænket 
Hr. W. en Understøttelse af 500 Rbd., hvorom han havde ansögt, og desforuden er 
der af Communitetet, med kongelig Tilladelse, tilstaael ham et nyt Bidrag af 300 Rbd.
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Professor Jiirgenscn meddelte et Bidrag til en anskueligere Fremstilling afMc- 
chanikens Lære om et Legemes Hovedaxer. Denne udgjör et af da Capitler i den 
analytiske Mechanik, hvor der ikke synes at være Andet tilbage, end at gjöre Fremstil
lingen saa simpel og klar, som muligt. Folgende Uddrag af et utrykt Compendium

= 0.

en Axe, der

= 2 1).fölgelig

differentiere med Hensyn til a og ß og sætte

selv kan være et Maximum eller Minimum, 
med Hensyn

og for 
slaaende Udtryk for 
bortkaste da2, dß2,

(?)
Denne Regning vilde blive noget vidtlöftig; men det vil være tilstrækkeligt at under- 
söge Betingelserne for, at Træghedsmomentct med Hensyn til een af de givne Coordi- 
nataxer 
mentet

Sætter man derfor Træghedsmo- 
til f. Ex. z-Axen — T, saa har man

T = f(x- + y-) d m = A li, 
gjör en uendelig lille Vinkel d/ med denne, findes det ved i oven- 
S at forandre a til 90° -j- da, 8 til 90° + dß og y til dy, samt 
dy'1 og da dß ; man finder saaledes

S—T =^dT = 2,Ddß + 2Eda,

(?)'”’ (?)
For at altsaa r-Axen kan have den forlangte Egenskab, maa man have E — O 

og D = O, og fölgelig vil der, for et hvilkelsomhclst givet Punkt, taget som Coordina- 
ternes Begyndelsespunkt, stedse være tre paa hinanden lodrette Axer med denne Egen
skab, saafremt man kan lægge Axesystcmet saaledes, at D = O, E ~O, E~O. Disse

over Mechaniken er et Forsög herpaa.
Naar Værdierne af de (> bestemte Integraler

y* xzdm — A, J'y^dm — li, J'z2din — C, 
jyzdm — D, J'xzdm E, fxydm = E,

for et givet fast Legeme ere bekjendte, findes Træghedsmomentet S med Hensyn til 
en Axe, der gaaer igjennem Coordinaternes Begyndelsespunkt og danner Vinklerne a, ß, 
y med Coordinataxerne, ved Ligningen

S — A sin 2a -{- li sin -ß + C sin "y
— 2 D cos ß cos y — 2 E cos a cos y — 2 F cos a cos ß.

Vil man finde, hvilke Værdier af a, ß, y der kunne gjöre S til et Maximum 
eller Minimum, saa maa man forbinde denne Ligning med Ligningen

I

cos 2a + cos 2/i? cos 2/ = 1,
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Axer ere Ilovedaxerne, og at de anförte Betingelser stedse kunne opfyldes, viser fol
gende Betragtning.

Idet man igjen lader æ-Axen, y-Axen og z Axen være tre hvilkesomhelst ret
vinklede Axer, betegne man ved 2, ¡u, v Coordínateme for Punktet (¿r, y, z) med 
Hensyn til tre andre retvinklede Axer igjennem samme Begyndelsespunkt, og sætte Inte
gralerne med Hensyn til disse Axer

J'Vidm = L, Jfju^dm — Af, Jp-dm — N; 
fp,vdm — P, J'Xvdm — Q, J'Zfidm — R.

Ilvis man nu i Integralerne A, B, C, D, E, F, efter Reglerne for Coordinater- 
nes Transformation udtrykker æ. y, z som Functioner af 2, ft, v og derpaa, for at gjöre 
de sidstnævnte Axer til Hovedaxer, antager P = O, Q — O, R = O, saa bestemmes Z, 
Af, N ved de samme Ligninger som man vilde finde ved efter hine Regler at transfor
mere Ligningen

A æ2 + B y2 -|- C s2 -f- 2 1) y z -f- 2 E x z -f- 2 F x y = 1
til Z22 -j-M^2 4-A'r2 = 1.

naar 4, B,... 2V vare constante Coefficienter (see ForPs. analytiske Stereometrie S. 
43—45). Heraf kan man slutte, at naar man tænker sig en Overflade af anden Grad, 
i hvis Ligning

A x 2 + B y2 + li z2 2 D y z + 2 E x z -\-2 F xy *=  1 
Cocfficienterne A, If, ... F ere proportionale med de ved samme Bogstaver betegnede Inte
graler, saa ere de tre Integraler L, Al, N proportionale med de tilsvarende Coefficienter i Lig
ningen for den samme Overflade med Hensyn til dens retvinklede Diametre, og Hovedaxemes 
Beliggenhed imod Axerne for x, y, z er den samme, som disse Diametres Beliggenhed mod 
Overfladens oprindelige Coordinataxer. Da Integralerne L, Af, N efter deres Natur ere 
positive, saa er denne Overflade en Ellipsoide og Integralerne omvendt proportionale 
med Qvadraterne af dens Axer. Herved er naturligviis tillige Tilstedeværelsen af tre 
Hovedaxer for ethvert givet Punkt i (eller udenfor) et Légeme godtgjort.

Ere x-, y- og z-Axen Hovedaxer, saa bestemmes, ¡folge det Foregaaende, 
Træghedsmomentet med Hensyn til en hvilkensomhelst Axe ved Ligningen

S — A sin 2a + B sin 2ß -j- C sin 2/,
eller, ¡folge Ligningen cos 2a -f- cos -f- cos 2 2 — 1,

S (B + C) cos 2a + (4 -J- 0 cos -ß + (4 + B) cos 2y,
hvor B + C, A C, A + B ere Træghedsmomenterne med Hensyn til x-, y- og z-Axen.

En Ellipsoide, hvis Axer a, b, c falde sammen med Hovedaxerne og forholde
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med Hensyn lil disse,

Aserne danner de tre 
Vinkler tz, ß, y, saa har man, ved at dividere Ligningen for Ellipsoiden paa begge Si
der med ,r2 4" .V2 4~ = r2 — Qvadratet af Halvdiameterens Længde,

It 1 1——cos 2a 4- — cos -ß 4- — cos 2r. 
rl a2 b c‘

1 1
Altsaa f. Ex. S : B 4~ C : : — : —: a 2 : r3, r- a2

d. e. Træghedsmomentct med Hensyn til en hvilkensomhelst Diameter forholder sig til 
Træghedsmomentct med Hensyn til en Axe i Ellipsoiden, omvendt som Qvadratet af 
dennne Diameter til Qvadratet af Axen. Af de tre Træghedsmomenter med Hensyn til 
Hovedaxerne er altsaa det ene et Maximum, det andet et Minimum og det tredie hver
ken et Maximum eller et Minimum.

Poinsot har i et lille Skrift, betitlet: théorie nouvelle de la rotation des corps, 
extrait d’un mémoire lu a l’Académie des Sciences de l’institut, le 19 Mai 1834, pag. 
21 f. gjort opmærksom paa den sidstnævnte Ellipsoïde, hvilken han, med Hensyn til 
Hovedaxerne igjennem Legemets Tyngdepunkt, kalder ellipsoïde central. Dette Skrift 
indeholder forresten ingen analytisk Udvikling; Afhandlingen selv, der, efter Uddraget 
at domme, maa være af stor Vigtighed, har Forf. af foranstaaendc Meddelelse ikke 
kunnet finde trykt.

til Punktet (x.

sig omvendt som Qvadratröddcrne af dc tre Træghedsmomenter 
vil have til Ligning

rr2 v'2 z2

I
hvor 4 = 4 : : B + C:A + C:A + «.

o2 b2 c2
en Halvdiameter, der med

Selskabet modtog:
Journal of the Royal geographical Society of London Vol. XI I. Part. 2. 8.
Address to the Royal geographical Society of London, delivered at the anniversary 

meeting on the 22d Mai 1843. By W. R. Hamilton. Esq. London 1843. 8.
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Mödet den lste Marls.

MJette Müde blev holdt i det kongelige Palais og Hans Majestæt Kongen behagede 
selv at lede Forhandlingerne.

Udkastet til Selskabets Budget blev forelagt af Kassecommissioncn ved dets 
Medlem Etatsraad Rosenvinge og efter Dröftelse og de fornödne Afstemninger, blev 
indeværende Aars Budget bestemt saaledes:

X

Indtægter. Rbd. Sk.

1. Kassebeholdning ved Slutningen af 1813............................. • 4612 26
2. Renter af Selskabets Fonds*) ...................................................... 5334 r/

3. Fra det Classenske Fideicommis................................................... 200 tf

4. For Salget af Selskabets Skrifter........................ ... 400 ff

• I Alt 10,276 26
Naar herfra fradrages for lndkjöb af 2000 Rbd. i Kgl. Obligationer 2051 79

Bliver den saaledes anslaaede Indtægt

Udgifter.

8224

Bbd.

43

Sk.
1. Gager og Lönninger....................................................................... 885 ff

2. Til Samfundet for den danske Litteraturs Fremme................. 181 70
400

15004. Selskabets Skrifler............................................ ............................. ft

5. Ordbogen .................... ... .............................................................. 250
6. Det magnetisk - meteorologiske Observatorium........................... 600 ff

7. Collectanea meteorológica ......................................................... 226 ft

8. (*p)  Den artesiske Bröndboring..................................... 1000 tt

9. Til 3die Bind af Etatsr. Rosenvinges Samling af gamle Domme 500 ft

10. Regestum Diplomaticum............................................................... 800 tt

Lateris 6342 70

♦) Denne indtægtspost var i Budgettet for 1843 opfort med 5518Rbd. men er nu formindsket 
med 184 Rbd. paa Grund af, at flere Selskabet tilhörende Obligationer til et Belob at 
6600 Rbd.’ ere realiserede i Aarcts Löb Efterat Selskabets rentebærende Capital, der ved 
Udgangen af 1842 udgjorde 132,562 Rbd., saaledes var nedsunken til 125,962Rbd., erden 
i Begyndelsen af indeværende Aar foröget med 2000 Rbd. i Kgl. Obligationer og udgjür 
altsaa nu: 127,962 Rbd.
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11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Transport 
Til Trykningen af en Afhandling af Magister Drejer . . . . 
Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer  
Til Undersøgelse af Vegetationen i Odsherreds Bugt  
Pastor Magister Beckers Skrift: Udtog af Danske Gesandters 
Beretninger  
De besselske Soltavler  

Knudsens Bidrag til Danmarks Topographie i Middelalderen 
Subscription paa 40 Exemplarer af 2det Bind af Saxo samt til 
Kobberne i Saxo . • 
Til Justitsraad Molbechs Glossarium .
Til Udgivelsen af nogle Documenter ved Dr. Kalkar indtil . 
Til Dr. Hiibertz Samling af Documenter vedkommende 
Aarhuus ...........................................................................
Til Cand. Coldings Forsög  
Selskabets Folier i Banken  
Gratificationer  
Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter  
Til Disposition i Aarets Löb ..............................

I Alt

Heraf skal den med betegnede Udgiftspost udredes af det disponible Fond, 
saa at Aarets Udgifter anslaaes til 8224 Rbd. 43 Sk.

Ifölge Selskabets tidligere Beslutning meddeles herved Extract af Regnskabet 
for 1843.

Indtægter. Rbd. Sk.
1. Renter af Selskabets Fonds......................................................... 5477 5
2. Fra det Clasenske Fideicommis................. 200 tf

3. Ved Salg af Selskabets Skrifter for 2 Aar............................... 337 40
4. For Omkostningerne ved Medaillen som Hs. Maj. Kongen har

overtaget, er refunderet ................................................................ 330 94

I Alt 6345 43
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Udgifter.

1. Gager og Lönninger 
2. Renter til Samfundet for den danske Litteraturs Fremme, af 

den til Videnskabernes Selskab indbetalte Capital 
3. Selskabets Skrifter 
4. Ordbogen . . 
5. Det magnetiske Observatorium og den meteorologiske Comité
6. Udgivelsen af Collectanea meteorológica
7. Den artesiske Bröndboring til Dækning af Omkostningerne i

1842 .
8. Regcstum Diplomaticum
9. Samling af gamle Domme, udgivne af Etatsraad Rosenvinge 

2den Deel
10. Magister Drejers Symbolæ Caricologicæ
11. Justitsraad Molbechs og Prof. Petersens Diplomsamling . . .
12. Beskrivelse af Island .................................. ..........................
13. Prof. Scharlings Forsög over Aandedrættet ....................
14. Selskabets Jubelfest
15. Selskabets Folier i Banken 
16. Gratificationer
17. Brænde, Lys og forskjellige mindre Udgifter ................

I Alt

Rbd.
885

181
2334

39
480

50

997 
1059

500
200

26
500
200

1069
32
46

371
8973

Efter Budgettet 1843 skulde Nr. 7, 8, 9, 12, 14 udredes af det 
disponible Fond........................................................ *

Udgifter paa Aarets Conto altsaa:

Rbd.
Ved Udgangen af 1842 var Selskabets Capital  132,562.

Kassebeholdningen .... 670.

Rbd.
Ved Udgangen af 1843 var Selskabets Capital  125,962.

Kassebeholdningen .... 4,642.

4126

4847

133,232

130,601

Sk.

tf

70
48
44
14

60
68

tt

tf

64
tt

99

22
tf

tf

63
~69

54

15

it

u
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Det nye Samfund for den danske Litteraturs Fremme havde tilskrevet Viden
skabernes Selskab om at erholde Renterne af den Capital som det oplöste Samfund af 
samme Navn havde overdraget Videnskabernes Selskab, udbetalt indtil videre. Selska
bet bevilgede Renterne paa ny for 5 Aar. »

Den i Anledning af Dr. Hilbertz Andragende afgivne Comitc-Betænkning var 
af folgende Inhold:

..Det kongl. Videnskabernes Selskab har i Skrivelse af den 2den f. M. forlangt 
Undertegnedes Betænkning angaaende et til Samme indkommet Andragende fra Dr. med. 
Ilübcrtz, hvori denne anholder om Understöttelse til Udgivelse af en Samling af Docu
menter til Aarhuus Byes Historie, bestaaende af Afskrifter, fuldstændige eller i Udtog, 
af Alt, hvad der findes i Archíveme i Aarhuus til dette Emne, til hvilken Samlings 
Fuldendelse Selskabet tidligere har tilstaaet ham en Understøtning af 200 Rbd. Dr. 
Hübertz forklarer at bemeldte Samling indeholder omtrent 1000 Nr., og at det Hele vil 
udgjöre over 40 Ark trykte i almindeligt Octavformal. I den Forudsætning, at det 
vilde have Vanskelighed, at faae det Hele udgivet, andrager han paa, at ham til Udgi
velsen af en enkelt Periode, hvortil han foreslaaer de 100 Aar fra Christian den 4des 
Död 1648 til 1747, og som han antager at ville fylde 20 Ark, maatte tilstaaes en ny 
Understöttelse af 200 Rbd. ,

Efter den Kundskab, som Undertegnede allerede iforveien havde til Dr. Hü- 
bertz’s Samling af Materialier til Aarhuus Byes Historie, og efter de Pröver deraf, som 
han ogsaa nu har forelagt, kunne vi ikke andet end ansce det for önskeligt, at disse 
Materialier, som indeholde authentiske Bidrag til Statens indvortes Historie, og, om end 
af forskjellig Betydenhed, for samme have Vigtighed og Interesse, maatte blive udgivet 
i Trykken, dog saaledes, at ved Trykningen af bemeldte vidtløftige Material-Samling et 
passende og kritisk Udtog skeer af de vigtigere Actstykkcr, Documenter og Protocol- 
Uddrag, og at Selskabet under saadan Betingelse ved en passende Understöttelse dertil 
vilde medvirke. I denne Henseende skulde vi ansee det for meest hensigtssvarende:

1) at bemeldte Afskrifter eller Uddrag udgives aldeles i chronologisk Orden fra 
den Tid af, Samlingen begynder — det ældste Document er fra 1404 — i 
fortløbende Nr. med vedtegnet Aar og Datum, samt med kort Angivelse af 
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Indholdet i en tilföiet Overskrift m, v., omtrent paa den Maade, som ved 
Udgivelsen af det ved C. Molbech og N. M. Petersen foranstaltede Udvalg af 
hidtil utrykte danske Diplomer er bleven fulgt og fölges.

2) at de udgives i samme Format, nemlig i stor Octav.
3) at — paa samme Maade, som for nogen Tid siden ved en lignende Anled

ning blev tilstaaet Dr. Kalkar — Dr. Hiibertz tilsiges en Understöttelse af 8 
Rbd. for hvert trykt Ark i bemeldte store Octavformat indtil en Störreise af 
25 Ark, og at dertil bevilges en Sum af 200 Rbd. paa Budgettet for 1844. 

hvorhos vi formene, at det kunde anbefales Dr. Hiibertz deels, forinden han begynder 
Trykningen, at raadföre sig med undertegnede Comité angaaende Arbeidets Udförelse 
efter ovenangivne Punkter, deels ogsaa, efterat Trykningen er begyndt, at forelægge 
den historiske Klasse eller Undertegnede nogle af de förste Ark, om man herved 
skulde finde Anledning til at meddele Udgiveren nogen Bemærkning eller Vink.

Ved med denne Betænkning al henstille Sagen til Selskabets nærmere Be
stemmelse, lade vi det tilstillede Bilag folge tilbage.

Kjöbenhavn i Januar 1844.

Engaluloft. 'Werlnwfí', ülolbech, lelschow.

Til bortdöde Medlemmers Minde.

Selskabet har i Lobet af forrige Aar tabt 3 af sine Medlemmer.
Dets Æresmedlem Hs. Exl. Gcheimestatsminister Johan Sigismund v. Mösting;
Dets ordentlige Medlem af den physiske Classe Professor Ludvig Levin 

Jacobson ;
Dets ordentlige Medlem af den mathematiske Classe, Capitain v. Bendz, Lærer 

i Mathematiken ved den militaire llöiskole.

I.

Geheime-Statsminister v. Mösting var födt den 2deii November 1759 paa 
Aföcn, hvor hans Fader, Geheimeraad Frederik Christian v. Mösting, var Amtmand. 
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Hans Familie har sin Oprindelse fra Tydskland, men har næsten i 200 Aar staaet i 
dansk Tjeneste. Han studerede ved Kjøbenhavns Universitet, blev 1782 Kammerjunker, 
senere Auscultant i Rentekammeret, og 1789 beskikkedes han til Amtmand over Ha
derslev östre Amt. 1803 blev han Storkors af Dannebrogen.

I 1804 kaldtes han til at være Præsident i det daværende tvdske Cancellie.
I Aarene 1805 til 1811 var han tillige förste Medlem af Feldtcommissariatet, 

som fulgte Hovedqvarteret.
1808 blev han Ordensskatmester.
I en Deel af Aarene 1810 og 1811 forestod han Præsidentposten i det danske 

Cancellie, medens dets Præsident Kaas som Medlem af den norske Regjeringscommission 
Var fraværende.

Ved Rigsbankens Stiftelse bley han Overdirecteur for samme, men endnu i 
Slutningen af 1813 blev han udnævnt til Finantsminister og Præsident for Rentekam
meret, og ikke længe efter udnævntes han ogsaa til Geheime-Statsminister. De to 
förste Embeder nedlagde han allerede 1831 for sin fremrykkede Alders Skyld.

1815 (31. Juli) udnævntes han til Ridder af Elephanten,
og den Öde Februar 1816 til Præsident for Statsgjeldsvæsenet og den syn

kende Fond.
1S26 (31. Mai) til Vicecantsler for de kongelige Ordener,
1828 (1. Novbr.) til Ordenscantsler.
1838 (2. Marts) blev han Chef for det store Kgl. Bibliothek, Museum for 

Naturvidenskaben, Bestyrelsen af den Kgl. Kobberstiksamling og Præsident for Commis
sionen til Oldsagers Opbevaring,

1840 (22. Mai) blev han Overkammerherre.
I Forbindelse med disse höie Embeder og Æresposter var han endnu Præses 

eller Medlem af mangfoldige vigtige Direclioner og Commissioner.
1842 fik han, iovereensstemmelse med sit eget Önske, efterat have tjent i 

60 Aar, under 3 Konger, Afsked fra sine allerfleste Embeder, med Bevidnelse af Ils. 
Maj. Kongens allerhöieste Bifald for hans lange og tro Tjeneste, hvorhos Hs. Majestæt 
forbeholdt sig endnu at höre hans Raad over vigtige Sager. Han vedblev endnu kun 
at beholde de tre Embeder som Ordenscantsler, Overkammerherre og Chef for det store 
Kongelige Bibliothek.

Hans höie Dannelse, skjönne Humanitet og Kjærlighed til Videnskaberne var 
almindelig bekjendt. Han saae gjerne Videnskabsmænd hos sig, og viste en sand Iver 
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for at udfinde de nødvendige Hjælpemidler til videnskabelige Foretagenders Fremme og 
til Videnskabsmænds Understøttelse og Keiser. Han yltrede tit, at han betrag
tede Videnskab, Kunst og Oplysning som det vigtigste Middel til Statens Magt og 
Anseelse.

Vort Selskab viste sin Anerkjendelse af hans Værd ved den 12te Januar 1810 
at vælge ham til sit Æresmedlem. 1 Aaret 1815 blev han Æresmedlem af det Kongl. 
Academie for de skjönne Kunster. Det nordiske Oldskriftselskab valgte ham 1839 til 
sin Præsident. Ilan blev desuden valgt til Æresmedlem af mange inden- og udenlandske 
patriotisk-videnskabelige Selskaber, som derved gave ham et vel fortjent Beviis paa 
deres Anerkjendelse.

En beslægtet Æresbeviisning, men af en langt sjeldnere Art, var det, at 
Mädler i sit fortræffelige Maanekort, hvor saa mange Egne af Maaneoverfladen ere 
bievne nærmere oplyste og betegnede med Navn, har givet en af disse Egne Nav
net Mösting.

I sine vigtige og höie Embeder har han stedse udmærket sig ved sin Retsin
dighed, Velvillie, Klogskab og Fasthed. Han har i mere end et halvt Aarhundrede 
bestyret omfattende Forretninger, hvorunder han har havt en stor Indflydelse paa mang
foldige enkelte Menneskers Velfærd, og uhyre Pengeforretninger for Statens Regning 
ere gaaede igjennem hans Hænder, uden at han har beriget sig. Hans beskedne For
mue har han, langt fra at foröge, efterladt ringere, end han havde modtaget den. 
Jeg siger dette ingenlunde for at ophöie Manden. Med Glæde og Stolthed kunne vi 
sige, at det samme er Tilfældet med vore Embedsmænd ¡almindelighed og de höie 
¡særdeleshed ; men forbigaaes bör dette Træk dog ikke. Den Berømmelse man giver 
en Mand for et velvilligt Sindelag, vilde have en mislig Anseelse, dersom den skulde 
grundes paa enkelte Exempler: den maa være bekræftet ved den almindelige Mening, 
saaledes som i nærværende Tilfælde. Sin Klogskab og Fasthed lagde han for Dagen 
i alle sine Forretninger, og navnligt i Finantsvæsenet, hvor den störste Ledighed dertil 
gaves. Idet jeg søger at belyse disse hæderlige Træk ved Exempler af denne Besty- 

ti ' .

reise, er det dog langtfra min Hensigt at fælde nogen Dom om denne Bestyrelse selv. 
Den samme Sömmelighedsfölelse, som vilde forbyde en skarp Dadel i de Mindeskrifter, 
som et Selskabs Medlemmer bekjendtgjöre over dets Hedengangne, opfordrer paa den 
anden Side til, ikke at fremsætte et afgjörende Bifald i Sager, hvorom Meningerne ere 
deelte, og hvor man kunde synes at ville benytte en ubillig Leilighedsfordeel over dem, 
som troe at burde forfægte den mindre gunstige Mening. Jeg vil derfor henholde mig 
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til Cbarakteertræk og Forhold, som jeg troer man ikke vil finde Grund til at nægte, 
uden at indlade mig paa den Dom, der skulde fældes over enhver greben Forholds
regel. Det er bekjendt, at han modtog delte Embede paa en Tid, da Rigets hele 
Pengevæsen, ja hele Velfærd efter en lang og ulykkelig Krig befandt sig i det ydersle 
Forfald. Under hans Ministerium hævede Landet sig ud af disse sörgelige Forhold, 
og gjorde betydelige Fremskridt. Dette vilde vistnok være en stor Overdrivelse, om 
man betragtede dette ene eller dog fornemmelig som hans Værk. De ulykkelige Aar, 
som vare gaaede nærmest foran, havde været en stor Skole for næsten hele Europa og 
navnligt for os. Kongen selv saae Nödvendigbeden af store Forandringer: den kloge 
og höierfarne Grev Godske Moltke medvirkede entidlang til Forholdenes Ordning, og 
især til det som vedkom Statsgjeldens Afbetaling: alle Finantsministerens Medarbeidere 
og underordnede Medhjælpere vare gjennemtrængte af Overbeviisningen om Forbedrin
gernes Nödvendighed. Hertil kommer den uskatteerlige Fordeel, som flöd af den sta
dige Fred, under hvilken vort frugtbare Land maatte gjöre lykkelige Fremskridt. Men 
naar man har tilstaaet alt dette, og hertil endnu föiet, at der ved Rigsbankanordningen 
var lagt Grund til den gode Tilstand, vort Pengevæsen siden har opnaaet, kan man 
ogsaa med Rette fordre indrömmet, at den Mand, under hvis Ledning Statscrediten ikke 
blot hævede sig, men blev fuldkommen befæstet, og Papiirpengene, som baade havde 
staaet i cn yderst lav og dertil vaklende Priis, bragtes til lige Gangbarhed med Sölvet, 
ikke havde aibeidet uden Nytte.

Det som allermeest udmærkede hans Finantsbestyrelse, var hans Omhu for 
Landets Credit, bygget paa den punktligste Nöiagtighed i at opfylde enhver Forpligtelse 
og overholde enhver Lov, hvorpaa disse vare grundede. Denne hans Tænkemaade 
blev, umiddelbart efter at han havde tiltraadt Finantsbestyrelsen, sat paa den alvorligste 
-Prove. Alle Hjælpemidler, hvorved Finantscrne under den byrdefulde, alle Landets 
Kræfter lammende Krig havde bestridt de dets Indtægter langt overstigende Udgifter, 
vare forsvundne; paa Udstedelse af nye Repræsentativer havde Regjeringen i Begyndelsen 
af 1813 höitidelig givet Slip; den Reservefond af 15 Millioner i Rigsbanksedler, der

*
var bestemt til at erstatte det saaledes opgivne Hjælpemiddel, blev under den truende 
Stilling, som Danmarks Fiender antoge lidt efter Rigsbankens Stiftelse, og den derpaa 
grundede dybe Nedsættelse af det nye Betalingsmiddel, udtomt i faa Maaneder. Alle 
Kasser vare tomme: paa Laan var der i det Öieblik ikke at tænke; og dog vare be
tydelige Udgifter uundgaaelige. Det eneste Hjælpemiddel, som fra den foregaaende 
Finantsbestyrelse endnu stod til hans Raadighed, var Stiftelsen af rentebærende saa- 
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kaldte Comitecsedler, som efter en tidligere Beslutning blev salte i Omlob allerede 3 
Uger efter at vor Mösting havde tiltraadt sit nye Embede. - Disse skulde ¡folge den 
derom under 8de Januar 1814 udgangne Placat alene modtages i de kongelige Kasser 
ved de paa Contracter grundede Betalinger, videre kunde man ikke gaae, uden at gjöre 
Brud paa de i Rigsbankens Fundation givne Tilsagn. Imidlertid blev der af de Mang
foldige, der havde taget disse Sedler i Betaling, gjort Forsög til at benytte dem i 
Skattebetalingen, og det fremkaldte mange bittre Bemærkninger, at Finantserne ikke vilde 
tage deres egne Sedler i Skatter. Velhavende Folk lode være at betale, for under 
Executionen at frembyde Comiteesedler i Betaling. Men intet af alt dette böiede 
Mösting, der netop i den af saa mange Aarsager besværlige Begyndelse af sit Mini
sterium maatte döie megen Utilfredshed formedelst sin Uböielighed i denne Hen
seende, som de Fleste saae fra et falsk Synspunkt. Denne Fasthed i at holde over 
Bankens Fundation bidrog ikke lidet til at hæve de saa dybt sunkne Bankosedler og 
under den nu tilbagevendende Fred, uagtet dens uheldige Vilkaar og de vanskelige 
Forhold, at gjenerhverve nogen Tillid til Finantserne. Til den paafölgendc Termin 
blcve alle Renter af Statspapirerne rigtigt erlagte, ligesom der heller ikke siden nogen
sinde var Spörgsmaal om at jo Renter saavelsom Gager og alt andet, som Finantserne 
havde at udrede, nöiagtigt bleve betalte og det til den bestemte Tid. Af Omhu for 
Crediten gjorde Finantserne under Möstings Bestyrelse Alt for at grundfæste Banken, der 
nogle Aar efter hans Tiltrædelse til Ministeriet fik Navn af Nationalbank. Der blev 
givet Slip paa Finantsernes i Forordningen af 5te Jan. 1813 grundede Ret til det mu
lige Overskud. Finantserne paatoge.sig at erstatte Banken Alt hvad Seddclindlösningen 
kostede, og da desuagtet Coursen i 1819—1820 tog en höist uheldig Vending, op- 
ofirede Finantserne flere Millioner ved at paatage sig det Tab, som var forbundet med 
et stort Banklaan, der blev aabnet 1820, ved hvis Hjælp der först kom nogen Fasthed 
i Landets Pengevæsen.

De mange heftige Opfordringer, som 1818 og 1819 skete af betrængte Ejen
domsbesiddere om en ny Reduktion eller en Forlængelse af det ved Forordningen af 
5te Januar 1813 tilstaaede Moratorium til Lettelse for de Mange, der under den slette 
Seddelpriis havde paadraget sig Gjæld, som siden var meget trykkende, fandt heller 
ingen Indgang hos Mösting,' derimod sögte han ved Laan fra -Statskassen at afhjælpe 
en Deel af disse Forlegenheder; men Vanskeligheden i at anvende dette Middel paa 
de rette Steder, de skadelige Folger som Pengevæsenets Forbedring medförte for Laan- 
tagerne, og den Omstændighed at Staten selv paa samme Tid maatte gjöre Laan paa 
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byrdefulde Vilkaar, har givet Anledning til stærke Indvendinger mod denne Fremgangs- 
maade. Dog vil man nu neppe mere kunne paastaae, al dette Foretagende endte med 
Tab for Statskassen.

I Skattevæsenet skete under Möstings Ministerium betydelige Forbedringer. 
Ved Forordningen af 18(^e April 1818 indförtes en billigere og jevnere Fordeling af 
Afgifterne, og bragtes en bedre Orden i Communernes Afgifter. Da lave Kornpriser 
trykkede Landmanden, blev ikke alene en Deel af disse for det förslc eftergivet, 
men dertil endnu föiet en Tilladelse til at betale det Ôvrige med Korn til Priser, som 
vare Yderne gunstige. Desuden blev denne Afgivtsmaade benyttet til at tilveiebringe 
en bedre Behandling, en omhyggeligere Rensning og Törring af Kornet, idet man ikke 
modtog slet Korn i Betaling, og satte Prisen paa det ovrige efter Godhed og Vægt. 
Dette har upaatvivlelig bidraget meget til de Forbedringer i vort Landbrug, som have 
givet vore Varer en betydelig större Anseelse i Udlandet, end forhen. Desuden 
gaves saavel Kongeriget som Hertugdømmerne adskillige Lettelser i de under Krigen 
paabudne Skatter, og den 1810 paa 8 Aar paabudne Indkomstskat ophævedes al
lerede 1815.

I hans Hjem herskede den skjönncste huuslige Tone ved Siden af den Finhed, 
det höiere Selskabsliv giver. Hans Klogskab, som vel vidste at skjule hvad der ikke 
maalte bekjendtgjöres, udelukkede ikke en aabenhjertig Meddeelsomhed over den langt 
större Mængde af Gjenstande, som ingen Hemmelighed fordrede. Medens Statsmanden, 
ja endog den egentlige Hofmand robede sig i hans Underholdnings Tone, bragte hin 
tillidsfulde Meddeelsomhed En let til at glemme begge, og at indbilde sig, at man 
talte med en velunderrettet og fortrolig Omgangsven.

Han var tidligt, Aar 1785 den 22de Juli, indgaaet i Ægteskab med Fröken 
Cæcilie Christiane v. Krogh, med hvem han levede i et lykkeligt Ægteskab over 57 
Aar. Ægteskabet var uden Born, men saa inderlig kjærligt, at det ikke blot var et 
Monster, men endog kunde kaldes et sjeldent skjönt Monster.

U. C. Örtled,
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II.

Den 29de August 1843 berövcdes dette Selskab et af dets ældste og virk- 
somste Medlemmer. Navnet Jacobson lærte jeg allerede at kjende i mine Studenter- 
Aar blandt Anatomiens og Physiologiens hæderligste Repræsentanter; jeg lærte stedse 
at agte det höiere, jo mere jeg selv blev fortrolig med disse Videnskaber, og medens 
jeg var Vidne til hans utrættede, kraftige Virksomhed endnu i de sidste Aar, fornem
melig ved Modet i Stockholm 1842, anede jeg ikke, saasnart at skulle opfylde det 
hæderlige men sörgelige Hverv, her at hellige nogle Ord til, den Hedengangnes Minde.

Ludvig Levin Jacobson var födt i Kjöbenhavn den 10de Jan. 1783. Da hans 
Fader, Hof-Graveur og Medailleur Jacobson, efter Kjøbenhavns Ildebrand 1794, ved 
hvilken han mistede sit hele Bohave, havde nedsat sig i Stockholm, blev han (1796) 
i sit 13de Aar hensat til det tydske Lyceum dersteds, og studerede Lægevidenskaben i 
Aaret 1799 först i Stockholm, men derpaa fra Aaret 1800 i Kjöbenhavn. 1801 tog 
han ved det Kgl. chirurgiske Akademie en saa hæderlig Examen, at han to Aar efter 
(1806) ved samme Læreanstalt ansattes som Reservechirurg, og det paafölgende Aar 
(1807) som Lector i Chemie.

Under Kjøbenhavns Bombardement gjorde Jacobson Tjeneste ved det i Fri
murerlogens Locale i Kronprindsensgade oprettede Lazareth for Studenter og Livjægere; 
men efter Capitulationen benyttede han Ledigheden til at lære de engelske Feldtlaza- 
rether at kjende, og udgav derefter en interessant Beretning „om Medicinalvæsenet ved 
den engelske Armee” (Bibi, for Læger 1ste Bind 1809). — Vigtigere var imidlertid 
en Meddelelse, som han paa samme Tid (1809) gjorde til det Kgl. Videnskabernes 
Selskab. Han paaviste nemlig et nyt Organ i Pattedyrenes Hoved. Langsmed hver 
Side at Næseskillevæggen, tæl over Ganen, ligger det hos Pattedyrene i Form af en 
huul Bruskcylinder, indvendig beklædt af en Sliimhinde, bagtil modtagende en Green 
af Lugtenerven og fortil — gjcnncin de efter den danske Anatom Nicolai Stenson op
kaldte Gange — udmundende paa Ganen tæt bagved de midterste Fortænder. At disse 
Veie skulde være Organet for en egen Sands, eller overhovedet være andel end skjulte 
Biafdelinger af Lugteorganet, have de Samtidige ikke villet indrömme; men det Factiske 
i Opdagelsen har vundet almindelig Anerkjendelse, og en hæderligere Begyndelse paa 
den literære Bane er ikke bleven Mange til Deel. Videnskabernes Selskab tilstillede 
ham dets Sölvmcdaille; Cuvier gav en hæderlig Anmeldelse af Opdagelsen i Annales 
du museum (Tome 18. 1811), og den almindeligt optagne Benævnelse: „det Jacob- 

38*
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xonskc Organ’’1 sikkrede Opdagerens Navn allerede en værdig Plads i Videnskabernes 
Historie. (Organet er vidtløftigere beskrevet i Veterinairselskabets Skrifter 2den Deel 1813).

Allerede 1809 fratraadte Jacobson sin Post som Lector i Chemie ved det chi- 
rurgiske Akademie. 1811 fik ban Titel af Regimentschirurg og tiltraadte med offentlig 
Understøttelse en Reise til Tydskland og Frankrig. 1 Paris fandt han i den store 
Cuviers Huus en Modtagelse, der maaskee ikke lidet har bidraget til at opflamme den 
Forkjærlighed, som han gjennem hele sit Liv bibeholdt for Undersøgelser i Dyrenes 
indre Bygning, og som han — hvad kun vil lykkes meget Faa — vidste at forene 
med en usvækket Iver for den pracfiske Lægevidenskab.

Under sit Ophold i Paris meddeelte han flere Iagttagelser fra den sammenlig
nende Anatomie: 1) over den hos mange Fugle meget store Næsekjertel, der som oftest 
har sit Leie over Öinene, og som Jacobson kaldte glándula nasalis lateralis Stenonis. 
Han angav at have fundet en analog Kjertel hos Mennesket og Pattedyrene i Alminde
lighed, men liggende i selve Næsehulen. (Nouveau bulletin des sciences de la société 
philomatique 1813 April). 2) Over de allerede tidligere bekjendte lange, snoede rör- 
formige Gange i Rokkernes og Haiernes Overkjæbe, fyldte med en tykflydende klar 
Vædske. Han sögte at tyde dem som et særeget Sandseorgan (Nouv. bull, des sciences 
de la soc. philom. 1813 Septbr.). 3) Over et særeget Forlob af Veneblodet fra Bug
lemmerne, Halen og Underlivsvæggene hos Krybdyrene (Nouv. bull, des sciences de la 
société philom. 1813 April). Delte var den fürste Beretning om en af hans vig
tigste Opdagelser, der i sin Ileelhed dog forst falder i en noget' senere Periode af 
hans Liv. Fremdeles forelæste han (22 Juli 1813 i la Société de la faculté de Méd. 
de Paris) 4) den fürste Meddelelse af en af ham opdaget Nerveanaslomose i Oret, hvis • 
Offcntliggjörelse ligeledes falder i en noget senere Periode.

Ikke mindre end den sammenlignende Anatomie havde den practikke Medicin 
og navnlig Chrurgien, i Paris beskjæftiget Jacobsons rastlose Flid. Den Iver, hvormed 
han benyttede de derværende Hospitaler og andre lægevidenskabelige Indretninger, har 
Selskabets hæderlige Secretair været Vidne til, da han paa samme Tid opholdt sig i 
Paris. (Tale ved Prof. Jacobsons Liigfærd den 3die September 1843 af H. C. Örsted). 
Da han var ifærd med at tiltræde sin Hjemreise, modtog han (1813) Ordre fra den 
danske Regjering at gaae til den franske Armee, „for at indhente Oplysninger om det 
militaire Medicinalvæsen.” Forsynet med en Anbefaling fra Hertugen af Bassano ankom 
han til Gotha, hvor Larrey og især Desgenettes tog sig af ham. Han marschercde med 
Colonnen til Leipzig og gjorde her Tjeneste i et Lazareth udenfor Byen, men angrebes 
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af Lazarethfeberen og bragtes Döden nær. Imidlertid forefaldt Slaget ved Leipzig. 
Den fjendtlige Armee bemægtigede sig Lazaretbet og Kosakkerne udplyndrede det al
deles. Da Jacobson omsider kom op fra Sygeleict, eiede han intet uden det Linned, 
han der havde haaret, og en Frakke, som tilfældigviis havde undgaaet den plyndrende 
Fjendes Opmærksomhed. Til Lykke erfarede Professor Schwägrichen i Leipzig, der 
allerede tidligere havde skjænket Jacobson megen Opmærksomhed, denne hans Stilling 
Ilan forsynede ham med det Nødvendige og aabnede ham sit Huus under den paaföl- 
gende Reconvalescens.

Snart viste sig en ny rig Lejlighed for Jacobson til at studere det militaire 
Medicinalvæsen under de Allierede, og ved Prof. Schwägrichen blev han sat i Stand 
til at tage virksom Deel i Lægebehandlingen. Paa denne Tid modtog Schwägrichen 
Anmodning om at anbefale en Læge, der kunde stilles i Spidsen for Medicinalvæsenet 
i den engelsk-hannoverske Legion. Blandt tre Læger, som Schwägrichen nævnte, var 
ogsaa Jacobson, og, da han var meget fordeelagtigen bekjendt for Stieglitz i Hannover, 
faldt Valget paa ham. I denne hæderlige Stilling forblev Jacobson til den snart paa- 
fölgende Fredsslutning, da han (1814) vendte tilbage til Kjöbenhavn. Aaret efter 
fik han Titlen af Professor, og fra Kiel creeredes han til Dr. med. & chirurgiæ 
honorarios.

At han under sit Ophold i Hannover, paa en l id den practiske Lægevidénskab 
i saa höi Grad maatte beskjæftige ham, ikke glemte den Forskning i Theorien, hvorved 
hin faaer sit sande videnskabelige Værd , derpaa leverede Jacobson et smukt ExempeL 
Han forefandt i Hannover Hjertet af en Patient, död af den saakaldte Blaasyge, som 
opstaaer, naar Veneblodet ved en eller anden Feil i Karsystemets Dannelse meer eller 
mindre forhindres fra at strömme til Lungerne og saaledes unddrages Vexelskiftet med 
den ydre Luft. Jacobson fik Tilladelse til at undersøge Hjertet, og fandt i dette 
Tilfælde at Feilen laae i en yderlig Sneverhed af Lungepulsaaren og et abnormt Ud
spring af den store Pulsaare (Aorta), men at Naturen til en vis Grad havde raadet 
Bod paa Feilen derved, at Lungernes Ernæringskar (Arteriæ bronchiales) vare meget ud
videde , altsaa haade tilfort Lungerne en langt större Blodmasse, end ellers 
er Tilfældet. Da den samtidige Lærer i Halle, Joh. Friedr. Meckel, havde yttret denne 
Udvei som et muligt Erstatningsmiddel for Naturen i BIaasygen, meddeclte Jacobson 
sin Iagttagelse i et Brev til denne berömte Anatom. (See Meckels Deutsches Archiv 
für die Physiologie 2. B. 1816).

i

1817 offentliggjorde han en meget vigtig Bemærkning. Bestemmelsen af 
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Brisselet (Thymus) hos de spæde Pattedyr kjendes ikke. 1 de Formodninger, man 
havde fremsat derom, spillede gjerne den Omstændighed en stor Rolle, at det hos de 
vintersovende Dyr skulde tiltage betydeligt henad Tiden, da de falde i Dvale, og atter 
være stærkt indsvundet, naar de vaagne op deraf. Men Jacobson viste, at denne Paa
stand hidrörte fra en Forvexling mellem det virkelige Brissel og de store Fedtmasser, 
om hvilke alene hine Forandringer ved Vintersovnen kan siges at gjelde. (Meckels 
Archiv 3.' Band 1817). — Det paafölgende Aar (1818) offentliggjorde Jacobson den 
tidligere omtalte Opdagelse af en hidtil upaaagtet Nerveforgrening indeni Örets Tromme
hule. Denne Opdagelse, der har faaet en stor Betydningsfuldhed i Nervesystemets 
Historie, meddeeltes i en Afhandling (Suppplementa ad otoiatriam) i del Kgl. medicinske 
Selskabs Skrifter (Nova acta Vol. 1; the Lancet 1827; fremdeles i Meckels Archiv 
1818; Repert. d’Anat. & de Physiol. Tome 2, 1826). Han forfulgte denne Opdagelse 
ikke synderlig vidt, og anede vel end ikke, at han ved den indledede en Række Under
søgelser i Nerveanatomien, der senere har beskjæftiget flere af de dygtigste Anatomer 
— deriblandt ogsaa dette Selskabs hæderlige Medlem, Dr. Bendz. Nerveforgreningen 
forer ganske almindelig Navnet af den Jacobsonske Anastomose, og Hovedgrenen deri: 
den Jacobsonske Nerve.

I Aaret 1819 blev Jacobson Medlem af det Kgl. danske Videnskabernes Sel
skab. Han var i denne Tid og indtil 1822 især svssclsat med to Rækker Under
søgelser. — Den ene var af mere chemisk Natur, og bestod i at efterspore Urinaf
sondringen hos lavere Dyr og hos Fostrene. Han viste Urinsyrens Tilstedeværelse i 
Sneglenes saakaldte Kalksæk (Oversigt over det Kgl. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 
1818—19; Journal de physique 1820; Meckels Archiv 1820) og i Fuglefoslrenes 
Allantois (Oversigt over Vidensk. Selsk. Forhdl. 1821—22; Meckels Archiv 1823).— 
Den anden var en Fortsættelse af den ovenfor meddeelte Undersøgelse om Veneblodets 
særegne Forlob hos Krybdyrene. Han opdagede nemlig, at et lignende Forhold finder 
Sted hos Fuglene og Fiskene, altsaa at det gjelder for de tre lavere Hvirveldyrclasser 
i Almindelighed. Hos alle disse Dyr gaaer Veneblodet fra Buglemmerne, Halen og 
Underlivsvæggenc ikke altsammen umiddelbart gjennem Huulaaren til Hjertet, saaledes 
som Tilfældet er hos Pattedyrene, men for en stor Deel först — paa forskjellig Maadc 
hos de forskjellige Dyr — til Nyrerne og Binyrerne-, hos Fuglene tildeels ogsaa til 
Leveren i Forening med den egentlige Portaare. I Nyrerne, Binyrerne og Leveren 
blive disse Vener altsaa tilforende Vener — ligesom Portaaren er det hos alle Hvirvel
dyr i Leveren — og först eflerat Veneblodet har gaaet gjennem det fine Ilaarkarnet i 
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deres Indre, samler det sig atter, for i regelmæssige Vener at fores til Hjertet. (Overs, 
over det Kgl. danske Vidsk. Selsk. Forhdl. 1816—17, 1817—18 og 1820—21. De 
systemate venoso peculiari, Hafniæ 1821, og i Isis 1822; Journal de physique 1821; 
Philadelphia Journal of medic, and physic. Sc. Vol. 6. 1823. Angaaende Forholdet 
i Binyrerne, see Overs, over det Kgl. danske Vidsk. Selsk. Forh. 1822—23, hvor 
tillige omtales lignende Undersögelser over Binyrerne hos Fuglene af Etatsr. Reinhardt).

Blandt hans mindre vigtige Arbeider fra samme Periode bör ikke lades uomtalt 
Opfindelsen af et nyt Underbindings-Instrument, hvorved Chirurgen kan fatte og under
binde en beskadiget Pulsaare uden Medhjelp (Svenska Läkare Selsk. Handl. 6te Bind 
1819 og Bibi, for Læger 3die Bind 1823), og nogle Undersøgelser af Öiets indre 
Dele (Supplementa ad ophthalmoiatriam ; de humore oculi parum cognito. Med. Selskabs 
Nova acta Vol. 2).

1822 indtraadte han som Regimentschirurg i den danske Armee, först ved 
daværende Kongens Regiment, fem Aar senere ved H. M. Kongens Livgarde. Han 
havde paa samme Tid en meget udbredt Lægepraxis, og 1823 begyndte hans lykkelige 
Familieliv med hans nu efterladte Enke. — Hvor stor hans Virksomhed imidlertid ved
blev som Naturforsker, derom vidner den lange Række af literære Arbeider, der frem
deles udgik fra hans Haand.

1821 fremsatte han 1) en ny Theorie til Forklaringer» af Oiets Evne at danne 
et klart Billede paa Nethinden saavel af fjerne som nære Gjenstande. Ilan antog at 
Lindsen kunde flyttes længere frem eller tilbage derved, at Vandvædsken kunde trænge 
»nd eller ud af den saakaldte Canalis Petiti gjennem en stor Mængde Aabninger, han 
havde fundet paa dennes forreste Væg, om hvis Tilværelse hans Samtidige imidlertid 
ikke have kunnet overbevise sig. (Oversigt over Vidsk. Selsk. Forh. 1824—1825; 
Sv. Läk. Selsk. Arsberätt. för 1826. pag. 3—5). 2) En Række Forsög over de hvid
blodige Dyrs Indsugningsevne, hvilken han tydeliggjorde ved at udsætte dem for en 
Oplosning af jernblaasuurt Kali. I det ufarvede Blod lod denne farvede Oplosning sig 
let iagttage, især dog naar man reagerede paa den ved Chlorjern. (Oversigt over det 
Kgl. danske Vidsk. Selsk. Forhdl. 1824—25).

1825 efterviste han (see Overs, over Vidsk. Selsk. Forhandl. 1825—26) 
1) Binyrernes mere almindelige Forekomst hos Fiskene, blandt hvilke hidtil kun Haierne 
og Rokkerne vidstes at have dem; 2) gav han en Udsigt over Lymphekarrene hos 
de lavere Hvirveldyr, og efterviste navnligen det meget mærkværdige Forhold hos Kryb
dyrene, at Lymphekarrene skedeformigt omgive Pulsaarerne. Denne hans smukke Op- 
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dagelse blev næsten upaaagtet af hans Samtidige, udentvivl fordi den ikke, saaledes 
som hans övrige Opdagelser, var indrykket i fremmede Journaler, men kun var an
meldt i Oversigten af det danske Vidsk. Selsk. Forhandlinger. E, II. Weber bekjendt- 
gjorde Forholdet hos Krybdyrene meget senere uden at kjende Jacobsons Opdagelse 
deraf. Den saare mærkværdige Opdagelse, som Johannes Müller i Berlin senere gjorde 
hos Fröerne, af egne Lymphehjerter, maa man, efter Jacobsons mundtlige Yttringer 
antage, at han ogsaa tidligere har gjort, men man maa tillige tilstaac, at dette ingen
lunde fremgaaer af hin korte Meddelelse, saa at i hvert Tilfælde Æren herfor tilkommer 
Johannes Müller. 3) Viste han at hos Fröerne meget hyppigen forekommer sand Her
maphroditisme, der ellers er saa höist sjelden hos Hvirveldyrene.

I samme og i det folgende Aar (1826) meddeelte han Undersögelser af Cy- 
claden, en lille Musling i vore Ferskvande, samt Iagttagelser over Dammuslingens Ind
voldsorme. Med adskillige Tillæg udgaves disse Iagttagelser 1828, under Navn af 
Bidrag til Bloddyrenes Anatomie og Physiologie, i delte Selskabs Skrifter 3die Deel 
Pag. 258—298. Den Anskuelse, han i disse forskjellige Beretninger fremsatte, at de 
smaa Bivalver, der ofte findes paa Muslingens ydre Gjcllepar, ikke ere dens Yngel men 
Snyltedyr, har imidlertid siden ikke bekræftet sig.

1827 viste han, at Vener, ved at gjennemskæres eller beskadiges, undergaae 
den samme Ilelingsfremgang, som for Arterierne ¡folge Andres Iagttagelser allerede var 
bekjendt. (Overs, over Vidsk. Selsk. Forhandl. 1827—28).

1829 gjorde han 1) nogle interessante Meddelelser over Hinderne af Patte- 
dyrfostrels Æg og 2) over Urnyrerne, de saakaldte WolfTske Legemer, eller — som 
han efter nogle foregaaende Forfattere benævnede dem —■ de Okenske Legemer. 1 en 
tydsk Oversættelse udgaves disse sidstnævnte Undersögelser 1830.

Imidlertid havde Jacobson udtænkt et nyt Middel til at hæve een af de smer
teligste Sygdomme, Mennesket kan være underkastet, nemlig Blærcsteen. I Frankrig 
havde Amyssat og Leroy d’Etioles udtænkt at tilintetgjöre Stenen ved at anvende et 
Boer i en lige Sonde, der fandtes temmelig let at kunne indbringes i Blæren gjennem 
de naturlige Veie. Denne Maade at tilintetgjöre Blærestenen ved at at bore den, 
bragtes især i heldig Udförelse ved Civiale, og den benævnedes Litothritien. Det af 
Jacobson udtænkte Middel gik ud paa at tilintetgjöre Stenen ved at knuse den. Han 
anvendte en sædvanlig Blæresonde i Form af et saakaldet Catheter, men indrettet saa
ledes, at den lod sig ligesom spalte i 2 Grene og atter kräftigen skrue sammen. 
Efterat den gjennem de naturlige Veie var indfort i Blæren, kunde Stenen ved dens 
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Hjelp temmelig let fattes og knuses. Denne Operationsmaade fik Navn af Metliodus 
lilhoclastica. Jacobson anmeldte den först 1820 i det Kgl. med. Selskab, senere 
(1828—29) i det Kongl. Vidensk. Selskab, 1830 i Gerson-Julius Journal. Den vandt 
almindeligt Bifald og er endnu, skjöndt med flere Modificationer, i fuld Anvendelse. 
Han selv brugte den som oftest med megen Held, og mange Syge skylde denne hans 
Opfindelse Befrielsen fra svære Lidelser. Til de Ilædersbeviisninger, han nöd i An
ledning af denne Opfindelse, maa især regnes, at 1833 tilkjendtes han tilligemed Leroy 
d’Etioles en af de Monthionske Præmier, stor 4000 fr. — Samme Aar udnævntes han 
til corresponderende Medlem af det franske Institut. Allerede 1829 var han blevcn 
hædret som Ridder af Dannebroge, 1836 blev han tillige Dannebrogsmand. Samme 
Aar valgtes han ogsaa til Æresmedlem af det Kgl. medicinske Selskab.

1833 bekjendtgjorde Jacobson et Tilfælde af den tropiske Indvoldsorm, Filaria 
medinensis. den saakaldte Guinea-Worm, bos en ung Mulat, der var kommen fra 
Guinea. (Overs, over Vidensk. Forhandl., 1833—34. Nouvelles annales du museum 
d’histoire naturelle Tome 111). Af de to Orme, denne fandtes at have under Iluden 
af Foden, uddroges den ene heel; den anden brast, men gav derved Ledighed til meget 
interessante Iagttagelser over dens levende Yngel.

I flere Aar, navnlig fra 1831 af, var han meget sysselsat med at prove det 
chromsure Kalis og Chromsyrens Anvendelse saavel i technisk Brug som især i Læge- 
praxis. lian viste en særdeles Forkjærlighed for delte Middel, og er han i denne Hen
seende gaaet for vidt i sine Forhaabninger, vil han dog unægteligen altid beholde 
Æren for at have paaviist flere hidtil ukjendte Egenskaber ved dette Middel (Overs, 
over Vidensk. Selskabs Forh. 1831—32; 1834—35; 1836—37; 1840, 1844).

1811 viste Jacobson Urigtigheden af at ansee de Legemer, som Sulzer (1801) 
havde iagttaget fra en Patient og beskrevet under Navn af Diceras rude, for at være 
Indvoldsorme, en Mening som jeg havde forsvaret, da ganske lignende Legemer sendtes 
mig som drevne fra en Patient paa Bornholm. Med stor Skarpsindighed viste han ikke 
alene at de vare Plantedele, men endog fra hvilken Plante, nemlig at de vare Frö- 
gjemmerne af Morbær. Omtrent samtidig var imidlertid Helminthologen Dicsing med 
Understøttelse af Botanikerne Endlicher, Unger og Fenzl i Wien kommet til samme 
Resultat efter Undersøgelser paa et af mig til Wien sendt Exemplar.

I 1842 fik Jacobson Prædicat af Kongen af Danmarks Livlæge; Sverrigs 
Konge, 'der allerede tidligere havde benaadet ham med Nordstjerneordenen, valgte ham 
under Modet i Stockholm til Commandeur af Vasa - Ordenen. — Ved dette de skandi- 

VII. 39 
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naviske Naturforskeres Mode viste Jacobson endnu den fulde Kraft, han altid havde 
været i Besiddelse af. Han meddeelte flere af sine ældre, her allerede nævnte, Op
dagelser, deels i den zoologiske , deels i den medicinske Afdeling, og desuden adskil
lige nye Iagttagelser, saasom om Entozoer hos Mollusker og om Bækkenets Udvidelse 
hos Pindsvinet under Drægtigheden. Men især maatte de af hans Meddelelser vække 
almindelig Interessse, som angik Hjerneskallens tidligste Udvikling. Han troede at 
have opdaget et fuldstændigt tidligere Bruskcranium som Forlöber for den blivende 
Hjerneskal, og at denne dannes udenomkring det, altsaa et virkeligt Præmordial- eller 
Ur-Cranium. (See Forhandlingar vid de Skandinaviske Naturforskarnes tredje Möte i 
Stockholm den 13de—19de Juli 1812, Pag. 739; Oversigt over Vidensk. Selskabs 
Forh. 1842, Pag 90.)

Med dette vigtige Æmne synes han især at have været sysselsat i den sidste 
Halvdeel af 18'12 og forste Halvdeel af 1843. Ilan vidste endnu i sit 61 Aar, lige
som i den kraftigere Alder, midt under en udbredt Lægepraxis, at vinde Tid til viden
skabelige Undersøgelser. Han var i sin fulde Virksomhed for Videnskaben, — da en 
typhös Teber kastede ham paa Sygcleiet og endte hans daadfulde Liv.

Hvad jeg her har talt, vil Selskabet have fundet i Grunden kun at være en 
historisk Fremstilling af hvad Jacobson har udrettet. Held Enhver, hvem en saadan 
simpel Fremstilling bliver tiL en Lovtale! Efterverdenen vil i denne Fremstilling er- 
kjende, at Jacobsen har virket meget og med meget Held for Videnskaben, Men den 
vil ikke kunne lære at skatte alt hvad han har virket for den ved sin Personlighed. 
Jacobson var ingen begavet Taler, ligesom han ci heller besad det Talent at indklæde 
sine skriftlige Arbeiser i et smukt Sprog. Men hans Tale saavelsom hans hele Ydre 
havde en Værdighed, der tilkjendegav Bevidstheden om, at hvad han sagde og gjorde 
var rigtigt. Derved vandt han almindelig Agtelse og Tillid. Han nöd denne ikke 
blot som Videnskabsmand, men i ligesaa höi Grad som Læge, især som Operateur, 
Hans Indflydelse i det Kongelige medicinske Selskab saavelsom i dette Videnskabernes 
Selskab var meget betydelig. Man var vant til al see ham — et af begge Selska
bers ældste Medlemmer — stadigen ved hvert Mode paa en bestemt Plads og le
vende at tage Deel i Forhandlingerne. Foruden de mange Afhandlinger, som han i 
begge Selskaber, ifölge den foregaaende Fremstilling, har havt at forelægge, bære Pro-

I
tocollerne Vidne om de mangfoldige korte Meddelelser, der, især i det medicinske Sel
skab, ikke lidet bidroge til at gjöre Moderne interessante og lærerige.
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Saaledes vil Jacobson længe savnes ikke alene af sine Venner og sin Familiç, 
men af Videnskabsmændene overhovedet og af den danske Lægestand i Særdeleshed, 
der i ham havde en af sine værdigste Repræsentanter.

U. EschricM,

111.

Carl Ludvig Bendz blev fod i Odense d. 4 Januar 1797. Hans Forældre 
vare Etatsraad Laurits Martin Bendz, Borgemester i Odense, og Begine Christmcc födt 
Bang, Datter af Justitsraad, Amtsforvalter Bang i Odense.

Han nöd Underviisning i Odense Cathedralskole indtil han den 1 August 1809 
blev antaget som Artillcriecadet, og gjorde der en saadan Fremgang, at han den 1 Au
gust 1813 blev Officeer med to Aars Anciennetet. Fra December s. A. commanderede 
han en kjörende Division paa Fyen , med hvilken en Overskibning til AIs forgjæves 
prövedes; i Aaret 1814 ansattes han ved Parken, som hörte til det ifölge Kieler Trac- 
talen afgivne Contingent. Med dette rykkede han ind i Tydskland, og vendte i Som
meren samme Aar tilbage til Rendsborg efter endt Feldttog. Vinteren 18] £ tilbragde 
han derpaa i Kjöbenhavn, for at deeltage i de yngre Officerers Ovelser og Underviis
ning. I Foraarct 1815 vendte han tilbage til Rendsborg og ansattes ved det Contin
gent, der rykkede ind i Tydskland i Anledning af Napoleons Tibagekomst, men som 
efter Slaget ved Waterloo snart vendte tilbage, hvorpaa det Batterie, hvortil han hörte, 
sattes paa Fredsfod. Fra 1815 til 1827 var han ansat ved Artilleriet, der laae i Gar
nison i Rendsborg, og benyttede den Ro, han her kunde nyde, til at udvide sine 
mathematiske Kundskaber, hvori han allerede som Cadet havde gjort mere end alminde
lig Fremgang. Jeg behöver neppe af udpege, hvormegen selvstændig Kjærlighed til 
Videnskaben et saaledes anvendt Garnisonsliv lægger for Dagen. Han blev ved sin 
Stilling som Officeer særlig kaldet til at sysselsætte sig med Brovæsenet; og som Com
mandeur for dettes Rendsborger-Afdeling, havde han Ledighed til i Aaret 1826 at slaae 
en Bro over en Arm af Eideren i Hans Majestæt Kongens Nærværelse, hvilken lykke
des saa godt, at Kongen ifölge General v. Haffners Anbefaling lod ham çeise til Frank
rig, for at gjore sig bekjendt med Brovæsenet i den franske Armee. Han tiltraadte
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denue Reise i Foraaret 1827, og opholdt sig et halvt Aar i Strasburg og et halvt 
Aar i Paris. Ved sine Indberetninger og Forslag gav han det væsentligste Stod til de 
Forbedringer, det danske Pontonvæsen har modtaget. — Neppe vendt tilbage i Foraa
ret 1828, reiste han strax ifölge directe kongelig Ordre tilbage til Paris, for at udvide 
sine mathematiske Kundskaber, og gjöre sig bekjendt med den polytechniske Skoles 
indretning. I Foraaret 1829 kom han tilbage og blev ansat til Tjeneste i Kjöbenhavn, 
hvor han deels beskjæftigcde sig med Forbedringer ved Brovæsenet, deels gik davæ
rende Oberstlieutenant, nu Kammerherre og Generalkrigscommissair v. Abrahamson til- 
haande ved de forberedende Arbeider til en Reorganisation af det militaire Skolevæsen, 
Især Oprettelsen af en fælleds Skole for Stabs-, Ingenieur-, Artillerie- og Veivæsen. 
Delte Hverv fortsatte han siden, da Abrahamson paa nogen Tid bortkaldtes til Forret
ninger udenfor Landet, directe under General v. Bülow, der som fungerende Chef for 
Generalqvarteermesterstaben havde af Kongen faaet Befaling til at indkomme med Forslag 
til Oprettelse af en militair Höiskole. Bendz hk derved en betydelig Indflydelse paa de 
forberedende Arbeider, ved hvilke det forste Udkast til en militair Höiskole gjordes, og 
han blev siden et meget virksomt Medlem af den Commission, som sattes til Udarbeidelsen 
af det endelige Forslag. — For at skaffe Skolen den forste Adgang, blev det nödven- 
digt at oprete en Forbercdelses-Classe, hvorved Bcndz overtog den mathematiske Under- 
viisning, og ophörte fra nu af at gjöre Tienesle ved Artilleriecorpset. Da Höiskolen 
traadte i Virksomhed, blev Bendz ansat som Lærer i Mathematik og den rationelle 
Mechanik. — Samtidig hermed blev en Commission nedsat under General v. Bülows 
Præsidium til Landcadet-Academiets Reorganisation. Af denne Commission blev Bendz 
Medlem, og bidrog væsentligen til at forskaffe den mathematiske Underviisning ved 
denne Skole et fastere Grundlag. — Som Folge af de for Höiskolen fastsatte Bestem
melser udarbeidede han en Ledetraad, der tryktes til Brug ved hans Forelæsninger. 
Da han ved Adgangsexamcn til Höiskolen blev opmærksom paa, hvor lidt de mathema
tiske Studier vare almindelig udbredte, understöltede han af alle Kræfter Oprettelsen af 
en privat Forberedelses-Skole, ved hvilken han selv oplraadte som Lærer i Mathematik. 
Denne Skole bestaaer .endnu i fuld Virksomhed under dens Stifters, Professor Marib'oes, 
Bestyrelse.

Forskjcllige indlraadte Forhold medförte at Capitainerne Bendz og Kellner i de 
senere Aar bleve de eneste tilbage ved Höiskolen af de Mænd, der havde været Med
lemmer af Organisations-Comileen, hvorved han fik en betydelig Indflydelse paa Skolens 
«ivrige Udvikling. •
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Som Lærer erhvervede han sig ved sit ypperlige Foredrag og sin Evne til at 
vække Interesse for Mathematiken hos sine Tilhörcre, store Fortjenester.

Bendz blev den 2 Mai 1834 oplaget som Medlem af det Kongelige danske 
Videnskabernes Selskab, og var heri Medlem af Landmaalingscommissionen og Revisor.

Som et Beviis paa den Anseelse, hvori han stod for sine Indsigter, kan ogsaa 
nævnes, at hah blev Medcensor for de Proveforelæsninger, som holdtes ved Universite
tet for den mathematiske Lærepost, og efter hvilken Ramus blev udnævnt til Professor.

Efter et langvarigt Sygeleie döde han den 7 October 1843 efterat have levet 
i 14 Aar i ægteskabelig Forbindelse med Auguste Wilhelmine, födl Jacobsen, Datter af 
afdöde Skibsmægler Jacobsen her i Byen, efterladende hende med 4 Börn.

BH. C1, torsted.

Modet den 15de Marts.

Professor N. M. Petersen meddeelle nogle Bemærkninger om Rasks Fremstilling af 

Declinationssystemet. Forf. var af Grimms Mening, at Hankjön og Hunkjön ikke ere 
afledte af Intetkjön. Han stöttede den især paa folgende Grunde: Naar Rask mener 
at Intetkjönnet er den Grundform, hvoraf de andre Kjönsformer ere komne, saa forud
sættes, at det ene Kjön overhovedet kommer af det andet; men dette kan ikke antages. 
De grammatikalske Kjön ere ikke opstaaede efter og af hinanden, men samtidige, i 
Modsætning til hinanden, enten paa een Gang det Levendes og Livlöses Kjön (i adskil
lige amerikanske Sprog, efter Humboldt) eller paa een Gang Hankjön og Hunkjön (i 
de österlandske Sprog), og senere i Modsætning til disse el Intetkjön. Kjönsendelser- 
iies Bygning i alle japeliske Sprog viser ogsaa, at man ved Hankjön har villet ud
trykke noget Haardere, ved Hunkjön noget Blödere, og, da Intetkjönnet dannede sig, 
ved dette noget endnu Haardere end ved Ilankjönnet. Fremdeles: Kjönsendelserne ere 
opstaaede af Pronomina for de tre Kjön: han, hun og det (gr. ôç, rj, toÔ, senere for
vandskel 70; lat. is (sus'), ca, id (ill-ud'); tydsk er, sie, es; isl. så (sas), sti, pal, jf.
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vort ha-n, hu-n, det, o. s. v., hvilke i alle disse Sprog ere selvsamme Ord, ifölge de 
berstende Overgangslove); men da det nu er aabenbart, at disse Pronomina ikke ere 
komne af hinanden (og ikke af zoô o. s. v. overhovedet han ikke af det), saa kunne de 
som Kjönsendelser heller ikke være komne af hinanden. Endelig vil det ved Betragt
ningen af alle regelmæssige Tillægsord vise sig, at deres Hankjön og Hunkjön ikke 
ere komne af deres lntetkjön (i Almindelighed er ikke engang dettes Endelse den herskende): 
åyct&oc, er ikke kommet af ocya&or, hvilket efter Rask selv er den oprindelige Intet- 
kjönsform, ligesaalidet som guter af gutes, gåår (og Hunkj. goåu) af gott, eller vort 
god af godt. Det samme gjælder om alle de af Rask anförte Exempler, naar man kun 
vil betragte disse Ords oprindelige Former, ikke deres senere forvanskede Skikkelse; 
man vil ved dem alle, for saavidt deres Oprindelse kan efterspores, finde, at kun deres 
forvanskede Former give dem et saadant Udseende, at deres Hankjön synes ligefrem at 
være kommet af deres lntetkjön: Ejef. ¿u^«2ov og Fl. [xsyaXoi, jf. isl. mikill, vise, 
at fisyag er en forvansket Form; i %ctQisi<; for bestaaer Slutningen af en
Rod (et Navneord), der som Alkjön gjenkjendes i lat. -ans, som lntetkjön i ens 
(ent-is), som Hunkjön i isl. ond, Aand, Væsen; til denne Rod er föiet de tre Kjöns
endelser; o. s. fremdeles. Som Beviis herimod kan ei tjene, at der imellem Bøjningen 
af Hankjöns- og Intetkjönsord hersker nogen Lighed (fuldstændig er den ingenlunde); 
thi et der, naturligt, at begge de Kjön, der udtrykke det Haarde, ligge hinanden nær
mere i sine Former end det, der betegner den blödere Kvindelighed, uden at man der
for kan antage, at det ene skulde have sin Oprindelse af det andet. Tværtimod inaa 
det ansees for naturligt, at den phantasirige Oldtid og den barnlige Menneskehed aller
først opfattede hele Naturen som levende, og först senere fandt Udtryk for det Livlöse. 
Forf. betragtede iövrigt nogle andre Eiendommelighcder ved Rasks System. Disse Be
mærkningers Hensigt var imidlertid ikke at meddele noget hidtil Ubekjendt, men kun 
at fornye Mindet om Rasks store Fortjenester af Sprogstudiet, og at udtale det Önske, 
at Resultaterne af hans Granskning maatte komme mere til Anvendelse i Skolen og i 
Livet, end hidtil har været Tilfældet.

7 i
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Selskabet modtog folgende Skrifter:
Transactions of the Cambridge philosophical Society. Vol, 8. Part. 3. Cambridge

1842. 4.
Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. 19. Part. 2. Dublin, 1843. 4.
Mémoires de l’Académie Imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg. 6me serie:

sciences mathématiques, physiques et naturelles. Tome 5me, Ire partie.
Tome 7me, 2de partie.

Mémoires de l’Academie Impériale des Sciences de Saint-Petersbourg. 6me serie:
scienses politiques. Tome 6mc, Livrais: 1, 2, 3.

Mémoires présentés à l’Academie Impériale de Saint-Petersbourg par divers savans. 
Tome 4me, 5me Livrais. 1843.

Recueil des actes des séances publiques de l’Académie Impériale des sciences de Saint- 
Petersbourg, tenues le 29 Dec. 1840, le 31 Dec. 1841 & le 30 Dec. 1842. 
St.-Petersbourg 1843. 4.

Noveaux Mémoires de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Tome 7me, 
formant le 13me de la collection. Moscou 1842. 4.

Abhandlungen der mathem.-physikalischen Classe der Königlichen Bayerschen Akademie 
der Wissenschaften. 3ten Bandes 3te Abtheilung, in der Reihe der Denkschrif
ten lßter Bd. München 1843.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königl. Bayerschen Akademie 
der Wissenschaften. 3ten Bandes 3te Abtheilung, in der Reihe der Denk
schriften 18ter Bd. München 1843.

Gelehrte Anzeigen der Königl. Bayerschen Akademie der Wissenschaften. Bd. 15. 
Bulletin der Königl. Bayerschen Akademie der Wissenschaften. 1843. Nr. 1—55.
Deutsch und Welsch, oder der Weltkampf der Germanen und Romanen u. s. w. Vor

trag, gehalten zur Feier der 84 Jahrestags der Königl. Bayerschen Akademie 
der Wissenschaften d. 28 März 1843 von Dr. Hans Ferdinand Massmann 
München 1843. 4.

Rede gehalten zu 84 Feier des Stiftungstages der K. Bayerschen Akademie der Wis
senschaf. von ihrem Vorstande, dem K. Staatsrathe Freiherrn von Freiberg. 
München 1843. 4.

Rede zum Andenken an den Hochwürdigsten Herrn Ignatz von Streber, gelesen in der 
öffentl. Sitzung der Königl. Akad. der Wissensch. am 28 März 1843 von Dr. 
Franz Streber. München 1843» 4,
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Astronomical Observations made at the Radclife Observatory, Oxford, in the Year 1841 
by Manuel J. Johnson and M. Á. lladclifc. Observer Voll. II, published by 
ordre of the Radclife trustees. Oxford 1843. 8.

Proceedings of the London electrical Society. Part. 2, 6, 8. 184:1—43»

Mödet den 29de Marts.

Prof. Olufsen meddeelte Resultaterne af en Undersøgelse om Solformørkelsen, der 

indtraf den 8de Julii 1842.
Til nærmere Oplysning om denne Undersøgelses egentlige Öiemed bemærkedes, 

at ligesom en enkelt Observation af en Formørkelse kun bliver et Middel til approxi
mate at bestemme den geogrgphiske Længde, saaledes kan man, naar denne samme 
Formørkelse er bleven, observeret paa flere forskjellige Steder, foruden den geographiske 
Længde for ethvert af lagttagelsesstederne tillige bestemme adskillige andre astronomiske 
Elementer, som vanskelig paa anden Maade kunde erholdes med samme Nöiagtighed. 
Og til at foretage en slig Undersøgelse med Hensyn til den her omhandlede Formør
kelse, havde dér været saa meget större Anledning, deels, fordi denne Formörkelse 
havde været total, i hvilket Tilfælde Omstændighederne for Problemets Losning blive 
gunstigere end ved de blot partielle Formørkelser, deels fordi der ved adskillige fore
løbige Beregninger af andre Astronomer var opstaaet Formodning om, at et eller flere 
af de fra Sol- og Maanetavlerne laante Regningselementer trængte til en Correction 
af en uventet Störreise. Denne Formodning var ogsaa bleven bekræftet; thi medens 
det havde viist sig, at det, for al bringe Iagttagelserne i Overeensstemmelse, kun blev 
nødvendigt at anbringe en Correction af —2" ved den Burkhardske Bestemmelse af 
Maanens Radius, og 0/z,4 ved den Besselske Bestemmelse af Solradien, havde Under
søgelsen derimod fort til det Resultat, at Feilen i den af Tavlerne angivne Distance 
imellem Solen og Maanen steg indtil 24/z. Nødvendigheden af disse Correclioner godt
gjordes ved at sammenligne de ved de ucorrigerede SoL ogMaanetavler erholdle Længder med 



CCCXllI

dem, der erholdtes, naar Tavlerne corrigeredes overeensstemmende med Undersøgelsens 
Resultater.

Tillige gaves en Oversigt over de mærkværdige Lysphænomener, der saavel 
ved denne Formørkelse som ved forhen indtrufne totale Solformørkelser vare bievne 
iagttagede, og der fremsattes den Formodning, at alle disse Phænomener muligen vilde 
lade sig forklare som Folger af Lysstraalernes Interferents.

Dernæst meddeelte han Maancobservationer, udførte af Magister Pedersen.

Professor Ilamus fremlagdc en Afhandling om de ellipsvidiske Ligcvægtsfi(jurer 
af en homogen flgdcnde Masse, roterende om en Axe og underkastet alle Delçnes gjen- 
sidige Tiltrækninger.

Det almindelige Problem, at bestemme alle de Figurer, som en flydende Masse 
kan vedligeholde under sin uforandrede Rotation, idet Delene tiltrække hinanden efter 
en hvilkensomhelst given Lov, er langt fra at kunne opløses paa Videnskabens nær
værende Standpunkt. Vel kan man, ifölge Theorien af Massers Attraction og ved at 
støtte sig paa Principerne i Hydrostatiken, fremstille den Differentialligning mellem de 
variable Coordinate!’, som Ligevægtsfiguren skal tilfredsstille, men i denne Ligning ind- 
gaaer et tredobbelt Integral, som skal udstrække sig til de yderste Grændscr for 
Massen, og som følgelig maa tages mellem Grændser, der selv afhænge af den søgte 
Figur. Det er altsaa kun muligt at tilfredsstille denne Ligning ved Forsøg, idet en 
vis Figur antages som Hypothese, hvorefter man undersöger, om den tilsvarende Be
stemmelse for del tredobbelte Integral som Function af Coordínateme til det vilkaarlige 
Punkt i Overfladen lader Differentialligningen falde sammen med den, som tilhorer 
samme Overflade. Denne Methode har man dog ikke med Held kunnet anvende uden 
i det enkelte Tilfælde, hvor Tiltrækningen følger den samme Lov, som regjerer de 
store Bevægelses-Phænomener i Universet og som maa have virket til Dannelsen af 
Himmellegemernes Figur, Tiltrækningen omvendt som Qvadratet af Afstanden, og man 
har da fiindet, at den flade Revolutions - Ellipsoïde (l’ellipsoide de révolution aplati), 
som frembringes ved en Ellipses Omdreining om den korte Axe, kan være Ligevægts
figur, idet den korte Axe er Rotationsaxe, men dog under Forudsætning af, at Rota
tionshastigheden ikke overstiger en vis Grændse (Maclaurins Theorem). For denne 

40Vil.
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Grændse selv gives der kun een Revolutions- Ellipsoïde ; men saasnart Rotations
hastigheden gaaer under denne Grændse og aftager til 0, ere to Revolutions-EIlipsoider 
mulige, hvis Excentriciteter stedse mere fjerne sig fra hinanden indtil de yderste 
Grændser 0 og 1, som fremstille paa den ene Side Kuglen, paa den anden det til alle 
Sider i det uendelige udstrakte Plan, hvilken sidste Figur, analytisk taget, er ligesaa 
vel som Kuglen en Ligevægtsfigur, naar Legemet ikke roterer. De to forskjellige El- 
lipsoider, svarende til den samme Rotationshastighed , forudsætte iövrigt, som Laplace 
har beviist, forskjellige primitive Impulser. — Fremdeles har Jacobi bemærket, at 
ogsaa Ellipsoiden med tre ulige Axer, med den mindste Axe til Rolationsaxe, er en 
Ligevægtsfigur, forsaavidt Rotationen er under en vis Grændse; og at denne Figur 
ingensinde tilstæder mere end en enkelt Oplosning, idet enhver given Rotationshastighed 
kun kan svare til en eneste ellipsoidisk Figur med tre ulige Axer. — Endeligen veed 
man, at i Tilfældet af Attraction ligefrem proportional med Afstanden , idet et Legems 
Attraction da kan bestemmes uafhængigen af dets Figur, erholdes den flade Revolutions- 
Ellipsoide, med den korte Axe til Rotationsaxe, som enkelt Ligevægtsfigur, forsaavidt 
Rotationen er under en vis Grændse. For en större Rotation erholdes Revolutions- 
Hyperboloiden, frembragt ved en Hyperbols Omdreining om sin forste eller anden Axe, 
Rotationsaxen, hvilket forudsætter, at Fluidet er i Beröring med en fast Overflade; men 
man hör ikke med Poisson (Traité de Mécanique, T. Il, p. 552) slutte, at Ligevægts
figurer med fri Overflade herved ere udelukkede, thi man har limiteret Oplosningen ved 
at antage Tyngdepunktets Coordinater for constante, medens dog dette Punkt alminde- 
igen forflyttes ved Forandring af Overfladens Figur. Derimod er det mærkeligt, at den 
undue Oplosning ikke forudsætter Fluidets Ilomogencitet, men at det kan bestaae af 
homogene Niveaulag af forskielligc Tætheder. — Ved at combinere begge disse Til
fælde af Attractionslove d. e. ved at antage Attractionen som Function af Afstanden 
u at væreudtrykt ved

9 Gu.

idet g og G ere positive Constanter, bliver det muligt at bestemme alle de ellip- 
soidiske Ligevægtsfigurer af det givne homogene Fluidum, som kunde svare til en 
given Rotation, idet alle Fluidets Moleculer gjensidigen tiltrække hinanden efter den 
anförle Lov.

Disse Resultater lede naturligen til det Spörgsmaal, hvorvidt overhoved Ellip- 
soiderne ere Ligevægtsfigurer af det homogene Fluidum, som antages ingen andre 
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Kræfter underkastet, end alle Delenes gjensidige Tiltrækninger efter en hvilkensomhelst 
given Lov, Function af Afstanden, i Forbindelse med Centrifugalkraften, som skyldes 
den constante Rotation. Paa Grund af den Vanskelighed, som Beregningen af Massers 
Attraction frembyder, er dette Spörgsmaal hidtil ikke blevet besvaret. Nærværende Af
handling beskjæftiger sig fornemmelig med at opklare dette Punkt, idet Undersögelsen 
stötter sig paa de af Lejeune-Dirichlet givne Formler for Ellipsoiders Tiltrækning. Ved 
disse Formler, som forudsætte en Tiltrækning af Formen

uf

d. e. omvendt som pie Polents af Afstanden, ere de tredobbelle Integraler reducerede 
til enkelte Integraler; men en Vanskelighed opstaaer derved, at man i de fleste Til
fælde kommer til ubestemte Former, hvilken Vanskelighed kun hæves ved at bringe 
Udtrykkene under tn særegen Form, som leder til de saakaldte singulære Integraler 
(les intégrales singulières), der blive at behandle paa en lignende Maade som ved de

* i
andre Ledigheder, hvor denne Slags Integraler fremstille sig enten i den rene Analyse 
eller i den anvendte Mathematik. Resultaterne kunne dernæst specielt anvendes paa 
Kuglen, hvilket tjener til at controlere Rigtigheden af denne Theorie; thi Kuglens At
traction har som bekjendt ingen Vanskelighed og kan almindeligen fremstilles for en
hvilkensomhelst Function af Afstanden. At Resultaterne blive aldeles overensstemmende, 
viser sig derved, at deres Sammenstilling giver

xP(i — æ2)1 2 (1—c2 ¿c2) 1 - dx —

r (H) .11I l+(p—3)e+e2 1—lp—3)e-f-e2 1

Vn(p— i)(p—-3)(p—5) v3 1[ (t-H)p-3 (1—e)P“3 j

idet c <Z 1. Denne Formel, som i sig selv indeholder et mærkeligt Theorem, hen- 
hörende til de bestemte Integralers Theorie, bevises let ved begge Siders Udvikling 
efter stigende Potentser af e, idet man dernæst erindrer den bekjendte Relation mellem 
de Eulerske Integraler af 1ste og 2den Art. Den hele herhen hörende Beregning lader 
sig ikke fremstille i Udtog, men folgende specielle Exempel, som ogsaa i anden Hen
seende er mærkeligt, tjener til nærmere at oplyse denne Sammenstilling. Antag Til
trækningen virkende omvendt som 4de Potents af Afstanden, altsaa p — 4. Ellipsoidens 
tre Halvaxer være betegnede o, ß, det tiltrukne Punkts Coordinater a, 6, c, idet El
lipsoidens Centrum er taget som Begyndelsespunkt og de coordineerte Axer lagte henad 

40*  
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dens Ire Axer. Ellipsoidcns Masse være betegnet ved J/, de tre retvinklede Compo*  
santer til den resulterende Tiltrækning, T, B, C, parallele med Axerne og virkende til 
Formindskelse af Coordínateme a, &, c, Man vil da havet

1. naar det tiltrukne Punkt er indvendigt:

2. naar det tiltrukne Punkt er udvendigt:

= tt=glU^¡P', C = gM-^P',
a * p ¿ y -

idet ftz, /?', 6', c' bestemmes paa sædvanlig Maade ved

+ = &' = ^, c'=Æ
a p' y 

hvor co betegner den enkelte positive Rod i den cubiske Ligning

q2 c2
ft2 + co ^~ ß2 + ra "~^/2co

Ligger det tiltrukne Punkt paa Overfladen selv, falde begge disse Tilfælde sammen, 
idet co = O, og man finder da, at J, B og C blive uendelig store-, men ¡særdeleshed 
er det mærkeligt, at naar Punktet enten er udvendigt eller indvendigt, haves A, B, C 
som endelige algebraiske Functioner, medens de som bekjendt for p — 2 cre elliptiske. 
Naar a — ß = /, reduceres Ellipsoiden til en Kugle, og man kan da for Simpelheds 
Skyld sætte b — O og c = 0, hvorved B — 0 og C = O, hvorimod A bliver selve den 
til Kuglens Centrum dirigerede Resultant. Denne bliver da saaledes bestemt:

1. naar det tiltrukne Punkt er indvendigt:
øMa

c?(«2-a2);

2. naar del tiltrukne Punkt er udvendigt:

4 = -
J a2(q2—ft2)
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I begge Tilfælde betegner a Kuglens Radius, a det tiltrukne Punkts Afstand fra Kug*  
lens Centrum. Ligger det tiltrukne Punkt paa Kuglens Overflade, haves a — a, altsaa 
ifölge begge Tilfælde À = oo. Disse Resultater falde aldeles sammen med dem, som 
directe udledes af den almindelige Theorie af Kuglers Tiltrækning. At Tiltrækningen 
er uendelig, naar Punktet ligger paa Overfladen, kunde synes paradox; men ved en 
nærmere Betragtning vil det indsees at være en nödvendig Folge af Sagens Natur. For

Attractionsloven ~ er det paa Kuglens Overflade beliggende Punkt tiltrukket i Retningen 
uv

mod Kuglens Centrum ved en Kraft

Denne Störreise er endelig, naar 3—p er positiv d. e. naar enten p er positiv < 3
eller O eller negativ, og man erholder da simplere

4 _ 3.22~? gM
(3—p) (5—p) '

som viser, at Tiltrækningen er den selv samme, som hvis Kuglen blev remplaceret af 
et enkelt Punkt beliggende i Kuglens Centrum, men som maaltc have en Masse saa
stor som Kuglens Masse multipliceret med Tallet 

3.22~
(3—p)(5 — pj (hvilket Tal, naar p er under 3, alene bliver 1 for Værdierne p — 2 og

p — —1, i Overensstemmelse med det bekjendte almindelige Theorem af Laplace).
Derimod bliver Kraften A uendelig, naar enten p = 3, idet Udtrykket transformeres til 
logarithmisk Form, eller p > 3. Den uendelige Værdie maa altsaa hidröre fra det 
stærkere Forhold, hvori Attractionen mellem to Punkter kommer til at voxe ved deres 
Nærmclse til hinanden, og skyldes de nærmest omgivende Punkter af Massen, hvor
med det tiltrukne Punkt er i Beröring. Er delte Punkt indvendigt, vil baade den in
denfor liggende Kugle og den omgivende Kugleskal give en uendelig Tiltrækning, 
men, idet disse to Kræfter gaae i modsat Retning, frembringes en endelig Differents 
som resulterende Kraft; hvorimod, naar det tiltrukne indvendige Punkt antages stedse 
nærmere ved Overfladen og tilsidst at höre til Overfladen selv, v'oxer Tiltrækningen i 
det uendelige, idet den omgivende Kugleskal nærmer sig til at forsvinde.

Den fuldstændige Analyse af Ellipsoiders Tiltrækning leder til Besvarelsen af 
det ovennævnte Spörgsmaal, om ikke overhoved Ellipsoidcn er en Ligevægtsfigur for 
det homogene Fluidum underkastet en constant Rotation saavelsoin dets egne Deles 
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gjensidige Tiltrækninger efter en hvilkensomhelsl given Lov. Indskrænker man sig til 
at forudsætte saadanne Kræfter, som aftage, naar Afstanden voxer, men voxe, naar Af
standen formindskes (hvilke Kræfter ere de eneste, som forekomme i Naturen ved en
kelte Punkters eller Masseelementers gjensidige Tiltrækninger), saa er Svaret benæg
tende; thi det viser sig, at det alene er Tiltrækningen omvendt som Qvadratet af Af
standen, som tilstædcr ellipsoidiske Ligevægtsfigurer af det homogene og roterende Flui
dum. Vil man derimod admittere ogsaa saadanne Attractionskræfter, som voxe eller 
aftage samlidigen med Afstanden, kunne uendelig mange andre Kræfter gjöre ellipsoidi- 
ske Ligevægtsfigurer mulige, nemlig alle de, som forholde sig directe som en Potents 
af Afstanden med en positiv Exponent, som ikke er under 1. Vel er der i denne 
Undersögelsc alene taget Hensyn til saadanne Attraclioncr, som forholde sig som Po- 
tentser af Afstanden, men Resultatet udvides Jet til andre Kræfter, idet Functionen af 
Afstanden u tænkes udviklet efter Potcntser. Den almindelige Tiltrækningslov, hvortil 
ellipsoidiske Ligevægtsfigurer svare, kan fölgelig fremstilles ved en Kække af Formen '

9__ i „ , „ i+p» , „ H-?» , „ i-f-p» .I Gu -f- GjW -j- GqU

idet pl, p^, p3, ... ere alle positive, og Coefficienternc g, G, Gt. G„, G3, ... po- 
sive eller 0. Den samme Analyse giver ogsaa Midlet til at bestemme de_ forskjcllige 
Ellipsoidcr, som for en given Attraction af den anförte Natur svare til opgivne Værdier 
af Rotationshastighed, Volumen og Tæthed, og man erholder almindeligen dcels Revo- 
lutions-Ellipsoidcr, deels Ellipsoider med tre ulige Axer. Specielt indbefattes herunder 
Oplosningen af Problemet angaaende de ellipsoidiske Ligevægtsfigurer i Tilfældet af 
den sædvanlige Tiltrækningslov omvendt som Qvadratet af Afstanden d. e. hvor 0 = 
G => Gr = Ga — G3 .... Dette Tilfælde har været tidligere behandlet af forskjellige 
Mathcmalikere, men er dog ogsaa i nærværende Afhandling bleven nærmere undersögt, 
da de Resultater, man herover havde fremstillet, i enkelte Punkter forekom mindre til
fredsstillende. Tilfældet af tre ulige Axer er blevet undersögt af den berömte engelske 
Mathematiker Ivory, men, som Liouville har viist, ikke heldigen, og i del seneste Ar- 
beide herover, af den tydske Mathematiker C. O. Meyer, er den mindste Halvaxe, 
hvorom Massen roterer, sat = 1, men heraf folger, at de Ligevægtsfigurer, som der
efter ere bestemte for den samme Rotation, maae for at kunne svare til den samme 
Rotationsaxe, tilhore Masser af forskjellig Störreise; men dette Problem, som af den 
nævnte Mathematiker er. behandlet med fortrinlig Skarpsindighed, er ikke det, som 
nærmest tjener til at opklare Sagen. Som de givne Störrelser maa man antage: 1)
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Rotationshastigheden «; 2) Volumen F; 3) Tætheden q; 4) Intensiteten af Altractions- 
kraften (for Masseenheder i Enhed af Afstand) g. Heraf skal Ellipsoidens Figur findes,
nemlig de tre halve Axer

af de to gjennem denne Axe lagte

og sættes

samt

findes

(O

idet 0 og

(2)

(3)

(4)

ez = sinØz, 2Z — tgØz,

rotc-
ellip-

é2

H = 222\/ 1+Å'a
V Í14-22' y(i+¿23?2)3Ci+z'2£2)

æ2(l—x~)dx

j7TCOSØ

Oplosningen af den transcendente Ligning (3) lettes ved den til Afhandlingen föiede 
Tavle, som fremstiller Værdierne af II svarende til de successive Værdier af 0 i hele

V (t+22)2

= 22-y ■

ß,
af hvilke a antages al være den mindste, altsaa 2a den Axe, hvorom Ellipsoiden 
rer. Betegnes ved e og c' Excentriciteterne 
tiske Hovedsnit, nemlig

1+23 
d+2/2)2 „ y(i+Å2æ2)(i+2'2x2)3' ;

Ligning kan almindeligen paa to Maader tilfredsstilles, som lede respective til

___ \ /FcosØcosØz R

Denne
Maclaurins og Jacobis Theoremer.

Förste Oplosning: 2 —2Z, altsaa ß = y, d. e. en Revolutions-Ellipsoide, og 
ifölge (2), ved at udfore Integrationen og indsætte 2 = tgØ,

1/ = <3+tg20)0—3tgØ^ cqs2ø,

II = ~----------
\/67i2 V.gg

= 3 FcosØ
$7TCOS20'’

FcosØz
^7rcos20’

Øz bestemmes ved 2 og 2Z, hvis Værdier blive at söge ifölge Ligningen

1 íe2(1—x*)dx  )

tg30

som tjener til at bestemme 0, hvorefter (1) giver

x 3/ Fcos20“’Vv V
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Grader fra 0° til 90h ; thi ved blot Inspection af Tavlen lindes med en vis Grad af 
Tilnærmelse de til den opgivne II svarende Vinkler 0. Denne Tavle viser , hvad 
ogsaa en directe Undersøgelse af Functionen tjener til at godtgjöre, at II i Intervallet 
fra 0=0 til ö=90° er beständigen positiv, men ved disse Grændser selv 0, og at den 
blot har et enkelt Maximum svarende omtrent ti! 6=58°. Man har nemlig:

6 e II

57° 0,83867 0,13221

58° 0,84805 0,13236

59° 0,85717 0,13222

Er II liig sit Maximum d. e. £1=0,13236, saa er kun en enkelt Revolutions-Ellip- 
soide mulig; er II större end denne Værdie, ere Revolutions-Ellipsoiderne umulige; 
men er II under denne Værdi, erholdes lo forskjellige Revolutions-Ellipsoider, der 
stedse mere fjerne sig fra hinanden, eftersom II aftager, og som for 11=0 ere paa 
den ene Side Kuglen (6=0), paa den anden Side Planet (6=90°).

Anden Oplosning: 2den og 3die Side af Ligning (2) giver, naar Z2—Zz2 
bortdivideres,

æ2(l—a;2)(l—Z2Zz2a?2)ttø
y (i H-Z2*2)3 (H-Z^2)3 ~ ’ (o)

tjenende til at bestemme Ligevægts-Ellipsoiden med tre ulige Axer. Til Z som given 
kan der aabenbart kun svare en enkelt Værdie af Zz, efterdi venstre Side af Ligning 
(5) er beständigen aftagende, naar Zz er voxende. Det sees tillige, at man maa have 
ZZZ>1, da ellers alle Elementerne af Integralet vilde være positive; fölgelig, naar Z 
antages at være den störste af de to Störrelser Z og Zz, maa man nödvendigen have
Z>1 eller 6>45°,, og tillige

6>Øz>90°—6.
Specielt kunde man imidlertid have 6=6Z, altsaa Z=ZZ, hvorved Ligning (5) redu-
eeres til

Z(3+13Z2) „ n
3+W+3Í*  “rc<lS=^=0- rø

lleraf udledes 6 = 15° omtrent, som giver en Revolutions-EUipsoidc, hörende til den
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af de lo Rækker, som med aftagende Excentriciteter nærmer sig til Kuglen, og sva
rende til ¿7=0,112. Denne Værdie falder omtrentlig sammen med det Maximum, over 
hvilket kun Rcvolutios-Ellipsoider cre mulige, hvorimod der for enhver Værdie af 7/ 
under dette Maximum foruden de to Revolutions-Ellipsoider gives en enkelt Ellipsoïde 
med tre ulige Axer. Eftersom II nærmer sig til 0, ville de to elliptiske Hovedsnit, 
bestemte ved Excentricitets-Vinklerne 0 og Øz, stedse mere fjerne sig fra hinanden, saa 
at medens de ved den överste Grændse faldt sammen og dannede en Revolutions-Ellip- 
soide, ville de ved den nederste Grændse, idet 0=90°, Øz=0, give den rette Cylinder, 
hvis circulære Grundflade er af en forsvindende Störreise (ifölge (1) bliver ce=O, 
ß~<x> , /=0). For nu at kunne til en opgiven Værdie af 77, som er under det 
nævnte Maximum, med Lethed bestemme de tilsvarende Værdier af 0 og Øz, vil det 
ogsaa her være hensigtsmæssigt at construere en Tavle, indeholdende Io. 0 fra 45° til 
90°, 2°. de tilsvarende Vinkler Øz bestemte ved Ligning (ó), 3°. de tilsvarende Vær
dier af 77 bestemte ved Ligning (2). Gaaer man ud fra den Værdie af 2, som er 
bestemt ved Ligning (6), saa vil en lille Forandring af 2 til 2—gjöre, at 2Z bliver 
til 2Z—Zi, hvor k kan udtrykkes, idet dens hoiere Potenlser bortkastes, ved Integraler 
af samme Slags som de, der indgaae i Ligningerne (2) og (5). Den hele Beregning 
kan følgelig skee successive, og lettes iövrigt ved Benyttelsen af de elliptiske Tavler; 
thi alle de her forekommende Integraler kunne transformeres til elliptiske Functioner af

For de smaae Værdier af 2Z er det derimod simplere at udvikle i Række efter stigende 
Potenlser af denne Störreise.

Den fuldstændige Theorie af de ellipsoidiske Ligevægts-Figurer, hvis Hoved
punkter her korleligen ere meddeelte, finder vel ikke directe Anvendelse i den physiske 
Astronomie, efterdi Himmellegemerne ikke kunne ansees for homogene; men alligevel 
er denne Theorie nödvendig for Besvarelsen af liere vigtige Spörgsmaale angaaende 
disse Legemers Figur, og tjener blandt andet netop til i visse Tilfælde at godtgjöre 
Heterogeneileten, idet Rotation, Volumen, Middeltæthed og Figur findes ved et Himmel
legeme ikke saaledes at stemme med hinanden, som de homogene Ellipsoidcrs Theorie 
vilde kræve det. ¡særdeleshed finder dette Anvendelse paa Jordkloden, for hvilken de 
fire nævnte Störrelser ere nöiagtigen bekjendte. Medens Planeterne saavelsom Solen 
höre til de kugeldannede Revolutions-Ellipsoider d. e. som have en meget lille Excen
tricitet, kjender man paa den anden Side intet Exempel paa de skivedannede Revolu-

VII. 
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tions-EHipsoider d. e. som have en meget stor Excentricitet. Hvad derimod de cylin
drisk formede Ellipsoider angaaer, eller dem med tre ulige Axer, have nogle troet, at 
visse Fixstjerners periodiske Lys muligen lod sig forklare ved Antagelsen af denne Fi
gur. Det er vanskeligt at prove, om denne Forklaring kan admitieres; men det vil 
her være tilstrækkeligt at bemærke, at naar Observator befinder sig i en saadan Ellip
soïdes Æqvatorialplan, vil den periodiske Forandring være ham meest kjendelig, og at 
den stærkeste og svageste Lysstyrke da maae forholde sig til hinanden som Arealerne 
af de to elliptiske Hovedsnit d. e. som eller omvendt som Cosinusserne af deres 
Excentricitets-Vinkler, samt at Rotationstiden, hvoraf « findes, vil være liig den dob- 

cosØ'belte Tidslængde af Perioden. Af ---- —= fi som given udledes ifölge Ligning (5)

eller af den construerede Tavle Værdierne af 0 og 0', saa at, da « ogsaa kiendes, be
hover man blot at fastsætte en Hypothese med Hensyn til Tætheden p, for at Volu
men V ifölge (2) og dernæst «, / ifölge (1) kunne blive bekjendte.

Modet den 12te April.

Professor C. Molbech forelæste: „Nogle Bemærkninger angaaende Celtiske Spor og 

Levninger i Norden, og navnlig i Danmark.“
Beskaffenheden af det gamle Nordens Monumenter æg Oldsager, deres Mangel 

paa Indskrifter, symbolske Figurer og andre charakteristiske Prydelser, ligesom overho
vedet taget Mangel paa Konstens Former og Stiil, sætter dem i et andet Forhold, end 
den antike Verdens Oltidsminder. Disse kan man næsten altid henföre til deres be
stemte Tid og Sted; og de give som oftetst en langt sikkrere Grund for Benyttelse ved 
historiske Undersögelser, end de nordiske Monumenter. Derved har ogsaa Phantasien 
kunnet spille en betydeligere Rolle i disse Oldsagers Undersøgelse, og den er derved 
kommen til langt större Virksomhed og Raadighed end f lignende videnskabelige Ar- 
beider over den gamle Verdens Mindesmærker. Dette har bidraget meget til de usikkre 
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og vaklende Hypolheser, hvorved man til forskjellige Tider har sögt at forklare 
disse Monumenter og Antiquileter, og at bestemme deres Tidsforhold og Oprindelse. 
Der gives en Deel af samme, som man undertiden har tillagt ccltiske Folkestammer, 
hvilke tidligere, end de germanisk-gothiske, skulde have besiddet og beboet visse Stræk
ninger af de scandinaviske Riger. Navnligen findes saadanne Mindesmærker og Old
sager (nemlig særdeles af Bronce) saagodt som overalt i de danske Lande, med Indbe
greb af Skanne, og et og andet Sted i det sydlige Sverige.

Andre, og deriblandt den nyeste Forfatter, der i systematisk Form har 
fremstillet Grundtrækkene af den nordiske Archæologie, ville derimod fraskrive Cel
lerne hine Mindesmærker, og navnligen tillægge de ældste Steengrave (Jettestuerne) en 
os ubekjendt og endnu ældre Folkestamme; imedens han derimod tillægger gothiske 
Stammer de i Danmark, hyppigst i noget af de scandinaviske Riger, forefundne Old
sager, hvis Alder og Brug i dette Land han endog troer at kunne fore ned til det 8de 
og 9de Aarh. efter Chr. Heri er endeel, som endnu maa ansees for usikkert og uaf
gjort; saaledes opfordrer den bestemte Liighed i Form og Charakteer, der lindes imel
lem bemeldte Steen-Monumenter og Bronce-Vaaben, Meisler m. m., som opgraves i 
Danmark og Skaane, og samme Gjenstande i en Deel af det nordvestlige Europa og 
paa de brittiske Oer, til en nöiere og skarpere Undersøgelse og Bestemmelse af For
holdet imellem hine og disse, end man hidtil har været i Besiddelse af.

Fornemmelig er Irland — fra umindelig Tid beboet af et celtisk Folkefærd, 
der uden Tvivl meget tidlig har havt Jsamqvem med den gamle Verdens ældste sofa
rende Handelsfolk, Phoenicierne — et Land, hvis Monumenter og Oldsager, i hvilke 
ligeledes den omtalte Liighed finder Sted, fortjene de nordiske Archæologers Opmærk
somhed. Det er blandt andet en paafaldende Mærkværdighed, at man i Irland har fun
det de selvsamme Broncesager, som i Danmark ere hyppige nok, i overvættes Mængde; 
ligesom det ¡gien maa henlede Tanken paa fjernere Forbindelser i Oldtiden, at Kobber- 
Sværd og andre Vaaben fra Irland have en paafaldendc Liighed i Dannelse med slige 
Oldsager, som man har fundet i- sydlige Lande, f. Ex. i etrusciske Grave; og at den 
Blanding af Tin med Kobberet, som ved chemiske Analyser er forefundet i de sidst
nævnte Oldsager, i Forholdet sædvanligen netop er den samme, som man finder i de 
nordiske Broncesager. Overhovedet er i disse, og i al den antike Bronce, man har 
opdaget ved Jordfund i det nordlige og vestlige Europa, Tinnet det Metal, som al
tid findes anvendt til Legeringen, for at give Kobberet en höiere Grad af Haardhed; 
hvorimod den Bronce, der findes i Landene Osten for Oder og Volga, i Almindelighed 

41*  
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er dannet ved Blanding med Zink. Nu er netop Britannien Tinnets rette Hjem i Eu
ropa; og skjöndt delle Metal i Oldtiden ogsaa skal være fundet andensteds, f. Ex. i 
Spanien, hvor man nu ikke mere kjender det, er det dog vist nok, at de rige Tinmi
ner i Cornwall have været bekjendte fra den fjerneste Fortid; ligesom det uden Tvivl 
var herfra, at allerede Phoenicierne hentede dette Metal, som Ilerodot (III. 115) til
lægger „De Kassiteriske Öer“, og som ogsaa Cæsar (B. Gall. V. c. 12) nævner som 
et vel bekjendt Naturproducl (plumbum album) i Britannien; hvorimod det er mærke
ligt nok, at han om Briterne siger: at Kobberet tilföres dem af Fremmede. (Man 
kommer til at tænke paa, at overordentlig rige Kobberminer i Oldtiden dreves i Etru
rien^ og at de gamle Etruscer vare berömte for deres Færdighed i at bearbeide og 
stöbe Kobberet, m. m.)

Ligeledes vare Ccltcrne fra Oldtiden bekjendte for at besidde denne Færdighed ; 
og i Irland, der aldrig, för i en ganske sildig Tidsalder, har havt andre Indbyggere 
end af celtisk Stamme, findes ei allene, som alt er bemærket, Vaaben og Redskaber af 
den antike Bronce, i störst Mængde, men endog saadanne Ringe, der have al Anseelse
af at være benyttede (ligesom ogsaa visse Slags Guld- og Sölvringe, baade her og i
Norden) i Stedet for præget Mynt. Man kommer saaledes, ved flere Grunde og Om
stændigheder, til den Overtydning : at Kobberet hos Cellerne har været — vist nok ikke
altid det eneste — men dog fra den ældste Tid det almindeligste og mest bearbeidede 
Metal; og finder man nu i det fierne, celtiske Irland, i Britannien og i Danmark den 
nöieste Overensstemmelse i Former, Arter, Metallets Beskaffenhed og Legering, ved de 
Redskaber, Vaaben, Ringe, Smykker m. m, af Bronce, som cre fælleds for disse Lande, 
da ledes man uvilkaarligen til at antage et gammelt historisk Slægtskabsforhold imellem de 
Folkestammer, der engang i disse Lande benyttede bemeldte Bronce - Sager ; imedens 
man dog, hvad Danmark angaaer, har Vanskelighed ved at antage, at disse Oldsager 
her skulde være oprindeligt forfærdigede — især, om man vil mene, at det ikke var 
en celtisk, men en gothisk Folkestamme, som i Norden har indfort og benyttet dem. 
Gotherne ere, efter alle historiske Spor, indkomne til Norden Osten fra ; Celternes Spor, 
Monumenter, Broncesager m. m. fore os derimod altid mod Vesten. Tinbroncen tilho
rer netop ikke de ostlige, men de vestlige Lande; og at tænke sig i hiin fierne Tids
alder, som efter al Rimelighed — dersom Gothiske Stammer havde medfört Broncens 
Brug til Danmark — maatte ligge længere tilbage, end Saxers og Danskes Vikingstog 
til Nordtydkland og Britannien, et saadant Handels-Forhold i Norden, at Fremmede 
skulde have fort Kobber og Tin, eller var det endog raa Bronce, til Norden, og at man
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her skulde have forædlet disse Metaller til stöbte Vaaben, Smykker m. m. har aldeles 
ingen Sandsynlighed. Der bliver neppe andet tilbage, end at tænke sig celtiske Indbyg
gere i en Deel af Scandinavien og Nordtydskland, tidligere end de gothiske’, at Bron- 
cen ved saadanrie er indfort, og at disse Folkestammer kunne ei allene have medfört 
den dem egne Konst at forarbeide Kobberet; men at ogsaa Forbindelse med de vestlige 
Lande , og navnligen med Britannien, er bleven vedligeholdt paa en eller anden Maade, 
hvorved Tilförsel af den stubte Fronce kunde blive muclig.

Vil man derimod forkaste celtiske Indvandringer i bemeldte Deel af det nord
lige Europa, og navnligen i Danmark forudsætte gothisk'-germaniske Stammer som de 
Indbyggere, der med deres Kobber-Redskaber skulle have umiddelbart afløst en ældre, 
ubckjcndt Folkestamme, de steenbyggede Gravhulers og Stcenredskabers Ophavsmænd og 
Brugere: da er man ikke istand til at forklare, hvorfra Gothcr og Germaner, der ikke 
saa tidligt kom i Beröring med Celler og Britter i Gallien og Britannien, skulde have 
faaet og tilegnet sig „det celtiske Tin“ QKacfáÍTSQog nskcfaog'. Aristot. AusculL. mira- 
bil. c. 51), den celtiske Bronce, og Formerne til de deraf stöbte Vaaben og Prydelser 
m. m. Man har da, under hiin Forudsætning, at Besidderne af de i Danmark o. s. v. 
fundne Bronce-Sager skulde have været germaniske eller gothiske Stammer, noppe an
den Udvei, end at tænke sig dem som oprindeligt Krigsbytte fra tidlige Vikingstog paa 
Irland og Britannien, og da vel særdeles fra det förste Land. Om dette imidlertid kan 
bringes i Overensstemmelse med Tidsforholdene i Nordens ældste Sagnbistorie, er heel 
uvist; men ikke mindre Usandsynlighed medförer den yttrede Formening: at Bronce- 
vaabens og Redskabers Brug i Danmark skulde have vedvaret saa langt ned i Tiden 
(til det 8de og 9de Aarh,) imedens Jernet for længe siden maatte være i Brug hos 
alle Nabofolk. (Worsaae, Danm. Oltid. S. 109-)

Ikke mindre Vanskelighed have vi ved at forklare Grunden til, at samme 
Slags Jettestuer, eller steenbyggede Grave, og andre Steenmonumenter, tilligemed de 
disse tilhorende Sleenredskaber og Vaaben, som vort Fædreland i Mængde fremviser, 
gjenfindes saavel i visse Strækninger af Nordtydskland og Holland som i det nordlige 
og vestlige Frankrige, i England, ja endog i de fjerneste vestlige Dele af Irland, hvor 
aldrig, saa langt historiske Spor og Minder naae, andre end celtiske Folkefærd have 
havt Hjem. At saaledes den saakaldte „Stccnalders“ Monumenter og Oldsager omtrent 
have samme geographiske Udstrækning og Grændser, som de ovenfbr omhandlede Kob
ber- eller Bronce-Sager, lige fra Skaane, eller fra Meklcnborg, indtil den yderste Spids 
af Irland: er en Omstændighed, som endnu frembyder mangen Vanskelighed for anti-
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quariske Conjecturer. Saaledes behover overhovedet den nordiske Oltidsforskning endnu 
mange og vidtløftige Undersøgelser af autiquariske Forhold i Irland, Britannien, Frank- 
rige, Tydskland, m. v. inden den tör mene at have udtomt sit Stof, eller at have naaet 
en nogenlunde sikker Grundvold for saadanne historiske Resultater, som man tör vente 
sig med Rimelighed at kunne bygge paa den her omhandlede Classe af Fortidslevninger. 
(Afhandlingen, hvoraf ovenstaaende Uddrag meddeles, er bestemt til Trykning i 5te Bind 
af det ved Forf. redigerede „Historiske Tidsskrift.“)

Selskabet modtog: «
Transactions of the royal Society of Edinburgh. Vol. 15. Part. 3. 1843 4. Pro

ceedings 21 & 22.
Årsberattclse om Framstegen i Kemi och Mineralogi af Jac. Berzelius. 1841. 

1842. 1843.
Berättelsc om Astronomiens Framsteg. 1837—41.
Ärsberättelse om Tcchnologiens Framsteg. 1841 af Pasch.

— om Zoologiens Framsteg. 1840—42 af Boheman. Andra Delen.
Kongl. Vetenskaps Academiens Ilandlingar för År 1841.
Annuaire magnétique et météorologique du Corps des ingénieurs des mines de Russie 

etc, publiées par Ordre de S. M. l’Empereur Nicolas 1 et sous les auspices 
de M, le Comte de Cancrine par À. T. Kupfer. Année 1841. Nr. 1 & 2. 
St. Petersbourg. 1813. 4.

Meteorologische Beobachtungen aus dem Lehrbezirk der Kaiserlichen Russischen Uni
versität Kasan, auf Kosten der Universität herausgegeben von Knorr.

»



CCCXXVII

Mödet den 26de April.

D. II. Bendz meddeelte nogle Bemærkninger over Bygningen af Tænderne hos 
Pattedyrene, og foreviste flere dertil henhorende Præparater. Efterat Forfatteren korte
lig havde gjennemgaaet de forskjcllige Tandsubstantsers Bygning, gik han over til Be
skrivelsen af en hidtil kun lidet bekjendt Substants, der opstaaer ved en Forbening af 
Tandkimen. Det var fornemmelig Hvalrossens og Spcrmacethvalens Tænder, hvor denne 
Substants er stærkest udviklet, der havde været Gjensland for Forfatterens Undersögel- 
ser, og hvoraf her meddeles Folgende:

Ilos Hvalrossen danner den forbenede Tandkime en betydelig Deel saavel af 
Iluggetænderne, som Kindtænderne, og udgjör Axen af den solide Afdeling af Tanden, 
hvis Spids den dog ikke naaer, med mindre Tanden er afstumpet ved Slidning. I Kind
tænderne fortsætter Forbeningen sig ind i Axen af Tandkimen, og danner en temmelig 
lang framragende Spids i Tandens Hule, naar Kimen paa en eller anden Maade er 
fjernet. I Huggetænderne, hvis Huler ere meget store , strække liere tætstaaende cy
lindriske Forlængelser sig ind i Kimen, der ere af samme Beskaffenhed som 
den enkelte i Kindtænderne. For det blotte Öie bestaaer denne Substants af smaa 
rundagtige Legemer, der ere tæt forenede indbyrdes og give Massen et kornet Udseende. 
Den kunde maaskee paa Grund heraf passende benævnes den kornede Tandsubstants, 
Substantia granulata dentis. Den er gennemskinnende, naar den slibes i tynde Plader, 
og man bemærker da, at de klare gruppeviis samlede Korn —i'" Gjennemsniø 
ere forbundne med en hvid perlcmoders-glindsende Substants, der har megen Lighed 
med den egentlige Tandsubstants, Substantia propria dentis, og gaaer paa flere Steder 
umiddelbart over i samine. Naar man undersöger den kornede Substants ved Hjælp af 
det sammensatte Mikroskop, seer man at Kornene bestaaer af en stor Mængde rundag
tige Celler, hvis Begrændsning fra den dem forbindende klare Intercellulairsubstants ofte 
er meget utydelig. I Midten af hver Celle findes en mörkere Plet, der snart er rund
agtig, snart kantet, forgrenet, hvorved den faaer nogen Liighed med Beenkorn, fornem- 
nemmehg dem, der findes i Tændernes Cement. Ved paafaldende Lys er denne Plet 
hvid, og ved Anvendelse af fortyndet Saltsyre forsvinder den hvide Farve ligesom ved 
Beenkorn, hvorfor den nu maa ansees at hidröre fra et Depositum af Beenjord. I flere 
af disse hvide Pletter bemærkes et mindre rundt Legeme, som Forfatteren anseer fol
en Cellekjærne. Der er altsaa en Analogi i det Væsentlige imellem de beskrevne 
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Celler og egentlige Bcenccller, nemlig en betydelig Fortykkelse af Cellehinden, hvorved" 
Cellens Hule meget formindskes; et Spor til Forgrening af denne Hule; en Deposition 
af Beenjord i Hulen og dens- Forgreninger; og endelig i flere Celler den tilbageblevne 
Cellekjærne. Forfatteren fandt ved mikrometriske Udmaalinger, at Diametren af en Celle 
omtrent var —0,0007 Pariser Tomme, af Cellehulen =0,00035, af Cellckjærneri 
= 0,0001-5. Cellerne ere saaledes ordnede, at de danne concentriskc Lag, der under
tiden ere mechanisk sprængte fra hinanden paa tyndt slebne Plader. De Celler, der 
danne Midten af Kornene indeholde ofte mere Beenjord, hvorved de samlede sees for » 
det blotte Öie som en lille hvid Plet, omgivet af Kornenes halvgjcnncmsigtige con- 
centriske Lag.

Kornene ligge ligesom indsænkede i den ovenfor omtalte hvidagtige perlcmo- 
dersglindsende Masse. Betragtes denne sidste under det sammensatte Mikroskop, seer 
man, at den bestaaer af utallige fine jevnlöbende forgrenede Rör, der i det Væsentlige 
maa ansees for identiske med dem i den egentlige Tandsubstants. Dette godtgjörcs 
endydermere derved, at de ofte fortsætte sig umiddelbart over i samme. De adskille 
sig paa den anden Side fra Rörerne i den egentlige Tandsubstants ved deres uregel
mæssige Leie. I det Hele taget kan man sige, at de udstraale fra Omfanget af Kor
nene; men disses ubestemte Leie og Störreise foraarsager, at Udstraalingen bliver me
get uordentlig, saa at det faaer Udseende under Mikroskopet paa en tyndt sleben Plade, 
som om Rorene slyngede sig uregelmæssigt imellem Kornene. De Forlængelser, som 
strække sig ind i Tændernes Hule, cre aldeles byggede paa samme Maade som den 
compakte kornede Substants, og opstaae ved en Sammensmeltning af særskilte utallige 
Forbeninger, der findes i Tandkimen. Udviklingen af disse særskilte Forbeninger har 
Forfatteren ikke havt Leilighed til at forfölge i den friske Tandkime, hvorfor han ikke 
har kunnet iagttage Cellernes Metamorphose inden Beenjorden deponeres i samme ; saa 
mpget anseer han imidlertid for vist, at Tandkimens Celler underkastes en Forbrusk- 
ning, hvorved deres Hinder betydeligt fortykkes, Ved at udtrække de jordagtige Be
standdele af den kornede Tandsubstants ved Hjælp af Saltsyre, kan man let overbevise 
sig om, at en Brusk danner det organiske Grundlag for samme. De særskilte Forbe
ninger i Tandkimen ere i Begyndelsen meget smaae, af en rundagtig Form og voxe 
efterhaanden sammen til större uregelmæssige Grupper; disse forene sig til de ovenfor 
omtalte soileformige Forlængelser, der endelig lidt efter lidt smelte sammen til den 
complette kornede Tandsubstants. Ved at slibe en tynd Plade af en særskilt Forbening 
bemærkes under Mikroskopet, at Kornene allerede her ere forbundne ved den med den
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egentlige Tandsubstants analoge Masse. Foruden de mikroskopiske forgrenede Rör, 
findes en Deel andre Canaler, der ere synlige for det blotte Ôie, have en hvid Farve, 
og maa nærmest sammenlignes med Marvcanalerne i Beensubstants. Forholdet af Kar
rene til den kornede Substanls har Forfatteren ikke undersögt af Mangel paa friske 
Tænder af delte Dyr.

Endskjöndt den kornede Substants fremtræder med saa stor en Masse i Hval
rossens Tænder, er dens Bygning ikke saa tydelig som i Spermacethvalen. Hos dette 
Dyr ere Kornene af en betydelig Störreise, ikke sjeldent ] Tomme i Gjennemsnit, og 
danne större og mindre Grupper, imellem hvilke en Substants, aldeles analog med den 
egentlige Tandsubstanls, slynger sig. Men hos dette Dyr danner den kornede Substants 
ikke saadanne Forlængelser ind i Tandens Hule som hos Hvalrossen, og den begynder 
langt sildigere at udvikle sig. Saaledes findes den hos Hvalrossen i det meget unge 
Dyrs Tænder, og strækker sig næsten lige op til disses Spids, hvorimod man hos Sper
macethvalen först træffer den, naar Tænderne allerede ere betydeligt afslidte.

Ilos Mennesket skal efter flere Anatomers Angivelse Tandkimen undertiden 
forbenes i den fremrykkede Alder. Allerede Bertin (Traité d’Osteologie) har gjort op
mærksom herpaa; Rousseau (Anat. comparée du système dentaire, Paris, 1839. Pag. 
68), E. H. Weber. (Hild. Anat. 1 B., Pag. 215), Erdi. (Abhandl. d. math.-phys. 
Classe d. königl. bayer. Acad. d. Wissensch., 3 B. 2 Abth. München 1811. Pag. 
504) angive flere Exempler herpaa. Purkinje og J. Müller (Müllers Archiv. 1836. 
Pag. IV.) anföre, at Canalen i Roden af ældre Menneskers Tænder er beklædt med 
den samme Substants, som overtrækker den udvendig.

Iblandt Rovdyrene fandt Retzius (Mikroskopiska undersökningar Öfver Tandernes 
sårdeles Tandbenets struktur (K. V. A. Handlingar f. år 1836) p. 34) den kornede 
Substants hos Phoca annellata, og beskrev den omstændeligere hos Trichechus rosmarus. 
Hos dette sidste Dyr var den allerede G. Cuvier bekjendt (Vorlesungen, übersetzt von 
Meckel, 3 B. p. 101), men denne Forfatter sammenlignede den med en Crystallisation.

Iblandt Gnaverne angiver Purkinje (Raschlpw. Meletemata circa mammalium 
dentium evolutione, § 18) at have fundet Forbeninger i Tandkimen hos Haren.

Hos de Tandlöse er den af Retzius (auf. Skr. p. 23 og 24) beskreven hos 
Bradypus tridaetylus og Dasypus novemcinctus.

z

Iblandt de Tykhudede har G. Cuvier (Recherches sur les ossemens fossiles) 
fundet afrundede Knuder paa den indvendige Væg af Hulen i Elephantens Fortænder; 
men han ansaae det for en synlig Forandring af Tandkimen, ifölge hvilken den paa en- 

42VII.
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leite Steder afsondrede mere af den egentlige Tandsubstants. Forfatteren formodede, 
at delte maatte være et Analogon til den kornede Tandsubstants, deri sin forste Op
rindelse sees paa samme Maade i Tænderne af Spermacethvalen. — I Tandkimen i 
Svinets Tænder har Purkinje (Raschkow. Melet. § 18) fundet Forbeninger.

Iblandt Drøvtyggerne har ligeledes Purkinje fundet Forbeninger i Hjortens 
Tandkime.

Hos Hvalerne har Retzius fundet den kornede Substants i Tænderne af Del
phinus delphis (anf. Skr. p. 39). . Forfatteren har iagttaget den omhandlede Tandsub
stants hos Spermacethvalen.

Forfatteren har benyttet den kornede Tandsubstants til at löse det Spörgsmaal, 
om den egentlige Tandsubstants maa ansees for en Forbening af Tandkimen.

Ældre Skribenter, saasom Volcher Coiter, de Lasóne, Jourdain og flere an
dre ansaae den egentlige Tandsubstants for en lagviis Forbening af Tandkimen. Men 
den löse Forbindelse, der findes imellem Tandkimen og den omgivende Tandsubstants, 
bragte Hunter og Cuvier til at antage den sidste for et Afsondringsproduct, og efter
som dette forögedes, skulde Tandkimen formindskes ved Indsugning. De fleste Anato
mer hyldede denne Anskuelse, indtil Valentin, Leveillé, Owen, Henle og flere andre 
udtalte sig for den ældre Mening. At Tandkimen let skilles fra den egentlige Tand
substants er kun tilsyneladende, thi det yderste Lag af Tandkimen, hvis Væv er ifærd 
med at metamorphoseres, bliver ved Adskillelsen tildeels hængende ved den forbenede 
Substants.' Den mikroskopiske Undersøgelse af den egentlig® Tandsubstants har noksom 
godtgjort, at den bestaaer aldeles af metamorphoserede Formelementer, der ikke kunne 
rembringes ved en Afsondring. Vel kunde man endnu paastaae, at Tandkimen kunde 
udskille en Modervædske hvori disse Elementer dannedes, metamorphoseredes, sammen
smeltede og forbenede, hvorved den egentlige Tandsubstants kunde tænkes at opstaae 
lagviis, og at Tandkimen da formindskedes ved en Indsugning. Men denne Forkla- 
ringsmaade maa efter Forfatterens Formening falde bort, da de foreliggende Præparater 
af Hvalrossens og Spermacethvalens Tænder have viist, at en aldeles analog Substants 
kan opstaae i Tandkimens Væv og omslutte de beskrevne runde Legemer i den kor
nede Substants. Duvernoy har beskreven Tandkimen som bestaaende af to forskjellige 
Dele, hvoraf den ene er forsynet med Kar og ansees af ham for et kjerlelagtigt Le
geme, der forestaaer Afsondringen af det Product, som skulde tjene til Forbening af 
et ydre Tandkimen omgivende Lag. (L’Institut. 1812. No. 450, 451.). Ikke at 
tale'om at Tandkimens Bygning ikke har den mindste Lighed med en Kjerteis, saa 
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vilde efter Duvernoys Forudsætning kun en lagviis Forbening kunne finde Sted i Om
fanget af den Ljertclagtige Deel af Kimen; men der sees af Hvalrossens Tænder, at 
Kimen i dens hele Tykkelse er forvandlet til Beenmasse.

Professor Jurgensen meddeelte en Bemærkning angaaende den Paavirkning en 
Axe lider derved, at et fast Legeme bringes i Rotation om samme.

Endskjöndt Poisson har gjort opmærksom paa, at Virkningen af et Stod ikke 
i sit Væsen er forskjcllig fra Virkningen af enhver anden mechanisk Bevægekraft, har 
han dog ikke bragt delte i Anvendelse paa den Paavirkning, et roterende Legemes Axe 
lider, men blot paa Bestemmelsen af Omdreiningshastigheden (traité de mécanique, 2de 
édition, Vol. 11. pag. 96). Denne Betragtningsmaade lader sig imidlertid ligesaa let 
anvende paa Bestemmelsen af Virkningen paa Axen, hvorved Fremstillingen faaer mere 
Eenhed og Simpelhed.

Idet man kun betragter de paa Axen (s) lodrette eller med Planet xy paral
lele Kræfter og betegner Axens Modstand ved U og F, der ere parallele med x- og 
j/-Axen og skjære z-Axen i Afsandenc u og v fra Coordinaternes Begyndelsespunkt, be
stemmes, som bekjendt, Bevægelsen og Modstanden (eller Trykket) ved Ligningerne: 

d3x d-y
S~^dm=SXdm-\-U, S^ñdm--SYdm-j-V, 

zd^x
S di3 dm—SzXdm-\- Uu,

zd^y
S dm-]-SzYdm-\- Ft’,

xd^y—yd*x
S------J.2 dm—S(xY—yX)dm.

Sætter man x—r cos (Ø-j-a), y—r sin (0-}-a), hvor 0 er den Vinkel, som et 
i Legemet fast Plan, der gaaer igjennem z-Axen, danner med Planet xz, og a den 
Vinkel, som den paa z-Axen lodrette Radius vector r til Punktet (æ, y, z) danner med1 
dette Plan, — saa at altsaa 6 er*  en Function af i, men r og a uafhængige af denne, 
— betegnes endvidere ved p og q Coordinaterne for Legemets Tyngdepunkt og ved M 
dets Masse, saa faae de anförte Ligninger folgende Form, idet man tager U og F med 
modsat Tegn for at lade« dem betegne Trykket:

X

4-r
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d2Ö dti'2
U—SÅdm-^-qM^ii -\-pM ’

d*0  dO'1
V—S Ydm—1

d20 dø2
Uu=SzXdM-\-dt<i Syzdm-*-  ^Sxzdrn,

d20 dø3
Vv—SzYdm—Sxzdm-\-dp Syzdm,

d^O
¿¡•pSr2 dm=*S(xY —yX)dm.

Er Bevægelsen frembragt ved jevnt virkende Kræfter, saa bestemme disse Lig
ninger saavel denne, som Trykket paa Axen under Bevægelsen.

Er Legemet derimod sat i Bevægelse ved et Stod, hvis Retning vi antage at 
ligge i Planet xy, og som er anbragt paa Punktet (x, y), saa kan man forestille sig 
delte som en Bevægekraft, der ved at virke i en meget kort Tid t, i hvilken Legemet 
ikke kjendelig bevæger sig, frembringer en Vinkelhastighed to. For altsaa at finde 
denne, samt bestemme Stödet paa Axen, maa man multiplicere de fem Ligninger med 
di, og integrere fra t—0 til t—z. Erindres da, at x og y ere constante, og sættes

T
Ydtdm—R,

hvor altsaa Q og R ere Stödets eller den i Tiden t meddeelte Bevægelsesmængdes 
Componenter, parallele med x- og y-Axen, saa giver först den femte Ligning 

wSr~dm—xR —yQ.
eller om man vil, wSr-dm—PQ^ hvor P er Stödet og q dets Retnings Afstand fra Axen.

De fire forste Ligninger give dernæst, naar man 

hvilke altsaa ere Stödets Virkninger paa Axen, og erindrer, at u og v samt æ, y, p, q 
ere at betragte som constante, at z=0, efterdi Stödet er anbragt i Planet æy, endelig 

at r, og altsaa ogsaa j' M2dt=(a2z er at ansee som Nul:
i O

H=Q-\-qMm, K=R—pMco,
Hu=-}-MSyzdm, Kv——æSxzdm,

hvilke ere de bekjendte Ligninger, der bestemme Stödet paa Axen (see Hansteens Lære
bog i Mechaniken, 2den Deel, S. 595).
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Capí. Hoffmann frcniviste en galvanisk dannet Kobberplade af 22" Længde og 
16" Brede, og som var formet over en af Dessinateur Jantzen udfort galvanographisk 
Tegning. Ved at anvende en temmelig fortyndet Kogsaltsoplosning til den kolde For- 
sölvning af Grundpladcn, og foretage Indgnidningen ved Iljelp af Bomuld, var det lyk
kedes at erholde Overfladen af den galvonoplastiskc Afformning fri for Sölv. For at 
opnaae en större Reenhed i Trækkene, end almindeligviis kan frembringes med Pennen 
alene, var Grundbilledet hist og her gaaet efter, snart med en spids Kobbernaal, snart 
med en ikke altfor stærkt hærdet Staalnaal, ved hvilken Fremgangsmaade ikke blot kan 
tilveiebringes en overordentlig höi Grad af Skarphed i Vinklerne og Omridsene, men tillige 
vindes, at Fordybningerne i den galvaniske Kobberafformning erholde verticale Sidevægge 
hvilket betydeligen letter Pladens Aftrykning. — Aftryk af forskjellige Plader, som vare 
udförte efter denne forbedrede Methode, forevistes.

' • * i

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Charles Morren. Prémices d’anatomie et de physiologie végétale. Liège 1811. 8.

— — Les femmes et les fleurs. Cinquième discours à l’occasion de la de-
stribution des médailles au concours de la treizième exposition des fleurs de 
la Société royale d’horticulture de Liège. Liège 1838. 8.

— — Horticulture & philosophie. Sixième discours etc. Liege 1838.
— — Mémoires pour servir aux éloges biographiques des savans de la Bel

gique. Bruxelles 1839 & 1843. 8.
— — Notice sur les collections de l’université de Liège.
— — Fleurs éphémères. Bruxelles 1843. 8.
— — & Auguste Morren. Récherches sur la rubéfaction (Tes eaux et leur

aggrégation pour les animalcules et les algues. Bruxelles 1841. 4.
— — & Deville. To Afhandlinger om Vegetationen i Aarets Löb. 1841

*& 1842. (Af Mémoires de l’academie de Bruxelles. T. XV. & XVI.)
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Modet den 10de Mai.

Professor Schomv meddeelte nogle Bemærkninger over en Samling af Blomstertegnin- 

ger i den kgl. Kobber s tik s amlin g.
1 den kgl. Kobberstiksamling i Kjöbenhavn findes en Samling af Blomsterleg- 

ninger i fire folio Bind, der ikke blot have Interesse fra Konstens Side , men ogsaa i 
videnskabelig Henseende, navnligen fordi man deri kan finde Bidrag til Ziirplanternes 
Historie. Denne Samling har tidligere været indlemmet i det store kgl. Bibliothek og 
er kommet dertil fra det hertuglige Bibliothek i Goltorp. Paa Bindene findes det got
torpske Vaaben og da deri forekommer en Bispehue og Bogstaverne C. A., maae det 
antages for afgjort at Indbindingen har fundet Sted under Hertug’Christian Albrechts 
Broder Christian August, den saakaldte Administrator, der bestyrede den gottorpske 
Andeel af Hertugdommerne i hans Brodersönssöns Mindreaarighcd ; han blev Biskop i 
Lübek 1706 og dode 1726. Yngre end delte Tidspunkt kunne Tegningerne altsaa 
ikke være, men vel ældre. —Hverken Samlingen selv, eller Werlaufs det kgl. Biblio- 
theks Historie, eller Ekkards Bemærkninger i „Topographisk og oeconomisk Lommebog 
over Kjøbenhavns Mærkværdigheder, 1794,“ som omtale disse Blomstertegninger, give 
nogen Oplysning om Tiden eller Konstnercn. — En Tradition paa Kongens Bibliothek 
vil at Samlingen skyldes den, især ved sine Tegninger af Surinamske Insekter, berömte 
Konstnerinde Maria Sibilla Graf, fodt Merian, sædvanlig kaldt med sidste Navn. Da 
hun blev födt 1647 og döde 1717, kommer en saadan Forudsætning ikke i Strid med 
det ovennævnte Dalum, at Tegningerne ere indbundne mellem 1706 og 1726 —'Endnu 
kunde for den Mening, at Tidspunktet for Samlingen falder sidst i det 17de eller först 
i det 18de Aarhundrede anföres, al der i denne rige Samling af Ziirplanler savnes 
Aster chinensis, men findes Træpæolum majus. — Ifolge Dillens Hortus Elthamensiå, 
som udkom 1732, lader det nemlig til, at den førstnævnte Plante dengang var sjelden, 
det hedder nemlig deri: at Prof, van Royen i Leiden havde sendt ham Fröe af denne 
smukke Plante; — og hvad Tropæolum majus angaacr, skal den först være bragt til 
Europa i 1684 af Bewerning, — Saaledes kan man vel antage det for höist rimeligt, 
at Tegningernes Alder ikke er under 120 og ikke over 150 Aar. — I Henseende til 
Landet, hvori Tegningerne ere gjorte, da tör det antages som afgjort, at det maae 
være i det mellemsle Europa. Det er ikke skeet i Sydeuropa, thi nogle af de sydeu
ropæiske Planter cre fremstillede i Balle, f. Fx, Cistus albidus; de vildtvoxende Plan- 
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ter som ore afbildede, ere saadannc som findes baade i Syd- og Nordeuropa med Und
tagelse af Convallaria verticillata. der er nordeuropæisk; nogle Ophrys-Arter vise, at 
Tegningen ikke kan være skeet i de nordligste Dele af Europa. — Da Madame Me
rian opholdt sig deels i Frankfurt deels i Holland, er der fra denne Side intet imod at 
hun kan være Konstnerinden.

De 4. Bind indeholde 363 Tavler med 1181 Afbildninger; af de fleste Plan
ter er der nemlig flere enten Afarter eller Arter paa samme Tavle. — Alle Tegnin
gerne ere paa Pergament; de ere udförte i Gouache. Bladenes Störreise er 19£" i 
Höiden, 14£" i Breden.

Afbildningerne ere, som det synes, af fosrkjellige Hænder, og fra Konstens 
Side af forskjellig Værd*  De fortrinligste fortjene især Roes for den Flid 'Og Farve
sands, hvormed de ere udförte. De ere i det Hele taget naturtro. Kun ved nogle Or
chidee, hvis Blomster frembyde besynderlige Ligheder med Insekter, Fugle og andre 
Gjenstande, har Konstnerens Phantasie forledet til at foröge disse Ligheder. Paa Grund 
af den nöie Overeensslemmelse med Naturen, har det været muligt at bestemme de 
allerfleste Tegninger; dog da Analyser mangle og Konstneren noppe har været Botani
ker, efterlades undertiden nogen Tvivl. DHrr. Dr. Vabl og botanisk Gartner Weilbach 
have med megen Beredvillighed staaet Anmelderen bi i Bestemmelserne. Skjöndt 
Konstneren neppe har haft botanisk Kundskab, ere dog Planterne til en vis Grad syste
matisk ordnede; Planter af samme naturlige Gruppe findes som oftest samlede, f. Ex. 
Liliaceer, Caryophylleæ, Ranunculaceæ, Synantheræ, Leguminosæ, og kun enkelte Gange 
har en tilfældig Lighed eller et fælleds Voxested bragt forskjelligc Planter sammen, 
f. Ex. naar Coriandrum sativum er kommet til at staae blandt lberis-Arterne, Agro- 
slemma Githago ved Centaurea Cyanus. Navne findes kun vedfoiet paa yderst faa, nem
lig: Lilium persieum (Fritillaria pérsica), Primula veris, Ranunculi (Ranunculus asiati- 
cus), Calendula (Tagetes patula), Malva (Althæa rosea), Althæa (Hibiscus syriaeus), 
Scabiosa (Scabiosa atropurpúrea) Nasturc. Indic. (Tropæolum majus). — Tavlerne ere 
ikke nummererede, Bindene ei heller betegnede.

De fleste afbildede Planter ere Ziirplanler, som i Mellemeuropa groe i frie 
Land i Haverne. Med Udelukkelse af de tvivlsomme bliver Antallet af disse 238. 
Af Væxthuus Planter (fra koldt eller varmt Huus) forekomme 47 Arter; af Frugter og 
Kiökkenurter 15, af Ziir-Træer og Buske 25, og endeligen af vildtvoxende Planter 34, 
hvoriblandt ogsaa Græsarter og Ncider.
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Af de ovennævnte 238 Ziirplantar, 
Europa i Almindelighed 
Sydeuropa i Særdeleshed

De övrige ere:
fra Vestasien: 11

Tulipa Gesneriana.
Fritillaria Imperialis.

— pérsica.
Lilium candidum.

— chalcedonicum.
— pomponium.

Muscari moschalum.
Hyacinthus orientalis.
Centaurea moschata.
Ranunculus asiaticus.
Pæonia albiilora.
Lychnis chalcedonica.
Althæa rosea.
Hibiscus syriaeus.

Indien : 4
Amaranthus caudatus.

— tricolor.
Scabiosa atropurpúrea.
Carthamus tinetorius.

der voxe i Frieland, höre til
130

75

205 

Nordamerika : 0
Tradescantia virginica.
Amaranthus paniculalus.
Aster ericoides.

— novæ Angliæ.
Rudbeckia triloba.
Asclepias incarnata.
Dracocephalum virginianum.
Corydalis glauca.
Oenothera biennis.

Mexico : 2
Tagetes patula.
Argemone mexicana,

Vestindien: 1
Amaranthus sangvineus.

Sydamerika: 3
Ipomæa purpurea.
Tropæolum majus.
Helianthus annuus.

' 238

Altsaa 86 p. C. af Ziirplanterne ere europæiske, kun 6 p. Ct. amerikanske; 
— en overordentlig Forskjel fra det Forhold som nu finder Sted, da vore Haver ere 
prydede med saa stor en Mængde nordamerikanske, mexicanske, peruanske og chilensiske 
Frilandsplanter. Jeg behöver blot her at nævne de americanske Slægter: Phlox med 
dens mange Arter, Georgina med de mangfoldige Varieteter, Phacelia, Gilia, Leptosi- 
phon, Nemophila, Pentstemon, Collomia, Oenothera, Clarkia, Fuchsia, Gaillardia, Core
opsis, Calliopsis, Cosmea, Eschholzia, Calceolaria, Mimulus, Salpiglossis, flere Arter af 
Lupinus, Salvia, Lobelia Ferraría. Blandt de asiatiske, som savnes i Samlingen vil jeg 
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nævne Aster chinensis, Pæonia Moutan, Kerria japónica; tiere nepalske Polentiller, for- 
skjellige Rose-Arter, Papaper bracteatum, flere Arter af Aconitum og Delphinium.

Da Samlingen ikke indeholder noget betydeligt Antal af Væxthuusplanter og 
det er uvist, om Konstneren liar havt Ledighed til at see mange af disse Væxter, saa 
er en Sammenligning med Nutidens Væxthuusplanter, langt mindrç sikker. Dog fortie
ner det at bemærkes: at vi ikke i Samlingen finde Camellier, Pelargonier og Erica-Ar- 
ter, ingen Cacleer uden Opuntia vulgaris, ikke Primula chinensis eller Chrysanthemum 
indicum og ingen Begonier.

De Frilandsplanter, som ifölge Samlingen, med Hensyn til Arter eller Afarter,
synes at have spillet Hovedrollen i Datidens Blomsterhavcr, ere:

Tulipa Gesneriana. 
Hyacinthus orientais. 
Iris-Arterne.
Crocus vernus.
Narcissus-Arterne.
Primula Auricula.

Anemone coronaria.
— hortensis. 

Ranunculus asiaticus. 
Papaver somniferum. 
Dianthus-Arteriie. 
Althæa rosea.

Professor Scharling foreviste et Fidtstof, udskildt af amerikansk Olie, som viste 
en udmærket Lysbrydning.

Selskabet modtog:
The Journal of the Royal Geographical Society of London. Vol. 13. Part I. 184.3. 
Annalen für Meteorologie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstände, herausgegeben 

von Lamont, Hefte 5—8. 1843.
Dr. Felipe Senillosa. Programa de un corso de geometria etc. Buenos-Ayres 1825. 8. 
A. Scacchi Dissertazione sistemática dei minerali per servire alle lezioiii della minera

logía. Napoli. 1841. Svo.
¥11. 43
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Charles Lucian Bonaparte: Synopsis vertebratorum.
— — Prodromus systemalis herpetologiæ.
— — Cheloniorum tabula analytica.
— — Supplement to the genera of North-American birds.
— — Notes to the proper entiteled description of ten species of

South-American birds.
— — On the distinction of two species of icterus, hitherto con

founded under the specific name of Icterocephalus.
— — Di una nuova lucertola che é in Francia.

Het institut of Verslagen and Medcelingen uitgegeven door de vier Classen van het 
koninklyk nederlandshe Institut van Wetlenschappen, Lctlerkunde and schoone 
Kunsten. 1842. 2. 3. 4. 1843. 1. 2. 3. *

Flora batava. 131 Lewering.

Mödet den 24de Mai.

Etatsraad Finn Magnusen forelæste en Afhandling „om de gamle Skandinavers Indde

ling af Dagens Tider og forskjellige Spor deraf hos deres Efterkommere og flere be
slægtede Folk.“ t

Hedenolds Skandinaver gjennemstreifede Havene, ja opsögte endog fjærne 
Verdensdele, endskjöndt de baade manglede Compasset og andre nautiske Hjelpemidler. 
De vidste dog, forsaavidt det ved Hjelp af skarpt Syn og vedholdende Opmærksom
hed lod sig gjöre, at skjelne og inddele Verdens Kanter efter Solens, Maanens og 
Stjernernes Gang, samt derefter at udregne saavel Aarets Tider som Dagens Stunder 
eller Timer.

Islænderne have fra Landets hedenske Tid af bevaret en egen Kalender, som 
er grundforskjellig fra den romerske, saavel den Julianske som den Gregorianske, mer. 
derimod (ved et System af 12 Maaneder, hver paa 30 Dage, med et Tillæg af Epak-



CCCXXXIX

terne), i Hovedsagen indrettet efter den Form, som Ægypter, Græker, Perser, Inder 
o. fl. fordum fulgte, og som endnu fölges af de tvende sidstnævnte Folks Efterkommere. 
Denne Kalender nedstammede nærmest fra det gamle Skandinavien (hvor enkelte af 
Maanedernes ældste Navne endnu bruges). 1 nyere Tider veed man ikke at noget 
Folk i Europa, med Undtagelse af Islænderne, har fulgt en saadan Aarsudregning; kun 
blev en meget lignende, som en Efterligning af den Græsk-Ægyptiske, indfort i Frankc- 
rig i Revolutionstiden, men blev, efter faa Aars Forlob, fuldkommen afskaffet. De he
denske Nordboere inddeelte dog ikke Aaret i Dekader, men i Uger (mÆur, i Enkeltt. 
vika). Ugens 6 förste Dage bleve af dem, ligesom af de fleste andre Europæere, saa- 
velsom og af Inderne, helligede Sol, Maane og visse Guddomme, af hvilke 4 af de 
sidstnævte og de saakaldte romanske Folk nærmest kaldtes efter Planeterne, hvis indiske 
Navne mere lignede de skandinaviske end de romerske eller græske. Formodentlig har 
ogsaa Loverdagen fordum i vort Norden baaret el lignende Navn. Ved de kristne 
Geistliges Iver bleve disse hedenske Navne for Ugedagene afskaffede i Island, henved 
1107, men i de tre nordiske Riger har man beholdt dem alle, næsten uforandrede, 
lige til vore Dage. Vel lykkedes det Klerkerne at indföre i Island den romersk-juli- 
anske Kalender, med de til den föiede katholske Höitider, Ilclgendage, Helligaftener, 
Fastetider o. s. v., med Hensyn til alt det som angik Gudsdyrkelsen og dens Skikke 
— men derimod kunde de ikke rokke den af Fristaten lovbestemle (paa ethvert Al
thing for næste Aar höilidelig forkyndte) Kalender, som nöie skulde fölges i alle verds
lige Anliggender. En af dens Regler, lige modsat de kanoniske, löd saaledes: „Dagen 
skal, i al (indenlandsk) Aarsudregning antages at komme för end Natten.“

Fra umindelige Tider af have Nordboerne inddeelt Horizonten i 8 lige Afde
linger. En Verdenskant kaldtes af dem Ætt eller Att (endnu i Norge Ætt, paa Fær
oerne Jtt) svarende tH det gamle tydske Eht, Ett af samme Betydning. Deres ældste 
islandske Navne synes især at være opkomne i det vestlige Norge, hvor de bedst kunde 
passe, samt hvor de og, ligesaavel som paa Færoerne, endnu bruges af Almuen; de 
ere nemlig bievne indförte til Island og Færo af de ældste norske Kolonister. Ost, 
Syd, Vest og Nord svare til de almindelige Benævnelser; derimod betyder Landnordr r
(Landnord) i ovennævnte Dialekter NO, Landsu&r (Landsyd o. s. v.) SO, Utsudr (Ud- 
syd, Havsyd) SV og Utnordr (Udnord, Havnord) NV. De gamle Skandinaver antoge, 
at Solen gjennemlöb enhver af disse 8 Afdelinger (Austrått, Ôstkanten o. s. v.) i 3 
Timer; dette Tidslob kaldtes Eikt, Eykt, Öikt^ hvoraf endnu det norske og færoiske 
Ökt, (Agt, der har den selvsamme Betydning. Levninger af dette Ords gamle Brug 

43’ 
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forekomme og, eller ere bievne længe bevarede i Danmarks og Sverriges Almuesprog. 
Ætterne og Eikterne afdeelte man atter i tvende lige Dele, som kaldes Ætting eller 
Hålfeikt, endnu paa Færoerne Halvökt, saa at Verdenskanterne i alt bleve 16; enhver 
af dem antoges Solen at gjennemlöbc i et Tidslob der formodentlig især kaldtes Stund 
(Stund) Dagsstund (endnu i Dansk Dagslund), svarende efter vor Regning til Time. 
Det hele Ættmdl (eller, som vi endnu udtrykke det Ætmaal, Etmaal) indbefattede saa- 
ledes det hele Dögn, eller et Tidslob af 8 Eikter (16 Stunder eller 24 Timer). Et- 
maalet inddeeltes ogsaa i 4 ulige Afdelinger:

1) Mor gun (Morgen) 1 Eikt (2 Stunder, 3 Timer).
2) Dagr (den egentlige Dag) 3 Eikter (6 Stunder, 9 Timer).
3) Aftan (Aften) 1 Eikt (2 Stunder, 3 Timer).
4) Nótt (Natten) 3 Eikter (6 Stunder, 9 Timer).

Af forskjellige Grunde kan man antage, at den borgerlige Dag eller Arbejds
dagen i Island har, ligesaavel som 'Aarsudregningen, været bestemt ved visse Love eller 
Vedtægter. Arbeidsdagen maatle især bestemmes for den bedste Sommer- eller Höst
tid, da det var af Vigtighed for Landboerne, at Arbeidsfolkene da i rette Tid skulde 
tage fat paa det dem paalagte Værk. Den antoges at begynde ved Solens tilsyneladende 
Indgang i Ostkanten (austrått) svarende til vort ONO eller Kl. 4j f. M. Ved det 
selvsamme Tidsrum regne og Færoboerne, Nordmændene o. il. at Arbeidsdagen begyn
der. Islands ældste skrevne Lov kaldet Grågås (vedtaget 1121) med den dertil hö
rende Kirkelov »af 1123 omhandle mange Tilfælde, i hvilke Indbyggerne med Hensyn 
til Arbeider, Tinge og andre offentlige eller paabudne Moder m. m. skulde iagttage visse 
Stunder eller Tidspunkter af Dagen. Adskillige af de dertil hörende Bestemmelser vare 
vel allerede optagne i den henved 927 affattede Ullljotslov, ja vel endog för i ældre 

, Vedtægter.
I Mangel af L’hre og mathematiske Instrumenter maatle de gamle Skandinaver 

overhoved, og Islænderne i Særdeleshed, söge at udfinde visse Bestemmelser for Da
gens Stunder eller Timer paa andre Maader, nemlig disse:

1) af Solens tilsyneladende daglige Gang. Paa Islands almindelige Landsthing, 
kaldet Althing, der fordum som oftest holdtes (fra Aaret 999 af) fra Torsdagen 
i Sommerhalvaarets lite Uge til Onsdagaften i den 13de, altsaa omtrent fra 
den 18de (sidst 24de) Juni til 14 Dage derefter. Stedet, hvor Retten holdtes, 
ved det saakaldte Lögberg eller Lovens Klippe, især Lovsigemandens (Laug- 
mandens eller Præsidentens) Sæde, var uforanderlig bestemt efter gammel Ved
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tægt. Tider af Dagen, paa hvilke Herredshövdingerne skulde være komne til 
Tinget, naar forskjellige foreskrevne Retshandlinger skulde begynde o. s. v., 
bestemtes i Lovbogen ved Solens Skin paa visse fasle Punkter, som Klipper, 
Klöfte, Marke o. s. v. i Tingets nærmeste, ved særegen Beliggenhed udmærkede 
Omegn, saaledes som det iagttoges fra Lovsigemandens Sæde. Disse Bestem
melser vare saaledes blot lokale, beregnede for et eneste Sted paa hele Lan
det. Adskillige andre Retshandlinger, Arbeider (eller deres Ophor) o. s. v., som 
skulde foretages, udenfor Landstinget, i andre Landets Egne, bestemtes til den 
Tid, da Solen er eller sees midt (eller lige) i Ost, Vest o. s. v. Man maatte 
altsaa paa enhver Gaard eller beboet Sted paa hele Landet suge at udfinde disse 
Himmelkanter; da de vare fundne, maatte man, for ikke at glemme det saale
des erfarede, tage Mærke paa dem ved visse Kjendetegn af den synlige Hori
zont, som en Bjergspids, Fjeldtop, Höi, Dal, Klöft, Fos (Vandfald), Skjær 
o s. v. ; hvor disse ikke havdes paa passende Steder, opförtc man, istedet for 
dem, Varder eller Pyramider af Steen, hvorved saa mange af Verdens 8 Ho
vedkanter betegnedes, som kunde angives af Solens længste daglige Gang. 
Disse Tegn kaldtes Dagsmörk, Dagsmærker, samt Eiktamörk, Eiklemærker. 
De betegnedes sjelden ved Himmelkanternes Navne, men derimod ved Benæv
nelsen af den derefter anlagne Tid af Dagen, som svarede til Solens tilsyne
ladende Stilling i en eller anden Verdenskant. Visse Retshandlinger in. in. 
bestemtes da i Loven efter Navnene paa de nysommeldte Dagstider eller Dags
mærker, som endnu iagttages overalt i Island.

Det er interessant at erfare, at den selvsamme Maade for at udfinde 
Dagstidens Gang lige til vore Dage er bleven brugt. i det vestlige Norge, 
Islands og Færoernes ældste Kolonisters nærmeste Hjemstavn. Saaledes be
skrives den f. Ex. i Sondfjorden (1803) af Arents: „Indbyggerne inddele et 
„Ætmaal eller fuld naturlig Dag i 8 Tidslob .... Til Solskive tjene dem alle 
„omliggende Bjerge og Dale; thi ligesom Solen viser sig at staae over en vis 
„Punkt af disse, vide de at henregne Tidens Löb til enhver af de för anförte 
„Afdelinger, ja endog temmelig nær undertiden til det virkelige Timetal paa 
„Ehret, naar man spörger dem hvad Klokken er.“ Omtrent det samme beret
tes af Landt om Færôboerne, der dog i daglig Tale meest rette sig efter Æt
terne eller Verdenskanterne, som haalga (o: halvgaaet) Landsuur for Kl, 7 A 
f. M., Landsuur Kl. 9 f. M. o. s. v.
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Naar Skandinaverne fordum vare paa Steder, hvor de ikke kjendte 
de saakaldte Dagsinærkcr, rettede de sig blot efter Himmelkanterne og sögte 
endog at erfare Stedets Beliggenhed (eller Himmelegn) ved at lægge Mærke 
til den Skygge, som visse Gjenstande kastede, da Solen ved Middag stod 
lige i Syd.

2) Af visse Stjerners tilsyneladende daglige Gang udredgnede Nordboerne fordum 
Nattens Timer. Islænderne gjöre det endnu og rette sig især, paa ethvert be
boet Sted, efter Syvstjernens Stilling, enten i en vis Verdenskant, eller over 
de sædvanlige, ellers for Solens Löb om Dagen brugelige Dagsmærker.

3) Nattens Timer have Nordboerne forhen ogsaa udfundet af Maanens Gang og 
Stillinger, naar den sees paa Himmelen, (f. Ex. paa Island): Naar den li
Nætter gamle Maane sees i Ilavsyd (S. V.) er det Dögnets Ude Stund eller 
Kl. 12 e. M. Endnu kunne kyndige Islændere udregne enhver Maanes Alder 
paa deres Fingre efter det saakaldte Fíngrarím s eller Daktylismens Regler.

4) Dagens og Nattens Stunder have Nordboerne og fordum (forsaavidt de boede 
ved Sökanten) kunnet udregne efter Havets periodiske Forandringer, kaldede 
Ebbe og Flod; deri have Islænderne endnu en overordentlig Færdighed. Disse 
Flodændringer staae som bekjendi i nöie Forbindelse med Maanens Qvarteer- 
skifter, især Ny- og Fuldmaane, saa at beggo de sidstanförte Maader at ud
regne Tiden paa derved maatte komme i en temmelig nöie Forbindelse.
Det ældste Islandske, paa vedtagne Dagslider og Dagsmærker grundede, Eikte- 

svstem forandredes efterhaanden i Island og Norge, efter Kristendommens lndförelse, 
paa forskjellige Maader, især med Hensyn til Dagens antagne Begyndelse samt Benæv
nelsen af visse Dagstider, hvilke de katholske Geistlige forandrede og forflyttede efter 
deres egne saakaldte ti&ir (Tider), Messetider, horæ canonical saa at Tidspunktet Dag
mål f. Ex. forflyttedes fra Kl. 7^ til Kl. 9 f. M. (tilligemed hele Stundens Begyndelse) 
o. s. V. Herved forvirredes den gamle Dagsudregning meget for mange, indtil den hoi— 
lærde Laugmand Paul Vidalin (Arne Magnussens mangeaarige Ven og Medarbeider) for 
mere end ICO Aar siden, i forskjellige endnu ikke udgivne Afhandlinger atter viiste 
den gamle Elmaalsregnings rigtige Sammenhæng. De fremkaldte et heftigt Modskrift 
af Biskop John Arnason, til Forsvar for den nyere katholske Dögnsudregning, hvilken 
han dog antog for at være blcven brugt i Norden fra umindelige Tider. Det har op
levet 3 trykte Udgaver (den sidste af 1838), hvorfor det af mange i Island nu ansees 
for at være vel gründet, endskjöndt Biskop Finn Johnson for længst (1780) bar udgivet en 
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grundig Gjendrivelse deraf i en latinsk (og fölgelig kun lidet bekjendl) Afhandling. 
Saavel denne Omstændighed, som Dagsmærkernes eller Dagstidernes Benævnelsers (for 
det meste urigtige eller unöiagtige) Oversættelser i de trykte islandske Ordboger, for
anledigede Afhandlingens udforlige Affattelse. Deri omhandles Dögnets samtlige Eikter 
og Stunder; de flestes rette Navne vare vel for en stor Deel udfundne af Paul Vidalin 
og Finn Johnson, men her ere og de af dem ikke navngivne Halveiktcrs eller Stun
ders Benævnelser tilföiede, efter nöiagtig Granskning i gamle, saavel trykte som utrykte 
Skrifter, af hvilke ellers flere Beviisstedcr for ethvert Dagsmærkes Alder og rette Sted, 
saavidt muligt, ere bievne samlede. Her ere og for forste Gang Dögnets samtlige 16 
Stunders Bestemmelser og Benævnelser bievne jevnforte med tilsvarende norske, svenske 
danske og nordfrisiske, tildeels fra Almuens Dialekter, — og endvidere med forskjellige 
Ord af gamle gothisk-germaniske Sprog, hvilke Gram tildeels meenle vare indbragte 
til Danmark med de kristne Angelsaxer, endskjöndt de vistnok ere meget ældre i 
vort Norden.

Til nærmere Oplysning for Læserne ere tilföiede:
1) en fuldstændig oldnordisk Etmaalsskive over Verdens 16 Kanter og de til dem 

svarende Tidsafdelinger (Eikter og Stunder).
2) En sammenlignende Tavle, især med Nordmændenes og Færoboernes endnu 

brugelige Ætter og Ökter.
3) En sammenlignende Tavle over Middelalderens daglige katholske Messetider, 

med deres islandske, angelsaxiske, ældre danske og endnu (i katholske Lande 
eller Menigheder) brugelige latinske Benævnelser, hvoraf det erfares, at de 
iblandt Islænderne (og sandsynligviis de ældste danske Kristne) vare 8, end
skjöndt de i Almindelighed kun regnes for 7.

4) En Tavle over Maanens Alder og Stillinger paa Himmelen, med Hensyn til de 
gamle Islænderes Maade til deraf at erfare, hvilken Tid det var af Natten. 
Her meddeles folgende Oversigt over Dögnets 8 Eikter og 16 Stunder, jevn-

fört med vor nu brugelige Tidsregning.
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I)ög- 
ncts

Eikt.

Bog
nets 

Stun
der.

So
lens 
Stil
ling.

Klok
keslet 
f. M.

Stunders eller Tidspunkters 
Benævnelser,

1 Morgan, Morgen. i ONO. Hiráis rismål. Vedtaget og tildeels lovbefalet Tid
til at staae op for Hyrder, sarat for frie Arbeids- 
folk i den bedste Sommer- og Hosttid.

2 Ö. 6 Rismål. Den ellers almindelige Tid at staae op

(Öndurä, Ön-

om Morgenen. Tidspunktet, da den indtraadte, 
kaldtes Midr morgun eller Morgenens Midte.

II 3 OSO. n Dagmål, Dagens Begyndelse, ogsaa Dagver&armål
durn ?) öndurdr Dagmaaltidets Time, af Dagverår, det nyere
dagr, den egent- skandinaviske Daver, Davre o. s. v., fordum
lige Dags forste Nordboernes forste Hovedmaaltid.
Deel (m. m.) 4 so. 9 (Öndurn?) Morgunmál, Morgenmaal, især brugt

■ -

om den for Kvægets Malkning og andre MeicrH 
arbeider vedtagne Tid. Klerkerne kaldte denne 
Stund Dagmål, og den samme Benævnelse til
lægges den nu af mange i Island.

III Hádegi (Höidag 5 sso. 10* Hádegi o : höi Dag.
eller Mi&degi 6 s. 12 hæstr dagr, den höieste Dag (m. m.); Tidspunk-
(Middagstid.) e. M. tet kaldes nu paa mange Steder i Island hádegi.

IV (Undarn) Ofan- 7 S SV. U1 2 Undarn; nu almindelig kaldet Midmunda. Stun-
verdr dagr (den dens Begyndelse var den egentlig saakaldede
sidste Deel af Dags Midte, og kaldes nu ofte i Island Mid-
Dagen) m. m. degi, da Almuen kun pleier at spise kold, men 

Morgen og Aften varm Mad. I gamle Dage 
node de mere Velhavende paa denne Tid For
friskninger eller sadde ved Drikkebordet.

8 SV. 3 I Hedenold Eikt dags, efter Kristendommens
Indförelse Aon.

V Aftan (Aften). 9 vsv. Eiktarstadr, Dags-Eiktetidens Udlob (da alt Ar-
beide, efter Kristendommens Indförelse, skulde 
ophore om Helligaftenen.

10 V. 6 Tidspunktet kaldtes midr aftan, endnu midaftan
(Dansk Midaften).

VI Kvöld (Kvæld) 11 VNV. n Náttmál. Nattens Begyndelse, ogsaa Nåttverdar-
Ondvcrå nótt mål. Natmaaltidets Time, af nåttverdr, det
(Nattens forste nyere danske Nadvere, m. m. Det var fordum
Afdeling) m. m. Nordboernes andet Hovedmaaltid.

12 NV. 9 Kvöld, Kvöldmal (nu ofte kaldet Náttmál). Da
indtræffer i Island Kvægets anden Malkningstid.

Vil Mi&noetti, Nat- 13 NNV. 10* Uáttatími, Sengetid.
tens midterste 14 N. 12 Mid nótt, Nattens Midte (nu midnætti).
Deel (m. m.) f.M.

VIII Oííct, Otte; ofan 15 NNO. lå ótta ; hana - ótta, det gammeldanske Otte
> veránótt, den sil- (m. m.).

digste Deel af
Natten (m. in.)

16 NO. 3 Midótta, Ottetidens Midte.
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Endelig meddeles nogle Oplysninger om 8 Afdelinger af Dögnet hos forskel
lige andre gamle Folk, navnlig hos Inder og Birmaner, efter Baber’s, Gillchrist’s o. il. 
trykte, saml Fuglsangs og Westergaards Forfatteren venskabelig meddeelle Underretnin
ger. Deraf erfares det og, at Hinduerne, endnu sidst i det 18de Aarhundrede, udreg
nede Dagens Timer, deels af Solens Stilling paa Himmelen, deels af Havets Ebbe 
og Flod.

Modet den 7de Juni.

Magister Pedersen meddeelle nogle Bemærkninger angaaende Guineas Klima, sluttede 

paa de Iagttagelser sammesteds fra, som indeholdes i det under Trykken værende 3die 
Hefte af collectanea meteorológica.

Hvad der ved Thermometeriagttagelserne især tildrager sig Opmærksomhed, er 
den store Uregelmæssighed i Temperaturens daglige Middelforandring for samme Maa- 
ned i forskjellige Aar. Forskjellen mellem Temperaturen ved Solens Opgang og den 
om Middagen i en vis Maaned kan i et Aar være meer end dobbelt saa stor som i et 
andet; saaledes er Middelforskjellen mellem Temperaturen Kl. 7 Morgen og Kl. 12 
Middag i Mai 1832 8"3, i 1833 2°9, i Septbr. 1831 2°1, i 1832 5°6, ligeledes 
Middelforskjellen mellem Kl. 6 Morgen og Kl. 12 Middag i Decbr. 1829 8°1, i 1830 
5°7 o. s. v. Og denne Uovereensstemmelse viser sig endogsaa, naar man sammenlig
ner Middeltallene for hele Aar med hinanden indbyrdes, saaledes er Middelforskjellen 
mellem Temperaturen ved Solens Opgang og den om Middagen i Gjennemsnit af Aaret 
1829 6°9 og af Aaret 1830 5°1, ligeledes Middelforskjellen mellem Temperaturen Kl. 7 
Morgen og Kl. 12 Middag i Gjennemsnit af Aaret 1831 3°6 og af Aaret 1832 5°8. Derimod 
afvige Eftermiddags- og Aften-Temperaturerne kun lidet fra hinanden i de forskjellige 
Aar, saa at altsaa Forskjelligheden fornemmelig bestaaer deri, at Temperaturen hæver 
sig raskere i Lobet af Formiddagen og opnaaer tidligere sin höieste Stand i et Aar end 
i et andet. Hermed stemmer nu ogsaa den daglige Forandring i Vindretningen godt
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overcens, idet Sövinden (S.W.) indtræder tidligere i de Aar, der have en rask Stigen 
af Temperaturen, end i de andre; saaledes ligger Middelvindretningen Kl. 9 om For
middagen i Aarene 1829 og 32 mellem W.S.VV. og S.W. t. W., medens den til 
samme Tid i Aarene 1830 og 31 er W. t. S,, altsaa 1—2 Streger nordligere. Denne 
Forskjellighed i Temperaturens daglige Gang synes iovrigt ikke at kunne forklares af 
nogen Forskjellighed i Himlens mere eller mindre bedækkede Tilstand; thi i denne 
Henseende st'emme de enkelte Aar saa godt som aldeles overeens, og selv ved Sam
menligning af mindre Afsnit viser der sig kun ubetydelige Forskjeller.

1 Henseende til Fugtighedsforholdene da har denne lagltagelsesrække, der om
fatter 8—9 Aar, bekræftet de Resultater, hvortil de forste Aars Observationer ledede, 
at nemlig Regnmængden paa Guinea er temmelig ringe i Sammenligning med andre 
tropiske Landes, og at dens Fordeling i Aaret ikke stemmer med den man sædvanlig- 
viis plcier at antage for Steder paa denne Brede. Den aarlige Regnmængde udgjör 
omtrent 21| Par. Tom., og fremtræder i Aarets Löb med to Maxima, et i Mai og 
Juni med maanedlig, og et i October med 1|", og to Minima i Januar og Au
gust, hvert med j Tomme. Maanederne Mai og Juni, hvis Regnmængde udgjör om
trent Halvdelen af hele Aarets, kunne altsaa med Rette kaldes Regntiden; derimod er 
Forskjellcn imellem Regnmængden i October og i de ovrige Maaneder ikke stor nok, 
til at man deretter kan tale om en tör Aarstid, naar man vil kalde hiin Maaned en 
Regntid; den maanedlige Regnmængde i Tidsrummet Februar til April er næsten lige- 
saa stor som i October, og i Juli endogsaa storre. Hertil kommer at Regnens Hyp
pighed folger en ganske anden Lov; Regndagenes Antal, som i Maanederne November— 
Februar i Ojennemsnit ere 2 maanedlig, bliver nemlig i Marts 4, i April 5 — 6, i Mai 
9, i Juni 11 og i Maanederne Juli—October omtrent 6 maanedlig. Her er altsaa in
gen dobbelt Periode ; det störste Antal Regndage faldçr vel sammen med den störste 
Regnmængde, og ligeledes det mindste med dennes Minimum i Januar; med derimod 
have de Maaneder, hvori det andet Minimum og Maximum af Vandmængde falder, om
trent ligemange Regndage og det et forholdsmæssig stort Antal.

-Disse Forhold forklares imidlertid fuldkomment, naar man skjelner imellem de 
to forskjellige Arter af Regn, der forekomme i Guinea, nemlig Travat- eller Bygereg
nen og den jævne Regn. Ved en Travat forstaaer man en hæftig, pludselig indtræ
dende Blæst, der i et Ôieblik bedækker Himmelen med tykke Skyer, hvorpaa som of
test folger stærk Regn, ledsaget med Torden og Lynild, der sjelden varer længer end 
nogle Timer, men undertiden gaaer over til en sagte Regn. Disse Travater forekomme
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meget uregelmæssig i Tidsrummet fra Begyndelsen af Decbr. til Midten af Februar, 
saaledes at i enkelte Aar slet ingen indtræffer, i andre derimod liere om Maaneden; i 
Gjennemsnit kommer omtrent een paa hver Maaned. I Tidsrummet fra Midten af Fe
bruar til Udgangen af Juni indtræffe de regelmæssig hvert Aar, og hyppigst i Mai, der
1 Gjennemsnit har 3—4, sjeldnest i Juni; fra Begyndelsen af Juli til Udgangen af 
Septbr. udeblive de aldeles, men indfinde sig atter i Octbr. og Novbr., i Gjennemsnit
2 om Maaneden. I Henseende til den Vandmængde, der skyldes denne Art af Regn,

I 

da maa det bemærkes, at saa godt som alt det Vand (over |), der falder i Tids
rummet Novbr.—Febr. hidrörer alene fra Travatregn, det övrige udgjör for alle fire 
Maaneder tilsammen ikke |Z/; endnu i Marts og April kommer | af Vandmængden 
paa Trayaten, i Mai og Octbr. omtrent Halvdelen, i Juni kun J og i Juli—Septbr. 
saa godt som intet. Heraf folger altsaa, at den sædvanlige Regn forekommer kun 
sjeldent og sparsomt i Marts og April, hyppig og rigelig i Mai og især i Juni, 
hvorpaa den aftager fornemmelig i Rigelighed , indtil den i August og Septbr. gaaer 
over til Stövregn og Taage, og ender med et noget rigeligere Nedslag i Octbr., me
dens den hele övrige Tid kan i denne Henseende ansees for saagodt som ganske tör. 
Aaret deles derfor passende, i to store Hovedafsnit, det fugtige fra Mai til Octbr. med 
44 Dages Regn, der falder deels som Stövregn, deels som rigelig, men dog jævn og 
vedholdende Regn , og det törre fra Octbr. til Mai med 18 Dages Regn , der meest 
bestaaer i enkelte, kortvarige, stærke Regnbyger; paa Grændserne mellem begge i 
April og Mai og i Octbr. indtræffe disse Phænomcner samlede.

Den jævne Regns Fordeling i Aarets Löb stemmer nu meget godt overeens 
med Temperaturens og Lufttrykkets aarlige Forandringer. Fra Midten af Januar stiger 
nemlig Temperaturen jævnt indtil Midten af April, da den naaer sit Maximum, medens 
Barometret paa samme Tid har sin laveste Stand. Derpaa falder Temperaturen i Be
gyndelsen langsomt, men i Slutningen af Mai og Juni meget rask, og denne pludselige 
Afkjöling fortætter Vanddampene, hvormed Atmosphæren er opfyldt, og frembringer den 
stærke og vedholdende Regn, som udmærker dette Tidsrum, og som endnu yttrer sig, 
dog med meget mindre Styrke i en Deel af Juli, I den paafölgende Tid synker Tem
peraturen kun langsomt indtil Midten af August, der er Aarets koldeste Tid og tillige 
Tidspunktet for den höieste Barometerstand ; Vinden, som bestandig har antaget en syd
ligere Retning, förer Havets Dunster ind mod Kysten, Himlen er som oftest bedækket 
og Luften næsten mættet med Fugtighed; men, da Havets og Landets Temperatur paa 
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denne Aarslid kun afvige lidet fra hinanden, og Temperaturforandringerne saavel i Lobet 
af Dögnet, som fra Dag til anden kun ere höist ubetydelige, saa er der Intet der kan 
foranledige stærke Nedslag. Alt som Solen nu nærmer sig Stedets Zenith, stiger Tem
peraturen raskere, medens Barometret falder; Dampene fores ved den opstigende Luft- 
ström fra de lavere op i de höiere, endnu ikke opvarmede Luftlag, og foraarsage derved 
en kort Tid rigeligere Regnfald, der dog snart vige for den större Varme og den mere 
nordlige Vindretning , der medförer en törrcre Luft fra Landet og jager Dunsterne ud 
over Havet. Fra Midten af November falder Temperaturen vel atter noget, men kun 
ubetydelig; desuden bliver Vindretningen bestandig nordligere og gaaer i Decbr. og Ja 
nuar endog i længere Tid over til en vedvarende Nordost, der medbringer en höi Grad 
af Törhed; dette Tidsrum indtil ind i Marts udmærker sig derfor ved en eensformig 
Temperatur, klar Himmel og tör Luft.

Hvad angaaer Fordelingen af Travaterne, da synes denne at staae i nær For
bindelse med Beliggenheden af Nordostpassaten. Dennes Sydgrændse Hytter sig nemlig 
fra 10—11° N. B., som er dens Beliggenhed i Juli—Septbr., indtil 4—5° N. B. i 
Decbr.—Febr. Da nu Christiansborg ligger paa S^0 N. B., saa er altsaa Nordostpas
satens Sydgrændse længst borte fra Stedet i de Maaneder, da Travaterne ikke fore
komme, og rykker det nærmere, alt som disse blive hyppigere. Det synes derfor ri
meligt, at betragte Travalen som en sporadisk Indtrængen af Passaten i det rolige 
Bælle, og denne Anskuelse bestyrkes endmere derved, at Travaterne altid komme fra 
samme Verdenskant, nemlig mellem N.O. og S.O., medens Vindens sædvanlige Retning 
paa Kysten ligger mellem N.W. og S.W., og at de altid medföre en betydelig Afkjö- 
ling, selv om de ikke bringe Regn, idet Thermometret ved Begyndelsen af en Travat 
ikke sjelden falder i nogle faa Minuter 8—10 Grader. Det Eneste, som kunde synes 
at tale herimod, er den Omstændighed, at Travaterne ere sjeldnere ved Vintersolhverv 
end ved Jevndögnene, uagtet dog paa hiin Tid Passatgrændsen er Stedet allernærmest; 
men dette hidrörer fra, at Passaten da er rykket saa langt ned, at Kysten selv oplages 
deri, og istedetfor en uregelmæssig Indtrængen nu og da, fremtræder da ofte i længere 
Tid en vedvarende Nordost, den saakaldte Harmattan, som, fordi den kommer til Ky
sten over Örkenen, medbringer det Stöv og den höie Grad af Törhed, man især pleier 
at udhæve som dens charakteristiske Egenskaber. Hermed stemmer det ogsaa, at Tra
vaterne ere hyppige paa denne Tid i de Aar, da Harmattanen udebliver, og omvendt 
ikke forekomme, naar denne blæser regelmæssig og vedholdende.
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Herefter kan man altsaa antage folgende Aarstider for Guldkysten; den torre 
Tid eller Ilarmattantiden fra December til Midten af Februar, den store Travattid fra 
midt ¡ Februar til midt i Mai, den store Regntid fra Slutningen af Mai til hen i Juli, 
den fugtige Tid eller cinq-sous Tiden i August og Septbr., og den lille Regn- og Tra
vattid i Octbr. og Novbr. Dog ere disse Aarstider baade i Henseende til den Be
stemthed, hvormed de fremtræde, og i Henseende til deres Udstrækning og deres 
Grændsers Beliggenhed, större Afvexlinger underkastede, end man er tilböielig til at 
antage om et tropisk Clima. Saaledes kan undertiden Hamattanen udeblive lige til Fe
bruar, og derved Decbr. og Januar være forholdsmæssig fugtige, ligesom omvendt 
Regntiden undertiden lager sin Begyndelse forst langt ind i Juni.

Efter Forslag af Professor Schouw bevilgede Selskabet et Tilskud af 84 Rbd. 
87 Sk. til Udgivelsen af afdöde Magister Drejers Symbolæ Caricologicæ, hvilket Skrift 
nu er færdigt.

Efter Forslag af Prof. F. C. Petersen besluttede Selskabet at forære et Exem
plar af dets maanedlige Oversigter til hver af de under Universitets-Directionen sorte
rende Skoler.
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Mödet den 21de Juni.

Professor Forchhammer forelagde Videnskabernes Selskab en Afhandling over den 

Indflydelse som Tangen udover paa Jordens Udvikling. De forskjellige Arter af Fucus- 
Familien have hidtil kun lidet tiltrukket sig Chemikernes Opmærksomhed, Geognosterne 
have slet ikke betragtet dem fra et almindeligt geognostisk Standpunkt, og, endskjöndt 
de have erkjendt deres Hyppighed i forskjellige Formationer, ikke videre taget Hensyn 
til den Indflydelse, som de uhyre Masser af disse Soeplanter kunne udöve paa den 
chemiske Sammensætning af de ved Havet afsatte Jordlag. Forfatteren, hvis Opmærk
somhed ved geognostiske Betragtninger blev henledet paa Tangarternes mulige Indfly
delse paa enkelte Lags Sammensætning, begyndte sine Ündersögelser ved den chemiske

»
Analyse af Asken af en Mængde Tangarter, henhorende til de fleste Familier og fra 
meget forskjellige Dele af Verdenshavet, som han skylder dHrr. Professor Schouws, 
Dr. Vahls og Docent Liebmanns Velvillie.

Analysen blev fort paa folgende Maade : Den veiede Tang blev i en Porcellains- 
skaal brændt i Muffeln, og Askens Vægt bestemt. Denne Askens Vægt er undertiden 
mindre, undertiden större end Summen af Bestanddelene , og det hidrörer derfra, at 
der deels blev uddrevet nogen Kulsyre af den kulsure Kalk, der maatte formindske 
Vægten, deels at der blev noget Kul ubrændt tilbage, som var saaledes indhyllet i den 
smeltede Aske, at Ilten ikke kunde træde i Forbindelse dermed. Den veiede Aske blev 
udtrukken med Vand, og af Oplosningen blev Svovlsyren bundfældet ved Çhlorbarium, 
Baryten atter udskilt med Svovlsyre, Kalken bundfældet ved oxalsuur Ammoniak, Mag
nesien bundfældel med Barytvand, og Overskudet deraf atter udskilt med kulsuur Am
moniak, hvorpaa der blev tilsat noget Salmiak, Massen uddampet til Törhed og 
glödet. Den glödede Masse blev veiet, oplöst, tilsat et Overskud af Chlorplatin, ind
dampet til Törhed, oplöst i Spiritus af circa 40%, og Chlorplatinkalium bestemt.

Den i Vand uoploselige Deel af Asken blev oplöst i Saltsyre, hvorved Sand 
blev tilbage. Oplosningen blev stærkt fortyndet med Vand og overmættet med Ammo
niak. Det saaledes erholdte Bundsalt er i Tabellen over Analyserne opfort som phos- 
phorsuur Kalk med Leerjord og Jernilte. I de fleste Tilfælde blev det oplöst i Salt
syre, blandet med stærk Spiritus og Kalken udskilt ved Svovlsyre, derpaa bleve Baserne 
bundfældede med Ammoniak og nu viste efter Viinaandcns Fordampning en ammonia- 
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kalsk Blanding af Chlorammonium og Chlormagnium en meget betydelig Mængde Phos- 
phorsyre. Den tilbageblivende Oplosning blev ved oxalsuur Kali adskilt i Kalk og 
Magnesiasaite, som bleve bestemte.

I de fleste Tilfælde blev det i Vand Uoplöselige saalænge udvasket, indtil det 
ikke længer indeholdt Svovlsyre.

I nogle Tilfælde blev Chloret bestemt ved Sölvoplösning, i andre derimod ikke. 
Resultatet af disse Analyser findes opfort i folgende Tabel, hvorved kun er at 

bemærke, at Svovlsyrcmængden er lidt mindre end den burde være, da der næsten 
altid var dannet en ringe Mængde Svovl-Kalium — Natrum eller — Calcium.
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Findested. Gruppe.
Askens 
totale 
Vægt.

Svovl
syre.

1. Conferva fracta marina Hoffmansgave. Confervaceae.
Confervoideae. 5,51

2. Ulva sp.......................... Havanna. Confervaceae. 3,87Ulvaceae.
3. Caulerpa sp................... Vera Cruz. Confervaceae. 5,06Siphoneae.
4. Laminaria latifolia .. .. Hoffmansgave.. Phyceae.

Halyserideae. 13,62 1,45

5. Laminaria digitata . .. . Helgoland. Phyceae.
Halyserideae. 5,05

6. Ecklonia buccinalis ... Cap. Phyceae.
Halyserideae. 14,27 1,89

7. Padina pavonia............ Vestindien. Phyceae.
Halyserideae. 34,75 4,46

8. Dnrvillaea utilis ...... Chili. Phyceae. 
Fucaceae. 4,04

9. Fucus vesiculosus . ... Taarbek. Phyceae. 
Fuçaceae. 2,86

10. — — Grönland. Phyceae. 
Fucaceae. 16,22 2,06

11. Halidrys siliquosa .... HofTmansgave. Phyceae.
Fucaceae. 15,65 3,44

12. Sargassum vulgare ... Campechebank. Phyceae.
Fucaceae. 22,58 3,61

13. — bacciferum .. Atlanterhavet. Phyceae. 
Fucaceae. 11,62g 2,22

14. Furcellaria fastigiata .. Kattegat. Florideae.
Cryptonemeae. 18,92 5,85

15. Chondrus crispus......... Kattegat. Florideae. 20,61g 8,50gCryptonemeae.
16. Chondrus plicalus .. .. Iloffmansgave. Florideae.

Cryptonemeae. 11,23 1,64

17. Iridaea ednlis ........ Hesseloe.' Florideae. 9,86 1,28Kattegat. Cryptonemeae.
18. Polysiphonia elongala 

^denúdala.................... Hoffmansgave. K Florideae. 
Rhodomeleae.

Florideae. 
Delesserieae.

17,10 4,63

19. Delesseria sanguinea • • Kattegat. 13,17 5,13
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Chlor. phosphor- 
suur Kalk. Kalk. Magnesia. Kali.

Natron. 1

2,41 1,47 0,95 0,78

. -

2,68 1,66 0,08 
Kiseljord.

4,77 1,42 1,87 ikke best. 4,24 5,48 0,11
Kiseljord

0,13 0,78 4,91 0,73 2,67 2,39 - 0,48
Kulsuur Kalk. Kiseljord

ubestemt 3,93 23,54 8,19
Kuls. Kalk uoplöst. Mangan ??

3,85 0,91 2,51 0,17 2,46 5,62

0,23 1,05 1,79 1,19 0,98 1,05 1,20

2,30 1,49 0,49 1,10 2,64 5,22

2,84 ubestemt
-X

ubestemt. ubestemt. ubestemt. ubestemt.

4,28 0,81 4,03 1,09 5,00 5,82

ubestemt 0,69 5,38 0,68 0,09 0,81 0,19 
Kiseljord.

ubestemt 0,71 1,08 1,98 3,83 4,44 0,04
Kalk. Mangan.

ubestemt 0,15 1,41 2,34 3,57 3,86

1,20 0,80 1,02 0,70 0,76 2,25 2,77
Sand.

0,05 1,18 0,45
1

1,19 0,86 .

1,34 0,48 0,84 2,32 3,43 2,02 0,48
Kulsuur Kalk. Kis. Magn. Kiseljord.

et Spor 0,49 0,29 0,75

•

1,73 2,69 1,56
Kiseljord 
og Sand.
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Disse Tabeller vise meget tydeligcn, at Tangarterne samle af Havvandet dets 
sjeldne Bestanddele, nemlig först og fremmest Svovlsyre, dernæst Kali og Phosphorsyre. 
De indeholde desuden altid en meget betydelig Mængde Magnesia og undertiden saa 
lidt Chlor, at man maa antage det at hidrore fra en ringe, endnu vedhængende Mængde 
af Sovandets Salt, ogsaa maa man antage, at den kulsure Kalk i de fleste Tilfælde 
hidrorer fra smaa, vedhængende Kalkskaller af Dyr.

Denne Sammensætning af Tangasken er af stor Betydenhed, thi den forklarer 
mange Phænomencr i Naturens store Liv.

Man er ¡folge de nyere Undersøgelser berettiget til at antage, at Landplanterne 
behove som væsentlige Bestanddele de Mineralsubslantser, som findes i deres Aske, og 
iblandt disse ere Svovlsyre, Phosphorsyre og Kali de vigtigste for de fleste Planter; men de 
forekomme i Almindelighed ikkun i en meget ringe Mængde i Jordbunden, hvis op
rindelige, ikke ved Gjödningcn frembragte Frugtbarhed forstørstedelen beroer paa disse 
Substantsers Nærværelse.

Men netop disse Stoffer ere oplöselige i Vand og fores ved Iljelp af Regn
vandet omsider fra Jordbunden ud i Havet, saaledes at den dagligen gjentagne Virkning 
beständigen stræber efter at formindske.Jordbundens Frugtbarhed, der maa erstattes ved, 
at den dybere Jord bringes op til Overfladen, og dens nærende Dele ved den forenede 
Virkning af Luft, Vand og Planterodder gjöres tilgjængelige. Som Vogtere omgiver 
nu et Belte af Tang Kysterne, for at opfange Alt, hvad det ferske Vand förer fra 
Landet ud i Havet, og naar, som det skeer ved vore Kyster,'Tangen med Omhyggelig
hed samles og föres paa Land, for at tjene som Gjödning, förer Landmanden derved 
ikkun de Bestanddele tilbage til sine Marker, som Regnvandet havde udvasket deraf.

Det er bekjendt, at de smaa Crustaceer, især af Amfipodernes Familie, for en 
stor Deel leve af Tang, og hvilken Indflydelse Tangens Bestanddele have paa disse 
Dyr, vil man bedst see af de analytiske Resultater, som jeg har erholdt ved Under
søgelse af Reieskallerne, der bestaae af en saa ringe Mængde kulsuur Kalk, at den 
sandsynligviis hidrorer fra andre lavere Havdyr, der have hæftet sig paa Reiernes Skal, 
dernæst bestaaer den af en temmelig betydelig Mængde svovlsuur Kalk, en omtrent 
ligesaa stor Mængde phosphorsuur Magnesia, og den störste Deel udgjör phosphorsuur 
Kalk. Man forstaaer nu, hvorfra Havets större Dyr, indtil de store Cetaccer, faae den 
Phosphorsyre, som deres Knogler indeholde, da Crustaceerne umiddelbart eller middel
bart udgjör en væsentlig Deel af deres Fode, saaledes, at Phosphorsyren ogsaa her ved 
Hjelp af Planterne overføres fra den uorganiske Natur til Dyreriget.
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hen Forandring, som Tangarterne lide ved deres Decomposition, naar de ved 
Bølgeslaget kastes paa Stranden, er noget forskjellig fra den, som Landplanterne lide, 
og endskjöndt Forfatteren endnu ikke kan betragte sine Arbeider over denne Deel 
af sin Opgave som sluttet, kan han dog angive folgende Momenter i denne Gjæ- 
ririgsproces.

Faa Dage efterat Tangen, udblødet i Ferskvand, er udsal for en Temperatur 
af 16-20°, indtræder en Gjæring, ledsaget af en meget stærk Kulsyreudvikling, medens 
en stærk, viinagtig Lugt giver sig tilkjende saaledes, at man neppe kan tvivle paa, at 
det er den almindelige Viingjæring, som foregaaer her og som maa beroe paa Decom- 
positionen af een af Tangarternes nærmere, endnu ikke nöiere undersögte Bestanddele. 
Der udvikles tillige en stor Mængde Kulsyre.

Efterat denne Gjæring er standset, indtræder Forraadnelsen, som i dette Til
fælde antager en eiendommelig Charaktcer derved, at Tangen indeholder en stor Mængde 
svovlsure Salte, og den af Bischof allerede for længe siden studerede Indvirkning, hvor
ved der dannes Svovlmetaller af Kalium, Natrium og Calcium, indtræder i en meget 
hoi Grad saaledes, at den ved Atmosphærens Kulsyre udviklede Svovlbrinte forpester 
Luften paa de Steder, hvor Soen opkaster Tangen paa Stranden, og det er en bekjendt 
Sag at Sölvtöiet i Lyststederne langs med Strandveien i Nærheden af Kjöbenhavn an- 
löber med en Hinde af Svovlsölv. Paa Bornholms Vestkyst danner den raadnende Tang 
et Lag af guult Svovljern, idet de oplöselige Svovlmetaller bundfælde Jernet af en 
Kilde, der flyder ud af et Borehul, som er neddrevet i den jernholdende Kulformation, 
og det saaledes udfældte Svovljern afsætter sig som en guul, metalglindsende Skorpe 
paa de rullede Stene, der i Nærheden af Stranden ligge paa Havets Bund. At denne 
Virkning maa være ny, seer man deraf, at rullede Muursleensstykker ere, ligesaavel 
som rullet Granit, bedækket med Svovljern ; at den maa foregaae endnu i dette Öic- 
blik, bliver höist sandsynligt derved, at den borede, jernholdende Kilde neppe er 50 
Aar gammel.

Denne Dannelse af Svovljern er ledsaget af en særegen Indvirkning, hvorved 
det ved Vexelvirkningen af Svovlkalium og Jernilte dannede Kali træder i Forbindelse 
med Lerets kiselsure Lcerjord. Da denne Vexelvirkning er af en meget hoi Vigtighed 
for at forklare Phenomener, som höre til de ældre Dannelser, har Forfatteren anvendt 
en stor Omhyggelighed paa at bestemme dette Forhold. Svovlsuurt Kali blev ved Glød
ning med Kul forvandlet til Svovlkalium, der blev udtrukket med Vand og denne Op
losning blev digereret med meget jernholdigt Leer fra Bruunkulformationen ved Staur- 
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hoved i Fven. Leeret blev strax sort, og efter 3 Dages Forlob blev det udvasket med
den Omhyggelighed, at da det fra Filtret lobende Vand neppe viste noget Spor meer
til oplöste Substantser, blev Leret taget af Filtret, udrört i en stor Mængde Vand og
samlet paany. Det saaledes fuldkommen udvaskede Leer blev indkogt med Saltsyre,
oplöst i Vand, bundfældet med Barytvand , filtreret, Baryten bundfældet med kulsuur 
Ammoniak og del Hele inddampet og glödet.

39,043 Leer, som ikke havde været udsat for denne Virkning, gav 0,i81 
Chlorkalium = 0,47 pCt. Chlorkalium = 0,30 pCt. Kali.

41,957 Leer, behandlet med Svovlkalium, gav 0,930 Chlorkalium = 2,22 pCt. 
Chlorkalium ==» 1,40 pCt. Kali.

61,653 Leer, behandlet med Svovlkalium og udvasket paa den anförie Maade, 
gav 1,719 Chlorkalium = 2,79 pCt. Chlorkalium = 1,76 pCt. Kali.

I et tredie Forsög, som blev anstillet tidligere, end de to andre, lykkedes det 
at udvaske det sorte Leer saa hurtigt, at det dannede Svovljern forstørstedelen holdt 
sig udecomponeret, medens Leret i de to nylig anförte Analyser havde antaget en guul- 
röd Farve. (Jheldigviis blev dette sorte Leer ikke veiet, förend det blev underkastet 
en Analyse, og der kunde ikke erholdes noget qvanlitativt Resultat, men efter Skjön 
var Kalimængden i dette Tilfælde langt betydeligere, end i det forrige. Der synes og- 
saa at finde en Vexelvirkning Sted imellem det basiske svovlsure Jerntveilte, sôm dan
ner sig ved Iltningen af Svovljernhydratet, thi ved Oplosningen af de atter iltede Leer- 
arter udvikledes ingen Svovlbrinte, og i Oplosningen fandtes en saa overordentlig ringe 
Mængde Svovlsyre, at man var nödsaget til at antage, at det af Leret bundne Kali bar 
decomponeret det basisk svovlsure Jernilte og er derved tildeels bleven gjort opløseligt 
i Vand. Da det er meget sandsynligt, at det er den kiselsure Leerjord, som binder 
Kaliet, vil naturligviis Kalimængden i Leeret deels være afhængig af den tilstedeværende 
kiselsure Leerjord, deels af Jerntveiltets Mængde, deels ogsaa af den Tid, hvori Sub- 
stantserne have kunnet indvirke paa hinanden. Forfatteren antager denne Iagttagelse 
for meget vigtig, thi den forklarer, hvorfor vort Marskleer, der i Aarhundreder har 
været bevæget i et med Söplanter opfyldt Hav, indeholder en saa betydelig Mængde 
i Saltsyre oplöseligt Kali, der uden Tvivl igjen er en af Hovedaarsagerne til dets 
store Frugtbarhed.

Ved den fortsatte Forraadnelse af Tangen svinder dens Masse bestandig mere 
og mere, og endnu efterat Tangdyngerne ere bedækkede med en Vegetation af Strand
planter, hvoriblandt især en Atriplex fremhersker, er Massen saadan gjennemtrængt med
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Vand, at man synker dybt ned i den og der udvikler sig beständigen Gasarter. Om
sider maa dog en torvagtig Masse blive tilbage, især naar et dækkende Lag udelukker 
den athmosphæriske Lufts Indvirkning; ikke desto mindre har Forfatteren aldrig fundet 
Tangtörv og alle langs med hele Ilalvöens Vestkyst forekommende submarine Torvmas
ser hidröre fra Land- og Ferskvandsplanter. Dau har derimod anfört et af Tang dan- 
net Torvelag paa Oen Als. Da Tangarterne af de meest forskjellige Familier inde
holde alle de samme Bestanddele, maa vi antage, at ogsaa de i ældre Jordperioder le
vende Tangarter have havt en lignende chemisk Constitution, og vi ere ligeledes beret
tigede til at formode, at deres Decompositionsproiucter bave været af samme Beskaf
fenhed, som de, Tangen leverer for nærværende Tid. Forfatteren viste derpaa, at der 
i een af de ældste Dannelser af den scandinaviske Overgangsformation forekommer en 
Tangart, som Dr. Kröyer har opdaget i Allunskiferen ved Fogelsang i Skaane; Forfat
teren har fundet den i Allunskiferlagene paa Bornholm og Hissinger synes at have iag- 
taget den i Allunskiferlagene ved Berg i Östergöthland. Af denne Tang, Ceramites His- 
singeri, har Hr. Liebmann havt den Godhed at meddele mig folgende Characteristik :

„Alga cæspitosa filamentosa, ramosissima. Fila e basi communi (radice) ra- 
diantia setam equinam crassa, fastigiato-ramosa dichotoma ; substantia interna venis dua- 
bus (siphoniis) creberrime genullexis et invicem spiraliter tortis (in modum generum 
Polisiphoniæ, Callithamnii, Grifitsiæ, Ceramii) percursa.

Fossilis alga vulgata in schisto bituminoso formationis transilionis Scaniæ, 
Bornholmiæ provenit; cespitosam crevisse patet, nam fila radiantia per strata varia in 
omnibus directionibus stipata cernuntur.“

En anden Fucoid fra den samme Overgangsformationssandsteen paa Kinnekulle 
har Adolph Brogniart beskrevet under Navnet Fucoides circinnalus. Ceramites Ilissin- 
geri forekommer i stor Mængde i Allunskiferen og ikkuns der, dens tynde Traade ligge 
imellem Skiferlagene over hinanden i alle Retninger, og den synes at være charakte- 
ristisk for Allunskiferen.

Den bornholmske Allunskifers chemiske Sammensætning er:
Kiseljord................ 59,86.
Leerjord............... 15,89.

Svovl...................... 0,82.
Jern........................ 0,50.
Kalk........................ 0,99.

78,06.
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78,06.
Magnesia........... .. 1,68.
Kali.................... .. 3,72.
Kulstof............... .. 8,65.
Vand.................. .. 6,90.
Ilt.....................
Qvælstof...........
Phosphorsyre. . . —

99,01.

Qvælstoffet i Allunskiferen viser sig deels ved den stærke Blaasyrelugt, som 
udvikler sig, naar den med kulsuurt Natron smeltede Allunskifcr overgydes med Salt
syre, deels ved det Berlinerblaa, som udskiller sig ved denne Behandling. Svovl
mængden er större, end den her er angiven, da Svovlkisen for det meste udskiller sig 
i smaa Partier, og Forfatteren udtrykkeligen valgte saadanne Stykker, hvori han ikke 
kunde opdage udskilt Svovlkiis. Tilbagekalde vi nu Producterne af Tangens Decom
position, finde vi, at de, naar der tillige er jernholdigt Leer tilstede, ere: Svovljern, 
kaliholdig Leerjord, Magnesia, phosphorsuur Kalk, meer eller mindre reent Kulstof og 
en stor Mængde Kulsyre. Allunskiferen indeholder alle disse Bestanddele, ledsaget af 
mange Levninger af Tang, og udmærker sig desuden ved Mangel paa Kalk, en Sub- 
stants, der forekommer i betydelig Mængde i de andre Skifere. Men denne kulsure 
Kalk mangler egentlig ikke i Allunskiferlagene, den har ikkun sammenlrukket sig i 
store, nyreformige, med bitumiöse Stoffer gjennemtrængte Masser, den'saakaldte An- 

s thracolithis. Er det' nu ikke i höieste Grad sandsynligt, at det qvælstofholdende Kul
stof, Svovlkisen og Kaliet hidrörer fra Tangens Vexelvirkning med jernholdende Leer? 
og Forfatteren har ikkun at forklare, med hvilken Virkning den ellers i Skiferen ad
spredte kulsure Kalk i delte Tilfælde kunde udtrækkes og samles i særegne nyrefor
mige Masser. Det Middel, hvoraf Naturen betjener sig, for at udtrække og samle 
Kalken, er Kulsyre oplöst i Vand, som i de fleste Tilfælde har sin Oprindelse fra dybt 
i Jorden liggende Aarsager. Men da vi her i Tangens Gjæring have en vedvarende 
Aarsag til Kulsyrefrembringelse, behove vi ikke at söge nogen anden Grund dertil og 
vi ere berettigede til al antage, at delle kulsurc Vand har oplöst Kalken, der har sam
let sig og er udkrystalliseret paa de Steder, hvor Kulsyren kunde fordampe. Forf. 
antog, at han kunde underkaste denne Tanke en yderligere Prövelse ved at forsöge 
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paa at finde phosphorsuur Salt i Allunskiferen. Han smeltede derfor en Portion Allun- 
skifer med kulsuurt Natron, overmættede den med Saltsyre og inddampede til Torhed 
for at udskille Kiseljorden. Oplosningen blev overmættet med kaustisk Kali, for at 
oplöse Leerjorden, og, da Allunskiferen indeholdt Kalk i tilstrækkelig Mængde, kunde 
han ¡folge tidligere udförte Undersögelser være sikker paa, at Leerjorden var fri for 
Phosphorsyre. Det i kaustisk Kali Uoplöselige blev oplöst i Saltsyre, blandet med til
strækkelig Viinaand og Kalken bundfældet med Svovlsyre, hvorpaa Vædsken blev fil
treret, Viinaandcn fordampet og den tilbageblivende Oplosning blandet med et Overskud 
af kaustisk Kali. Den kaustiske Oplosning maatte nu indeholde al Phosphorsyre, den 
blev blandet med Barytvand, saa længe den gav et Bundfald, som derpaa blev samlet, 
udvasket og brændt med Filtret, hvorpaa Barytsaltet, som bestod af svovlsuur, kulsuur 
og phosphorsuur Baryt, blev inddampet med Saltsyre og udtrukket med Vand. Am
moniak bundfældte nu phosphorsuur Baryt, der for at faae den sidste afgjörende Prove, 
blev samlet, udvasket med Filtret og digereret med Svovlsyre. Den svovlsure Oplos
ning blev overmættet med Ammoniak og blandet med en amoniakalsk Oplosning 
af Chlormagnium og Chlorammonium, hvorved Forfatteren erholdt et stærkt Bundfald 
af phosphorsuur Magnesia-Ammoniak. Paa denne Maade blev det fuldkomment afgjort, 
at Allunskiferen indeholder phosphorsuur Kalk, unægtelig i en meget ringe Mængde, 
men dog tilstrækkelig for endydermere at bevise Tangens Indflydelse paa disse 
Lags Dannelse.

Det har i lang Tid været iagttaget, at Allunskiferen med sine Kalknyrer har 
sine særegne Forsteninger, som for en stor Deel bestaae af smaa Trilobiter, s. s. ala- 
tus, gibbosus sclerops, pisiformis, lævigatus o. s. v., og det er nu klart af det Fore- 
gaaende, at disse Crustaceer repræsentere for sin ældgamle Dannelsesperiode de mange 
smaa Arter af Crustaceer, især Amfipoder, der i Tusinder findes i den paa Stranden 
opkastede Tang.

Forfatteren udviklede derpaa disse Iagttagelsers geognosliske Betydning og viste, 
at de forklare, hvorledes Bestanddele, især Svovl og Kali, som man i Almindelighed 
har været meget tilböielig til at tænke sig ved Sublimation fremkomme fra Jordens 
Indre, ere samlede ved Planternes Medvirkning af det store Verdenshav, hvor Resi
duerne af tidligere Jorddannelser og Produkterne af forstyrrede Bjergmasser samle sig; 
disse Iagttagelser forklare endvidere, paa hvilken Maade den store Mængde Kali, der 
hidrörer fra Feldspathcns Decomposition, atter bliver optaget af Jorden og man vil ikke 
finde hine Fortidens store Virkninger utrolige, naar man betænker, at Sargassumhavet 
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i det atlantiske Ocean indtager et Belte af en Længde af 27 Bredegrader mellem 
19°—46° N. Br. og en Brede af 30—40 Mile.

Man bar ved Betragtning af Bjergmassernes Metamorphose hyppigen fundet 
det overordentligt vanskeligt at forklare, hvorfor enkelte Skiferlag havde lidt store For
andringer og vare gaaet over, for at danne krystallinske, kaliholdende Silikater, medens 
andre nærliggende ikke havde lidt en saadan Forandring. Et Lag af Tangskifer, om
givet af andre Leerskiferarter, vilde lide en saadan Forandring, naar den blev udsat 
for en tilstrækkelig Varme, og den bornholmske Allunskifer indeholder ligesaameget 
Kali, som den bornholmske Granitgneus, medens det Natron, som denne indeholder, og 
som mangler i Allunskiferne, let kan tænkes at hidröre fra Havvandets Kogsalt.

Forfatteren har endnu ikke fortsat sine Undersögelser over andre Lag, og han 
bemærker ikkun, at der i Danmark endnu forekomme lo andre Formationer, der sand- 
synligviis skylde Tangarierne deres Svovlkiis, nemlig den anden Kulformation paa Born
holm og Bruunkulformationens Lag af Allunjord. 1 den førstnævnte forekommer Fucus 
intricalus i stor Mængde, men Leerlagene mangle fordetmeste, og derhos kunne ingen 
Lag danne sig, der vare umiddelbart brugbare til Allunfabrikationen. I Allunjorddan- 
nelsen forekommer en stor Mængde Svovlkiis og Leeret indeholder Kali, medens Kalken, 
ligesom i Allunskiferen, er samlet i særegne Partier Denne sorte Jord indeholder en 
stor Mængde Kulstof udskilt, men hidindtil har man ikkun opdaget organiske Levninger 
af Södyr, derimod ingen Tangarter.

Etatsraad Wedel Simonsen sendte 27 Excmplarer af No. 4 af hans Beskrivelse
over Odense til Omdeling blandt Selskabets Medlemmer.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting 

useful knowledge. Vol. III. Philadelphia 1843. 8.
Mémoires de la Société de Physique et d’Histoire naturelle de Génève. Tom X. Ire 

partie. Génève 1843. 4.
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Naturkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen te 
Harlem. Twede Versameling. 2 Deel. Harlem 1842. 4.

Saggi di naturali esperienze fatte nell1 Academia del Cimento. Terza edizione Fiorentina, 
precedula da notizie sloriche dell’ Academia stessa et sequitala da alcune 
aggiunte, Firenze 1811. 4.

Alli della seconda riunione degli scientiati italiani tenuta in Torino nel Setiembre 1840. 
Report of the tenth meeting of the british association for the advancement of science, 

held in August 1841. 8.
Report to her Majestys principal Secretary of state from the poor law commissioners 

on the inquiry into the sanitary condition of the labouring population of Great 
Britain; with appendices. London 1842. 8.

Observations of the aurora borealis from september 1832 to september 1839. By 
Robert Snow Esq. London, printed for private circulation. 1842. 8.

Proceedings of the Royal Irish Academy. Part, VI. 1841—42. Dublin, 1843. 8. 
Bulletin de la Société impériale de Naturalistes de Moscou. 1843. No. 2, 3. 
Anatomie générale de la peau et des membranes muceuses par P. Flourens. Paris

1843. 4. '
Recherches microscopiques sur le système nerveux par Adolphe Hannover. Copenhague

1844. 4.
On the action of the rays of the solar spectrum, on vegetable colours and on some 

photographic processes. (Aftryk af Philos. Transactions 1842).
S. Elliot Hoskins M. D. Researches on the decomposition and disintegration of phos

phoric vesical calculi and on the introduction of chemical decomponents into 
the living bladder. (Aftryk af Philos. Trans. 1843.)

— — Table for extemporary application of corrections for temperature to barome
trical observations. Guernsey 1842. 8.

Philosophical Transactions 1839. 1840. Part. 2. 1841. 1842. 1843. Part. 1.
Det Londonske Videnskabernes Selskabs Medlemsliste for 1840.
Samme Selskabs Proceedings 1842. No. 51—-55.
Adress of the most noble the Marquis of Northampton the president, read at the an

niversary meeting of the Royal Society on Nov. 30. 1842. London 1842. 8.
Erster Zusatz zu der Schrift über Galvanismus als chemisches Heilmittel u. s. w. von 

Dr. Gustav Crusell. St. Petersburg 1842. 8.
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Mödet den lslc November.

Professor Eschricht foreviste to Misfostre, det ene et Kalvefoster med Cyclopie og 

Sammensmeltning af de ydre Ören tvert om Halsens forreste Flade, det andet et men
neskeligt næsen fuldbaarct Foster, paa hvilket Cyclopie var forenet med Sireneformen.

Ilan gjorde opmærksom paa, at ligesom disse tre Former: Ôrenes Sammen
smeltning og Sirenedannelsen vistnok med Rette stilles i samme Klasse (Meckels „Vcr- 
schmelzungsbildungen”), maae de ogsaa antages at beroe paa een og samme sygelige 
Betingelse. At de skulde kunne henföres til Standsningsformerne („Hemmungsbildun- 
gen”), vovede end ikke Meckel at antage, skjöndt ellers saa tilböielig til at henföre 
de medfödte Misdannelser herunder. Först Huschke (ved den tydske Naturforskerfor
samling i Hamborg 1830) fremsatte den Paastand, at virkelig Cyclopien og de ydre 
Orens Sammensmeltning kunde fores herhen; Cyclopien nemlig, forsaavidt Oinene paa 
deres tidligste Udviklingstrin vise sig som en enkelt Grube af Kiimhinden, der snart 
efter uddannes til en blæreagtig Udvidelse foran Hjerneblærerne, og derpaa lidt efter 
lidt sondrer sig i de to Sideblærer, der udvikles til Öienkugler: de ydre Ôrens Sam
mensmeltning, forsaavidt de ydre Dele af Horeredskaberne (navnlig det Eustachiskc 
Rör, Trommehulerne og de ydre Oregange) uddannes af det forste Par Halsspalter 
(eller, som de oftere benævnes, Gjelle- eller Visceralspalter), der selv fra först af ere 
forenede i Middellinien. I Henseende til Ilöreredskaberne har Huschkes Paastand faaet 
en væsentlig Bekræftelse ved Reicherts Undersøgelser over Visceralbuerne, og ved denne 
Bekræftelse maa den lignende Anskuelse af Cyclopien som en Standsningsform tillige 
vinde Tillid.

Der opstaaer saaledes det Spörgsmaal, om den samme Anskuelse skulde kunne 
overföres paa Sirenedannelsen. Prof. E. gjorde opmærksom paa, at det Særegne ved 
denne Dannelse ikke ligger blot i Buglemmernes Sammensmeltning, men ligger saa 
meget i den Omstændighed, at de altid tillige ere dreiede saaledes, at Knæerne og 
Tæerne vende bagud. Hvad nu denne sidste Omstændighed angaaer, forklarede Prof. 
E., at den virkelig er normal paa Yderdelenes tidligste Udviklingstrin.

Naar Buglemmcrne först komme tilsyne, ligge de med Böiefladen (Fodsaalen) 
fladt op mod Underlivet; Tæerne vende opefter og Knæerne svare i denne Periode, 
ligesom alle andre Ledes Strækside, til Legemets Rygflade. Det er i denne Stilling 
ikke med Tommeltaaen, men tvertimod med den lille Taa, at Benene vende mod hin- 



CCCLXIIÍ

anden, og hvad enten den sireneagtige Sammensmeltning tænkes oprindelig eller skoet 
i den tidligste Tid, kan den ¡folge heraf kun finde Sted mellem hvad senere kaldes deres 
ydre Rande. Under, den regelmæssige Uddannelse trækkes Benene stedse mere ud fra hin
anden, saaledes al Knæerne först dreies udad, dernæst om mod Böiesidcn af Legemet, 
altsaa i hele Bevægelsen beskrivende en fuldstændig Halvkreds; ere de sammenvoxne, 
kan denne Dreining naturligviis ikke finde Sted. Ved deres videre Uddannelse böies 
de da kun fra Bugfladen nedefter, og beholde iövrigt den oprindelige Retning, hvilken 
netop er den, der, som ovenanført, altid finder Sted ved Sirenedannelsen. Udviklings
historien forklarer her altsaa idetmindste denne tilsyneladende saa besynderlige Omstæn
dighed ved Sirenedannelsen, ligesom den forklarer de fleste Misdannelser af denne 
Klasse — eller, om man vil, disse sygelige Former oplyse Udviklingshistorien.

Prof. E. gjorde endnu opmærksom paa, at Cyclopformen, betragtet som en 
oprindelig normal Form, maaskee ogsaa kunde siges at forklare et af de vanskeligste 
Puncter i Öicts Physiologie, nemlig den bekjendte Omstændighed, at Harmonien mellem 
de to Öine ikke svarer til Symmetrien, idet de to Puncter i begge Nethinder, der' 
maae paavirkes samtidig for at Indtrykket skaj blive et enkelt, ikke ere de to, der 
svare til hinanden efter Legemets Symmetrie, men de to, der ligge lige langt tilhoire 
eller tilvenstre, det ene altsaa ligesaameget indefter som det andet udefter — og idel 
hver Muskel i et af Öinene har en Muskel i det andet Öie, med hvilken den nödven- 
digviis maa virke samtidig, men at denne ligeledes ingenlunde er den efter Symmetrien 
analoge Muskel. Dette udvikledes nöiere paa folgende Maade.

I det eyetopiske Öie kan naturligviis endnu slet ikke være Tale om en Har
monie, lig den, der nys anførtes at finde Sled mellem begge Öinene indbyrdes. Den 
enkelte Nethinde svarer ved sin Ilalvkugleform ganske til det for os liggende Rum ; 
dens boire Sidedeel til alt hvad der ligger til venstre, dens venstre til alt hvad der 
ligger til höire. Begge Sidedcle er fuldkomment symmetriske, men aldeles ikke har
moniske. Sandsningen i den ene Sidedeel er ganske uafhængig af Sandsningen i den 
anden, Scenerve-Grundrörcne til Nethindens höire og venstre Sidedeel aldeles isolerede 
lige fra deres peripheriske Ende indtil deres ukjendte Endepunkt i Nervesystemets Cen- 
traldeel. — Det Samme gjcldcr om Öicts ydre Dele. Det cyclopiske Öie kan, paa 
Grund af sin Symmetrie, ikke have samme Muskulatur som hvert af de adskille Öine; 
det har kun Muskulaturen til de to Öines udvendige Sidedcle, og disse — langt fra 
at slaae i et harmonisk Forhold, hvorved den enes Virkning vilde hæve den andens 
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— staae nelop i et antagonistisk Forhold til hinanden, saa at f. Ex. den venstre M. 
rectus externus giver efter, naar den höire trækker sig sammen o. s. v.

Det gjelder nu at opfatte den Forandring, hvorved det cyclopiske Öie bliver 
til to Öine, i dens egentlige Væsen.

Gjennemgaaer man alle Cyclopiens Grader hos Misfostrene, fra det enkelte 
runde Öie i Middellinien til de to fuldkomment adskilte, kun endnu for tæt til hin
anden staaende Öine, saa kan man enten forestille sig Forandringen som en Indsnöring 
af det cyclopiske Öie i Middellinien, eller som en Spaltning, hvorefter hver Halvdeel 
rykker ud til sin Side, medens lidt efter lidt to nye Halvdele voxe til imellem dem.

Det er den sidste Anskuelse, der ubetinget maa antages for den rigtige. Paa 
lignende Maade tænker man sig Fremgangen, naar en Polyp ved at spaltes paa langs 
bliver til to Polyper. Man tænker sig den efter Gjendannelsens (Regenerationens) Love, 
ifölge hvilke det Nydanede altid er ligt det Tabte, altsaa at i dette Tilfælde til hver af 
Halvdelene voxer en ny Ilalvdeel lig den fraskaarne.

Paa lignende Maade kan man endog forestille sig Oprindelsen til Dobbeltmis
fostrene overhovedet. Man kan nemlig tænke sig ethvert Dobbeltmisfoster opstaact 
derved, at Kimen meer eller mindre dybt er bleven spaltet, og at paa hver Side i 
selve Spalten den fraskilte Deel er voxel meer eller mindre fuldstændigt ud paa ny. 
Med denne Anskuelse stemmer idetmindste Formen af hvert Misfoster, hvis Fordobling 
gaaer ud fra Middellinien. Aldrig findes hver Sidedeel dobbelt paa samme Side (aldrig 
f. Ex. to höire Been til höire, to venstre Been til venstre); men altid ere de to Side
dele ligesom trukne ud fra hinanden, og til Indsiden af hver især viser sig en meer 
eller mindre fuldstændig Gjentagelse af den fraskilte Sidedeel. Ved den fuldstændige 
Fordobling udgjör altsaa hver af Dobbeltdelene et symmetrisk Hele (f. Ex. en fuldstæn
dig Nederkrop) som et fuldstændigt Complement til den ikke fordoblede Deel af Or
ganismen (Overkroppen), og med denne (Overkroppen) staaer ogsaa hver af Dobbelt
delene (Nederkroppen) i selvsamme anatomiske Forhold, som den analoge Deel uden
for Fordoblingen.

De to Öine, betragtede som en Fordobling af det oprindelige cyclopiske Öie, 

maae altsaa hvert for sig bestaaé af en ydre Halvdeel lig den ene Sidedeel af Cyclop- 
öiet og en indre Ilalvdeel, der i det höire Öie er en Gjentagelse af Cyclopöiels venstre 
Halvdeel, i det venstre af dets höire.

Dog af det hidtil Fremsatte vilde det endnu kun være forklaret, om hvert Öie 

var i sig selv fuldkomment symmetrisk ligesom i hiint Exempel hver af Nederkroppenc,
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og fuldkommen ligt det oprindelige cyclopiske Öie ligesom hver af hine Nederkroppe. 
Men det Særegne i Öinenes gjensidige Forhold og deres Forhold til Bevidstheden ligger 
meget mere deri, at det ene Öies indre Halvdcel, uden just at være det andet Öies 
ydre Ilalvdeel aldeles lig i Form, kun i Henseende til Functionen er en saa simpel 
Gjentagelse deraf, at det Functionelle kan siges at være forblevet enkelt, skjöndt Or
ganet fordobledes. Sammentrækningen af det ene Öies udvendige lige Muskel förer 
nödvendigviis Sammentrækningen af det andet Öies (ikke udvendige, men) indvendige 
lige Muskel med sig, og enhver Sandsning paa den ene Nethindes indvendige Side 
smelter aldeles sammen med Sandsningen paa den anden Nethindes (ikke indvendige, 
men) udvendige Side. De to Synskredse sandses som en enkelt Synskreds, og vel 
sandses Contourerne af hvert Oies Billede, men kun som to Aftryk paa een og samme 
Plan. I Öinenes rette Stilling falde de to Aftryk nqiagtigen paa hinanden, og vi sandse 
de to Contourer som en enkelt; ved Öinenes Divergens falder det ene Aftryk noget 
udenfor det andet, og vi sandse Contourerne dobbelt, som to lige Billeder, der gribe 
ind i hinanden.

For at forklare denne höist paafaldende saakaldte Harmonie mellem Öinene, 
maae vi fortsætte den ovenfor givne Fremstilling af Fordoblingens Væsen.

Det blev anfört, at ved Dobbeltfostrene hver af Dobbeltleddene staaer i selv
samme anatomiske Forhold til den ikke fordoblede Deel, som den analoge Deel uden
for Fordoblingen.

Ilvis f. Ex. i folgende schematiske Figur af en normal Orga
nisme fra a i den ene Ende (A) udgaaer en Streng til b i den anden 
Ende (B) og fra c til d, saa vil, om den ene Deel (B) fordobles, For
holdet ikke blive som i folgende Træsnit

A

a c

B

b d



men saaledes, at Strengen fra a i den ikke fordoblede Ende (A) ved Fordoblingsstedet

vi iLade

, som 
i et normalt Legeme. Hver af Dob- 
i lige Grad en umiddelbar Fortsættelse 
Deel, og hver af dem i lige Grad et 
dertil.

selv bliver dobbelt og gaaer med sin ene Green, ligesom ellers, 
til b1 , med sin anden til det tilsvarende Sted i Æ2 (&2), og 
saaledes fremdeles. Paa denne Maade viser Anatomien af Dobbelt
misfostrene, at det forholder sig i alle Legemets Systemer, og 
kun derved kommer hver af Dobbeltdelene til at staae i selv
samme anatomiske Forhold til den ikke fordoblede Deel 
ellers den analoge Deel 
beltdelene bliver derved 
af den ikke fordobblede 
fuldstændigt Complement 

ovenstaaende Figurer f. Ex. B forestille Hovedet, Å Kroppen , saa

di

bliver det klart, at paa et Misfoster med to Hoveder maa enhver Indvirkning paa et 
Sted af den enkelte Krop forplante sig gjennem Sandsenerverne til det analoge Sted i 
begge Hjerner. Lade vi derimod A forestille Overkroppen, B Nederkroppen, saa ind- 
sees det, at paa et Misfoster med dobbelt Nederkrop maa en Villiesyttring, der fra 
Hjernen forplanter sig |gjennem Rygmarven, samtidig virke ind paa de analoge 
Muskler i begge Nederkroppene, og omvendt, at det om en Indvirkning paa Nederkrop- 
pene ikke maa kunne skjelnes paa hvilken af dem den er skeet. Tænke vi os endelig 
i den förste Figur A at forestille Hjernen, B det cyclopiske Öie , ab og cd Nerverne 
til Öiet, saa maa, efter det her Fremstade, Forholdet af disse Nerver fra den enkelte 
Hjerne til de to Oine — forudsat at vi her tör anvende Lovene for Fordoblingen — 
blive som i den tredie Figur, og samtlige Phænomener af Oinenes Harmonie finde 
derved deres Forklaring.

Selskabets berömte udenlandske Medlem, Prof. Johannes Müller i Berlin, har /
allerede viist, at Nethindernes Harmonie vilde være forklaret, om man turde antage, at 
hvert Grundrör i begge Seenerver spaltede sig i to Grene, der, imod den ellers al
mindelig i Legemet herskende Symmetrie, gik til to harmoniske Puncter i de to Net
hinder. Men hverken han eller Andre har vovet at antage dette Forhold, da det strider 
baade mod Reglen for Grundrorenes Udelelighed og mod Loven for Symmetrien. Ved 
at betragte Oinene som en Fordobling af det oprindelige cyclopiske Öie, finder Anta
gelsen ingen Vanskelighed, tbi Forholdet folger endog strengt taget af de ved Fordob
lingen gjeldende Love. Naar Nervegrundrörenes Udspringssted forbliver enkelt, medens 
deres peripheriske Bestemmelsessted fordobles, maae de nödvendigviis selv fordobles, 
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det vil sige spaltes i to Grene. Dette er imod Reglen for den normale Organisme, i 
hvilken al Sammenblanding af Sandsning og Bevægelse er forhindret; men det ligger 
ganske i Fordoblingens Natur, ved hvilken netop en saadan Sammenblanding vides at 
finde Sted, ligesom den finder Sted for de to Öine. At de to Grene af det spaltede 
Nervegrundrör ikke forlöbe efter Symmetriens Lov, strider imod den almindelig gjel- 
dende Regel for den normale Organisme, men stemmer fuldkomment med den for 
Dobbeltformcrne herskende Lov.

Hvad her er anfört til Forklaring af Nethindernes Harmonie, gjelder med 
samme Ret for Oienmusklerncs. Den paafaldende Samtidighed i Sammentrækningen af 
de (ikke symmetrisk, men) harmonisk stillede (om dette Udtryk tor bruges) Muskler 
forklares fuldkomment efter Dobbeltformernes Regler, og kan kun forklares efter dem.

Men ved at anvende denne Forklaring paa Oienmusklcrnes Bevægelsesnerver, 
vise sig overordentlige Vanskeligheder i dens Gjennemförelse fra Anatomiens Side.

Allerede ved Nethinderne ere de to harmoniske Dele (den indvendige Halv- 
deel i det ene og den udvendige i det andet Öie) ikke ganske eensdannede. Ved 
Öienmusklerne træder en bestemt Ulighed op mellem de harmoniske Dele-— og denne 
Ulighed gjelder fornemmelig for selve deres Nerver. Den indre lige Muskel f. Ex. 
staaer i Harmonic med den ydre lige i det andet Öie, og dog har hiin en Green af tredie 
Nervepar, denne derimod af det sjette Par. Man maatte altsaa, for at gjennemföre 
Forklaringen antage, at i det indre af Mellemhjernen (Mesencephalon) eller dybere i 
Rygmarven fandt en fuldkommen Sammensmeltning Sted mellem den ene Green af tredie 
Par til det ene Oie og det sjette Par til det andet Öie. En lignende Sammensmelt
ning maatte antages at finde Sted mellem det tredie Nervepars Green til den nedre 
skraa Muskel i det ene Öie og det fjerde Nervepar i det andet.

Sammensmeltningen maatte ligesom ved Seencrverne finde Sted mellem selve 
Nervernes Grundror, og den er her ikke mere usandsynlig end hist. At i Hjernens 
og Rygmarvens Indre finder en saa uudfoldelig Forvikling Sted af Nervernes Grundror, 
at en Forbindelse lig den formodede mellem forskjellige Nervepar nok kunde antages 
at bestaae, maa ligeledes indrommes.

Dog maa det paa den anden Side indrömmes, at disse Vanskeligheder, som 
Anatomien lægger Forklaringen i Veien, især ved Öienmusklerne, ere meget væsentlige, 
og at det maa henstilles til en ny Periode i Videnskaben, hvorvidt de ville kunne hæves.

1 hvert Fald synes det at maatte staae fast, at de to Öines höist paafaldende 
Harmonie i Strid med Symmetrien maa hente sin Forklaring fra Udviklingshistorien,
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og navnlig fra Öinenes oprindelige cyclopiskc Sammensmeltning, eftersom deres Har
monie i physiologisk Henseende netop stemmer overeens med Lovene for Dobbeltfor - 
merne. Skulde den ved en dyberegaaende Anatomie ikke tindes ligeledes at Stemme 
overeens dermed i anatomisk Henseende, saa at Phænomenet var uforklarligt under 
den blivende Form, saa vilde man i Oinene faae en uventet Bekræftelse paa en fra 
mange Sider fremsat, skjöndt ikke paa strengt videnskabelige Undersøgelser bygget 
Paastand, at ogsaa paa Dobbeltmisfostre, hvis Centralnervesystemer ere selvstændige 
hvert for sig, de lige Dele (f. Ex. de to boire Arme indbyrdes) kunne staae i et vist 
harmonisk Forhold indbyrdes.’ Endog om de siamesiske Brödre Chang og Eng, hvis 
Forening kun fandt Sted mellem Navle og forreste Brystílade, ere saadanne Paastande 
blcvne offentliggjorte, hvis Værdi dog maa ansccs for meget problematisk.

Selskabet modtog :
Nordalbingische Studien oder Neues Archiv der königl. Schleswig-holsteinisch-laiien- 

burgische Gesellschaft, Ister B. Isles lieft.

Mödet den 15de November.

Professor Eschricht foreviste og forklarede to Tilfælde af Graviditas abdominalis.

Det ene var et saakaldet Lithopædion af et Lam. Slagter Hansen i Helsingör 
havde i dette Efteraar (lite October) fundet det i Nettet, der omgiver Vommen, af et 
ellers sundt Faar, og ved at sende det til Universitetsmuseet havt den Opmærksomhed, 
at lade Faarets indre Födselsdele folge med. Herved var det blevet muligt, at finde 
Stedet, hvor Æggets Udtrædelse af de naturlige Veie var gaaet for sig. Omtrent midt 
paa den höire Æggeleder (Tuba Fallopiana) saaes nemlig et Brud, mellem dette og 
Büren (Uterus) var Æggelederens fine Gang aldeles fyldt med Blod og derved netop



CCCLXIX

særdeles stærkt i Öine faldende. Man maa her nödvendigviis antage, at Ægget har 
naaet til midt i denne Æggeleder, at der — af en eller anden ubekjendt Aarsag — 
er skeet et Brud, og at Ægget derved er sluppet ud i Underlivshulen, hvor det tilfæl— 
digviis har fæstet sig til Nettet i Nærheden af Maven, og her i Begyndelsen har fun
det de til Fostrets Ernæring nödvendige Livsbetingelser, men at Fostret dog er dödt i 
Utide og nu, ved at indhylles i en trevlet Bindemasse og hentörres, har kunnet for
blive paa Stedet uden Hinder for Moderdyrets Helbred.

I Anledning af dette Tilfælde omtalte Prof. Eschricht et andet, som for liere 
Aar tilbage var iagttaget af Prof. Dreyer og allerede oftere offentligen meddeelt uden 
dog endnu at have fundet sin egentlige Forklaring. — En Kone, frugtsommelig i 5te 
Maaned, faldt, ved at bukke sig, död om. Man fandt Fostret, tilligemed en Mængde 
udtraadt Blod, i Underlivet mellem Tarmene. Moderkagen, der kun tildeels var lösnet 
(uden Tvivl ved Konens for voldsomme Böining af Kroppen), sad paa de venstre Side
dele af de indre Fodselsdele; man antog at det var i den venstre Æggeleder, altsaa at 
her fandtes en Graviditas tubalis. Men Prof. Eschriclit var allerede, da dette Præparat 
först forevistes, blevcn opmærksom paa, at det saakaldte gule Legeme (corpus luteum) 
ikke fandtes i den venstre, men i den höre Æggestok. Man troede nu, nödvendigviis 
her at maatte vælge mellem folgende to Antagelser, enten at Ægget var traadt fra höire 
Æggeleder ind i Livmoderens Hule og derfra op i höire Æggeleder, eller at det ved 
Udtrædelsen af den höire Æggestok var blevcn opfanget, ikke af Æggelederen paa 
samme (höire) Side, men af den paa den modsatte (venstre) Side. Begge Forklarin
ger vare unægteligen meget usandsynlige; den sidste forekom dog at være det noget 
mindre end den förste og tillige at bekræftes ved et særéget Leieforhold af Moderen 
og Æggelederne. Livmoderen var nemlig overordentlig skjæv, Modergrunden heldende 
stærkt til höire Side. Paa denne Side (hvor ogsaa corpus luteum fandtes) sad Ægge
stokken tæt til Moderen, og Æggelederen syntes for koit til at naae den. Paa den 
modsatte Side derimod (hvor Moderkagen fandtes) var Æggelederen fæstet, ikke til 
Modergrunden, men til Moderhalsen og iövrigt af usædvanlig Længde. Den meget 
ulige Længde af Æggelederne tilligemed Moderens Skjævhed maatte nödvendigviis an
tages paa een eller anden Maade at staae i Forbindelse med det naturlige Leie af 
Ægget, og syntes navnlig at bekræfte den sidstnævnte Forklaring, ifölge hvilken Ægget 
paa höire Side ikke havde kunnet opfanges af den meget korte Æggeleder, men vel af 
den usædvanlig lange paa venstre Side.

Imidlertid har en nöiere Undersögelsc af Præparatet, som findes i Universitetets
VII. 47 
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zootomisk-physiologiske Museum, overbeviist Prof. Eschricht om, at Sagen forholder 
sig anderledes. Moderkagen er nemlig ikke fæstet i Æggelederen, ligesom denne ei 
heller er brusten, men överst paa den bageste Flade af det venstre brede Moderbaand 
(ligamentum latum), og Tilfældet maa altsaa forklares saaledes, at Ægget, ved den 
höire Æggestoks Bristning, ikke kunde opfanges af Æggelederen paa samme Side paa 
Grund af dens Korthed, altsjia faldt ud i Underlivshulen og ganske tilfældigt fik Fæste 
paa det angivne Sted af Moderens Sidedele. — Prof. Eschricht udviklede derefter 
noget nöiere den overordentlige Kraft, et saa lidet — for det blotte Öie neppe synligt 
— Æg udover paa Moderorganismen, idet denne, selv naar Ægget fæster sig paa et 
aldeles fremmcdt Sted, maa yde det Beskyttelse og Næring, om det end skulde fore 
til dens egen Undergang.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Flora Batava Nr. 132.
J. J. A. Worsaae: Runamo og Braavalleslaget, et Bidrag til archæologisk Kritik.

Kbhavn 1844. •~4to.
Nova acta Regiæ societatis scientiarum Upsaliensis. Vol. XII. Upsaliæ. 1844. 4to.
A. Hannover, Bericht über die Leistungen der Skandinavischen Litteratur im Gebiete 

der Anatomie und Physiologie in den Jahren 1841-1843. (Aus dem Archiv 
für Anatomie, Physiologie und wissensch. Medicin). Berlin. 1844. 8.

Philosophical Transactions for the year 1844. Part 1.
The Journal of the Royal Geographical society in London. Vol. 14. 1844. 8. 
Archives du Museum d’histoire naturelle. T. 2. Liv. 4. & T. 3. Liv. 3. 4.
Kreil, Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. 4ter Jahrg. (lsten 

Aug. 1842—3lsten Decbr. 1843).
Mädler, Beobachtungen der kaiserlichen Universitäts Sternwarte in Dorpat. lOter Band. 

(Beobachtungen des Jahres 1842 nebst einem Anhänge). Dorpat. 4to.
van de Hoevcn en de Freese, Tijschrift voor naturlijcke Geschiedenis en Physiologie» 

11 Deel. St. 1 & 2.
K. F. Ph. V. Martius, Das Naturell, die Krankheiten, das Arzlthum und die Heilmittel

der Urbewohner Brasiliens. München. 8.
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J. F. Lud. Hausmann, Geologische Bemerkungen über die Gegend von Baden und 
Bastadt (aus dem 2ten Bande der Abhandlungen der Gött,inger Gesellschaft 
der Wissenschaften). Göttingen. 1814. 4to.

Studien des Göttinger Vereins Bergmännischer Freunde. B. 5. II. 2 (Meddeelt af 
Hausmann.)

Observationes astronomic® in specula regia Monachensi institut®. Vol. VI. Vil. X. 
XL XII. XIII.

Eug. Chevandier, Recherches sur l’influence de l’eau sur la végétation des forêts. 
(Manuskript.)

Gråbcrg de Hemsöe, Ultimi progressi della Geografia (Estratto del 6 Vol. del politéc
nico di Milano). Milano 1843. 1844.

Ambr. Fusinieri, Risposte sulla rugiada, sulla scomparsa della neve ed altri articoli dei 
Signori Melloni e Bellani.

— — Risposte al doltore Bartolomeo Rizo sopra varj punti di mecánica molecolare. 
A. Ferrai Rodigino, Progretto di Riforma dei teatri musicali. Venezia. 1844. 8. 
Luigi Muzzi, Iscrizioni pe’ solenni funerali a Maria Carolina Arciduchessa d’Austria 

etc. (Il politécnico Nr. 31—34).
Disse 3 Skrifter ere meddeelte af Gråberg de Hemsöe.
Extrait du programme de la société Hollandaise des sciences a Harlem pour l’année 1844 
Wedel-Simonsen, Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Læns- 

mænds Historie, 3die, 4de Stykke (i 22 Exempt til Omdeling blandt Selska
bets Medlemmer).

Modet den 29dc November.

Professor Forchhammer meddeelte folgende Bemærkninger:

Hr. Candidat IForsaae har i et lille Skrift „Runamo og Braavalleslaget” an
grebet Resultatet af den Undersøgelse af Runamo, som Videnskabernes Selskab lod ud
fore ved en Commission, bestaaende af Elatsraad Finn Magnusen, Justitsraad Molbccli 

47»
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og mig. Da den Deel, som jeg har taget i denne Undersøgelse, ikke forandres ved 
Hr. Etatsraad Finn Magnuscns senere Arbeider over de kunstige Liniers Natur og Be
tydning, maa jeg ansee det for rigtigst, at jeg uafhængig af mine Herrer Colleger for
svarer den Deel af Beretningen, hvorfor Ansvaret ene hviler paa mig, nemlig den phy- 
sisk-geognostiske Undersögelse af Stedet selv, og, da lir. Worsaacs Fremstilling af 
mit Votum i denne Sag er meget urigtig, anförer jeg her den mig vedkommende Deel 
af Beretningen :

„I Ruñamos Granitflade findes en Trapgang, hvis Steenmasse er tæt, sort og 
meget haard, hvori der forekommer en Mængde smaa gule Svovlkiispunkter og, hvad 
der er langt interessantere, netop her udkiler den sig, det vil sige, den bliver smallere 
og smallere indtil den tilsidst forsvinder. Dette Forhold, som sandsynligviis findes ved 
alle Trapgange, iagttages ikkun sjeldent der, hvor ingen nyttige Mineralier foranledige 
en Forfølgelse af Gangen ved Bjergbygning, og jeg, Forchhammer, har, omendskjöndt 
jeg har undersögt og forfulgt en stor Mængde Trapgange, aldrig seet det for. Gan
gens Strygning er Nord-Nordost og Syd-Svdvest; den kiler sig ud imod Syd-Sydvest, 
men, førend den saaledes forsvinder, forlader den sin lige Retning og danner flere Bøj
ninger. Man indseer ogsaa let, at den Klöft, som er frembragt ved Jordrystelsen og 
udfyldt ved Trapmassen, ikkun der, hvor denne forenede Virkning var stærkest, kunde 
blive bred og uafhængig af Granitens Afsondringsflader; at den derimod paa andre 
Steder maatte blive mindre mægtig, og derfor tildeels folge Hovedsteenmassernes Aflös— 
ningsflader.”

„Paa den nordostlige Skrænt af Runamoklippen har denne Gang en Mægtighed 
af 28 Tommer, og 12 til 16 Alen derfra findes i Gangens Strygnings-Retning en 
Klöft i den bratte Granitvæg, som uden al Tvivl hidrörer derfra, at Trappen er ud
vasket og nedfaldet.”

„I Trapgangens Böiningcr og Udkilinger har man villet see en Slanges Figur 
!

og en vis Lighed kan ikke miskjendes, men jeg, Forchhammer, gjentager: disse ydre 
Omrids og denne Figur ere aldeles tilfældige og blot Naturens Værk. Paa Slangen 
findes der Linier i Trappen og det er disse Linier, hvilke man undertiden har anseet 
for Runer, undertiden derimod betragtet som Naturspil.”

„Der forekommer to Arter af Linier paa Trapgangen:”
,,1) Nogle, som fra Gangens ene Grændselinie gaae tværs over til den anden. 

Mange af disse fortsættes dybt ned i Klippen og have overalt den samme Brede. Dette 
er Revner, saaledes som de overalt vise sig i Trapgange, og som især i de smalle
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Gange beständigen gaae fra den ene Begrændsningsflade til den anden, hvorved de til
lige vise en stor Parallelismus.”

„2) Andre Linier udfylde derimod med deres Længde ikke den hele Trap
gangs Brede. De ere afbrudte nær ved Randen, og paa et Par Steder, hvor man har 
kunnet undersöge dem nöiere, finder man, at de ikke gaae ned i den dybere liggende 
Masse. Disse Linier ere upaalvivlelig et Konstproduct, sandsynligviis Runer. Det, 
som endnu mere bekræfter denne Mening er, at disse sidste Linier undertiden ende 
med en lille Trekant, saaledes som vi danne den ved et F, en Form, der ikke vel 
kan tænkes under disse Forhold frembragt ved Naturen. Endelig bekræftes den Me
ning, at disse Linier ere Konstproducter, ogsaa derved, at de paa et Sted meget lyde
lig gaae over i Graniten. Da Trap og Granit ere meget forskjellige Steenarfer, og 
her skarpt adskilte, saa er det ikke vel tænkeligt, at Revner i Trappen skulde fort
sætte sig ind i Graniten, noget, som jeg, Forchhammer, heller aldrig har iagttaget. 
Naar nu enkelte Linier, som ved Runamo er Tilfældet, fra Trappen virkelig fortsættes 
ind i Graniten, saa maa dette være en Konslvirkning, og man kan formode, at de skylde 
en ubehændig og uövet Konstner deres Oprindelse. Jeg, Forchhammer, maa derfor 
ogsaa for mit Vedkommende ansee det for afgjort, at en Deel af de Linier, der findes 
paa den saakaldte Slange i Runamo, ere konstige. Ogsaa af de naturlige Revner ere 
flere tydeligen benyttede til lignende Tegn. Man erkjender dette ved de kileformige 
Fordybninger, som de vise paa flere Steder.”

„Efterat jeg, Forchhammer, saaledes havde overbeviist mig om, at der fore
kommer konstige udhugne Streger paa Trapgangen ved Runamo, bleve vi enige om 
den Maade, hvorpaa vi vilde lade Monumentet aftegne, og da Mineralogen og Geogno- 
sten i delte Tilfælde maatte have en afgjörende Stemme, blev det vedtaget, al jeg, 
Forchhammer, ene skulde bestemme, hvilke Linier der maatle antages at være indhugne 
af Menneskehaand, og hvilke der maatte forudsættes al skylde Naturen deres Oprindelse. 
Fremgangsmaaden var nu folgende:”

,,Enhver enkelt Linie blev undersögt, og de Linier, som jeg ansaae for ind
hugne, efterskrevne med Krid. Derpaa tegnede lir. Christensen, som havde ledsaget 
os, först de saaledes udmærkede Linier med stærke Streger, og siden de andre, som 
jeg ansaae for Revner, med fine Linier. Den folgende Dag sammenlignede alle Com- 
mitleens Medlemmer Tegningen med de naturlige Forhold.”

Saaledes er een Tegning fremkommen, som vi gjengive med to Kobbertavler, 
hvoraf den ene viser alle konstige Linier (Runer?) med stærk Sværte, medens alle
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naturlige Revner ikkun ere antydede, og den anden Kobbertavle viser ogsaa disse Li
nier med samme Styrke som de andre, hvilket er Tilfældet i Naturen. Den sidste 
Kobbertavle er altsaa et Portrait af Runamo; ved den forste derimod har der været 
benyttet Kritik; men, jeg gjentager det, denne Kritik var udelukkende bestemt ved den 
naturvidenskabelige Undersøgelse, og ingen forudfattet Idee om Tegnenes mulige Betyd
ning kan have havt Indflydelse derpaa, da Runebogstaverne ere mig, Forchhammer, 
aldeles ubekjendte.”

Der gaaer igjennem Hr. FForsuaes Bog en Grundtanke, som udtaler sig paa 
mange Steder, nemlig den, at jeg har forfort Etatsraad Finn Magnusen til at see Runer 
i Runamo’s Tegn og til at forsöge paa deres Udtydning: „Imidlertid,” siger Worsaac, 
„er det aabenbart, at en saa lærd og kyndig Mand som F. Magnusen neppe vilde have 
„understottet sin Mening om Hoby Kongsgaard med de ovenanförte svage Grunde, 
„naar han ikke havde stolet paa Forchhamtners Udsagn, at der i Runamo Trapgang 
„var indhugget Characlerer” og „For det Förste maa F. Magnusen hverken ene eller 
„meest bære Skylden, eftersom det udelukkende var paa den naturkyndige Forchhammers 
Opgivende, han stolede, idet han erklærede de saakaldte kunstige Linier for Runer; 
„thi under disse Omstændigheder er det meget undskyldeligt, at en for Runelitcraturen 
„saa begeistret Mand, som F. Magnusen, kunde troe at have fundet Nöglen til Binde- 
,,runer, saamcget mere som der virkelig gives Binderuner, der skulle loses paa lignende 
„Maade. Havde Forchhammer ikke saa bestemt erklæret de fleste Revner for kunstige, 
„vilde F. Magnusen neppe have vovet en Fortolkning.” Jeg er derfor efter Hr. fFor- 
saaes Mening den egentlig Skyldige. Jeg troer neppe, at jeg behöver at commentere 
over det Urimelige, der ligger i denne Paastand, at jeg skal være ansvarlig for den 
aldeles forkerte Anvendelse, som F. Magnusen efter Worsnaes Mening har gjort af 
min Undersøgelse.

Den förste Egenskab, som man kan fordre af en Kritiker, er Retfærdighed; 
men jeg troer neppe, at nogen af mine Læsere vil kalde Hr. IForsctaes nylig anförtc 
Dom retfærdig, og jeg kan ikke nægte, at jeg heri, saavel som paa mange andre 
Steder i Bogen finder en Bestræbelse efter at lade mig især staae til Ansvar, en Be
stræbelse som jeg alligevel ikke har den ringeste Grund til at tilskrive noget fjendtligt 
Sindelag imod min Person. Men, at Hr. Worsaae overmaade gjerne vilde vælte Skyl
den for det, som han anseer for en stor Fejltagelse, fra en Archæolog over paa en 
Naturforsker, synes mig at fremgaae temmelig klart af Bogens hele Tone og Tendens. 
Naar man nu betænker, at det er Oldkyndigheden, der har önskel Hjælp af Naturforsk-
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ningen, og at denne Iljælp hverken kunde udvide vor Videnskab eller yde vedkom
mende Naturforsker nogen stor Ære, kan man ikke kalde det meget passende at gjöre 
et Forsøg paa at paabyrde Naturforskeren ogsaa Ansvaret for det, som Archæologen 
skal have forbrudt. Altsaa, selv om alle lir. Worsaaes Præmisser vare rigtige, vilde 
hans Dom være baade uretfærdig og upassende. Men Præmisserne ere aldeles urigtige. 
Jeg skal have sagt, at der i Runamo’s Trapgang var indhugget Characterer. Jeg finder 
i hele Commissionens Beretning Ordet Characteer ikkun brugt paa folgende Sled: ,.Jeg 
„F. Magnusen, anseer det for upaatvivleligt, at de ved Runamo indhugne ældgamle 
,.Characterer ere Runer, nogle tildeels af disses mest bekjendle Art,” derimod bruges 
Ordet Characterer i det korte Udtog, som i Videnskabernes Selskabs Program for 
gives af Commissionens Beretning, hvor de enkelte Medlemmers Mening ikke er frem
hævet. Naar mine i gammelt Skrift kyndige Colleger erklærede disse Linier for Cha
racterer, havde jeg ingen Grund til at afvige fra deres Mening. Jeg skal endvidere
have sagt, at de kunstige Linier ere sandsynligviis Runer. Dette Sted findes i
Committeens Beretning Pag. 40 men, da jeg ellers i Beretningen altid udtryk- 
keligen vedföier mit Navn, hvor mit specielle Studium förer mig til et Resultat, 
hvilket her ikke er skeet, og, da jeg allerede paa næste Side udtrykkeligen erklærer, 
at jeg ikke kjender Runer, kan denne Bemærkning ikke hidröre fra mig, og enhver, 
der læser Beretningen med nogen Opmærksomhed igjennem, maa overbevise sig om. 
at jeg med den störste Omhyggelighed har undgaaet at udtale nogen Mening om de 
kunstige Liniers Betydning som Skrifttegn, et Spörgsmaal, der aldeles ikke vedkom 
min Opgave. Jeg har altfor megen Agtelse for Hr. IForsaaes redelige Alvor og Iver 
for sine Studier, at jeg skulde troe, at denne Feil er forsætlig, jeg kan ogsaa let til
give den ; men for en saa stræng Kritiker, som Hr. JForsuae er, maa den være meget 
ubehagelig, og naar en forudfattet Mening om min Brode kunde bringe ham til at 
misforstaae saa klare Ord, svækker han hos Andre Tilliden til sine övrige Resultater.

Jeg gaaer nu over til Hr. IForsaaes Kritik af de af mig opstilte Grunde for 
at antage en Deel af Linierne paa Runamo Trapgang for kunstige. Jeg har saaledes 
som fremgaaer af Beretningen, især omtalt 2 Kjendetegn, nemlig at 1) nogle Linier 
gaae fra Trappen over paa Graniten (Hr. IForsaae siger, at det ikkun er een Linie; 
da Commissionens Tegning ikkun viser een saadan Linie, og jeg nu ikke kan angive 
de andre, skal jeg ikke stride med ham om dette Punct), og at 2) en Mængde af 
Tværlinierno ikke gaae ud til Grændselinien imellem Trap og Granit, men standse noget 
förend de naae den;



'CC.CLXXVl

Med Hensyn til Nr. 1 bemærker Hr. Rorsuae, at Hovedtrapgangcn ikke langt 
fra dette Sled udsender en meget smal Arm, hvorved det Stykke Granit, livorpaa den 
omtalte Linie forekommer, bliver omgivet af Trap, lian antager det nu for en Tilfæl
dighed, at den omtalte Linie træffer sammen med en kunstig Unie i Trappen. Jeg an- 
saac det efter en omhyggelig Undersøgelse ikke for et Tilfælde, ligesaa lidt som jeg 
kan ansee Linien i Graniten for en Revne, da en virkelig Revne ikke vilde have stand
set midt i det af Trappen indesluttede Granit-Stykke, men vilde have fortsat sig til den 
meget smalle Arm af Trapgangen. For at blive forstaaet ogsaa af den i disse Forhold 
mindre kyndige Læser maa jeg her bemærke, at naar en skjör Masse revner, saa fort
sætter Revnen sig næsten altid, enten oieblikkeligén eller meget snart efter at den har 
begyndt at danne sig, indtil den træffer paa en Afbrydning af Massen, enten en anden 
Revne eller en Masse af en anden chemisk Natur. Derfor borer man for en Revne i 
Glas for at forhindre den i at gaae ud til Randen og derfor sammensætter man Kar, 
der skulle modstaae stærke Explosioner, af Plader af forskjellige Metaller. Denne Linie 
der gaaer over paa Graniten, findes paa en af lir. IForsaaes Afstøbninger; selv der vil 
man neppe være tilbøjelig til at betragte det som en tilfældig SammentræfTen. Med 
Hensyn til Nr. 2 ere saavel Prof. Nilsson i Lund som Worsaae enige med mig i at 
mange Tværlinier ikke gaae ud til Graniten, men Nilsson anfører og Worsaae stadfæ
ster det, at der hyppigen ligger en Revne tværs for disse Tværlinier. Worsaae angiver 
disse Revners Styrke ikke nöiere. Nilsson siger derimod udtrykkeligen, at de ere fine 
Sprækker. Nilsson og Worsaae slutte nu deraf, at disse fine Længde-Sprækker have 
standset Tværrevnerne. Jeg vil et Öieblik med Hr. Worsaae antage, at baade Længde- 
og Tværliniernc ere naturlige Spsækker: da maa de förste for at kunne forhindre 
Tværrevnernes Fortsættelse naturligviis enten være ældre eller i det mindste samtidige 
med disse, og maalte da ogsaa have lidt den samme Forandring ved Forvittring. Man 
indseer derfor aldeles ikke, hvorfor Forvittringen ikkun har angrebet Tværsprækkerne 
og forvandlet dem til „trinda fårar,“ som Nilsson siger, medens Længdesprækken er 
endnu en „fiin springa,“ som han först opdagede ved nærmere Undersøgelse med Mej
selen. Jeg kjender ikke en saadan næsten vilkaarlig Virkning af Forvittringen, og des
uden forekommer der Længdelinier i den mellemste Deel af Gangen, som i deres Cha- 
racteer ikke ere væsentligen forskjellige fra Tværlinicrne. Vilkaarligheden i Hr. Wor- 
saaes Forklaringsmaade forekommer mig derfor indlysende. Nilsson og Worsaae finde, 
at der fra mange af de af mig for kunstig ansete Linier gik en fiin Sprække ned i 
Dybden. Dette bar jeg ogsaa bemærket „ogsaa af de naturlige Revner ere flere tyde-
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ligen benyttede til lignende (kunstige) Tegn.“ Jeg kan derfor paa ingen Maade opgive 
den Mening, at der paa Runamo Trapgang forekomme kunstige indhugnc Linier. Dette 
var det förste Spörgsmaal, som Commissionen forelagde mig, og derom har jeg i Be
retningen udlrykt mig ganske bestemt.

Den anden Opgave var nu at udpege de Linier , som kunde ansees for kon- 
stige. Med Hensyn hertil tör jeg aldeles ikke haabe at have undgået Fejltagelser; til 
at bestemme Kjendsgjerningen i Almindelighed kunde jeg udvælge de tydeligste Linier, 
men hvor det kom an paa at skjönne i alle enkelte Tilfælde, vare Misgreb maaskee 
uundgaaelige. Jeg har ogsaa i Beretningen udtrykt mig med Varsomhed om denne 
Opgave, „jeg bestemte, hvilke Linier der maatle antages at være indhugne af Menneske- 
haand, og hvilke der maatte forudsættes at skylde Naturen deres Oprindelse.“ „Enhver 
Linie blev undersögt og de Linier som jeg ansaae for indhugne“ &c.

Jeg kommer nu til den Beskyldning, at de tildeels efter Forchhammers Anviis- 
ning optagne Afbildninger af Runamo ere aldeles upaalidelige. Committeen har i Be
retningen sagt, at der ved Forfærdigelscn af Hoved-Tegningen er anvendt Kritik, Hr. 
Worsaae kunde altsaa, som han ogsaa har gjort, angribe Grundsætningerne for denne 
Kritik, men ved Bcdömmelsen af Udförelsen af et af Kritiken afhængigt Arbcide, i dette 
Tilfælde Tegningen paa Tab. IL, maa han stille sig paa vort Standpunkt, og ikke for
lange, at vi, hvis Arbeide er udfort for 11 Aar siden, skulle staae paa hans. Dermed 
falde altsaa Klagerne over de manglende Linier bort, da vi ansaae dem for naturlige, 
uforandrede Revner, og altsaa ikke kunde optage dem i en Hoved-Tegning, der ikkun 
skulde angive de kunstige Linier. Det er denne Udeladelse, der giver de 2 Tegninger, 
nemlig Commissionens og Hr. Worsaaes et saa forskjelligt Udseende. „I Virkelighe
den ,“ siger Hr. Worsaae „fremviser Gangen et forvirret Billede af en stor Mængde 
tildeels uordentlig sammenlöbende Linier.“ Det var jo netop dette forvirrede Billede, 
som vi vilde oplöse ved at udelukke alle naturlige og ved Kunst uforandrede Revner. 
Vi troede at sikkre os imod den mulige Indflydelse, som en forudfattet Mening kunde 
have, derved, at den af os, der anvendte den naturhistoriske Kritik, ikke kjendte Runer, 
og at den, der senere skulde bestemme de kunstige Limers Natur og Betydning, ikke 
havde den ringeste Indflydelse paa Bestemmelsen af, hvilke Linier der skulde optages i 
Tegningen. Mon Hr. Worsaae virkeligen har været ligesaa uhildet, mon han ikke fra 
et historisk Standpunkt er kommen til det Resultat, at der ikke kunde findes Runer ved 
Runamo, og derpaa har ledet efter Beviser for den naturlige Oprindelse af alle Linier, 
som findes der? En anden af Hr. Worsaaes Anker er, at de Linier, som jeg ansaae 
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for kunstige, ere meget for bestemt tegnede, og at de have samme Fyldighed og slutte 
skarpt baade Siderne og for Enden Denne Anke hidrører igjen derfra, at Hr. IFør- 
saae aldeles ikke har kunnet forlade sit Standpunkt og sætte sig ind i del, hvorpaa 
vi stode, da vi foretoge Arbeidet. Den naturhistoriske Kritik havde viist, at der paa 
Runamo forekomme to Slags Linier; kunstige og naturlige, at deres Sammenblanding i 
et „forvirret Billede“ gjorde enhver Udtydning umulig, og vi betragtede det som vor 
Opgave at gjengive Texten saa reen som vore Kræfter tillode. At denne Adskillelse 
af de kunstige og naturlige Linier ikke overalt har været heldig, har jeg indrømmet 
som muligt, men at man efter vor aabent udtalte Anskuelse vil bebreide os, at vi i 
vor förste Tegning ikke have gjengivet Linierne med deres absolute Tykkelse paa et
hvert Sted, er Uret, da det var vor Opgave at give ogsaa for den i Naturvidenska
berne ukyndige Læser et tydeligt Billede af det, som vi ansaae for et System af kun
stige Linier. Den Skarphed, hvormed Linierne ere afridsede, er saaledes tildeels be
grundet i vor Anskuelse; den ligger tildeels ogsaa deri, at vor Afbildning er Kobber
stik, Hr. B’ orsaaes derimod Stcentryk, som er langt bedre skikket til at gjengive slige 
Gjenstande. Med Hensyn til de enkelte Figurer, som Hr. Worsaae ikke har kunnet 
finde igjen, maa jeg bemærke, at ikke Forvittringen kan have forstyrret dem, men vel 
de mange Vedkommende og Uvedkommende, som sikkert have besögt Stedet, siden 
Commissionens Undersøgelse atter har henledet Opmærksomheden paa samme. Nilsson 
beskriver med hvilken Omhyggelighed han har sögt at undgaae Beskadigelsen af Teg
nene, ikke desto mindre har han hugget med Meiselen for at undersøge dem, mon alle 
de, som have besögt Stedet, have anvendt samme Omhyggelighed, mon ikke Kaadhed 
kan paa dette eensomme og ubeskyttede Sted have forstyrret eet eller andet Tegn, som 
Hr. Worsaae nu benytter som Bcviis for Tegningens Upaalidelighed ? Saameget altsaa 
ikkun til Slutningen; for de Linier, som mangle i vor Hovedtegning, er jeg ansvarlig; 
de ere udeladte ifølge den Kritik, jeg har anvendt; det er ikke Mangel paa Paalide- 
lighed, at de mangle, da det udtrykkeligen er sagt, at der er anvendt Kritik ved denne 
Tegning; med Hensyn til de övrige Feil, som Hr. Worsaae angiver ved denne Tegning, 
skal jeg blot bemærke, at Hr. Theatermaler Christensen, som har forfærdiget den, er 
bekjendt som en meget nöiagtig Tegner; og selv, om jeg, som er ikkun lidet övet i 
slige Sammenligninger imellem Tegninger og Tegn, hvis Betydning er ubekjendt, skulde 
have overseet en Feil, saa vilde mine Herrer Colleger, til hvis Fag disse Sammenlig
ninger höre, ikke have ladet den passere, og alle Commissionens Medlemmer sammen
lignede Tegningen med Originalen. Hvor vanskeligt det forresten er med saadanne
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Tegninger, kan man see af de Linier, som i deres Form nærme sig et© Nr. 22—23, 
der findes fuldstændige saavel paa Commissionens som paa Worsaaes Tegning, men 
som paa IForsaaes Gipsafstölming ere næsten ukjendelige.

Men, vil Læseren maaskee indvende, Hr. Worsaae har ikke talt om denne 
Hovedtegning, men om den anden, der skal være et Portrait af Runamo. Derpaa sva
rer jeg, at lir. Worsaae har meent den Afbildning, hvorpaa ikkun de kunstige Linier 
ere gjengivne, omendskjöndt han har ladet den anden aftegne i sin Bog, Dette frem- 
gaaer ganske klart af hans Ord: „da jeg saaledes af de ovenanførte Grunde havde for
visset mig om, at den ældre Afbildning af Runamo Trapgang var aldeles upaalidelig 
„og ufuldstændig, kunde jeg naturligviis heller ikke nære den allermindste Tvivl om, 
„at F. Magnusons hele Læsning og Fortolkning af Indskriften, der var grundet paa 
„Afbildningen, ligeledes maatte være fuldkommen urigtig.“ Etatsraad F. Magnusen hal
ved sin Fortolkning ikkun brugt Ilovedtegningen, der indeholder ikkun de for kunstig 
anseetc Linier; ikkun ved denne Tegning har han sat Tallene paa den med Beretnin
gen folgende Kobbertavle. Her har Hr. Worsaae i sin Iver for al faae Tegningen og 
dermed Fortolkningen dömt, omtalt begge Tegninger under eet, og overfort de Bebrei- 
delser, der muligen kunde træffe den sidste, af os som en mindre væsentlig Sag be
handlede, Tegning, paa den förste.

Denne sidste Tegning bliver' af Commissionen i sin Beretning med et maaskee 
mindre heldigt Udtryk kaldet Portrait af Runamo. Den er mangelfuld, men ogsaa ved 
Portraiter forsöger Kunstneren neppe al gjengive enhver Enkelthed, naar han kun frem
stiller det Characteristiske og Vigtige. Hvor slet Portraiterne blive, naar man ikke 
skjelner imellem det Væsentlige og Uvæsentlige, seer man bedst ved Daguerrotyperne. 
Jeg skal alligevel nu forklare, hvorledes det forholder sig med denne Tegning, hvoraf 
Læseren vil see, at den Feil, som er her begaaet, ikkun ligger i Udtrykket, og ikke 
har havt den ringeste Indflydelse paa F. Magnusons Udtydning af Tegnene. Efter at 
de for kunstig ansete Linier vare indtegnede, begyndte Hr. Christensen at tegne de an
dre Linier; men Umuligheden af at tegne alle Revner og Sprækker blev snart indly
sende, man udelod derfor de Linier, om hvis Natur som Sprækker der ikke var Tvivl, 
og opförte ikkun dem, der muligen kunde forvexles med de kunstige Linier. Hvor 
vanskeligt det er at give en rigtig Tegning af alle Linier paa Runamo, kan man lære 
af lir. lEorsaae: „Kun maa jeg atter bemærke, at selv denne Tegning giver en ufuld
stændig Forestilling om Runamo; det vilde være forgjæves at söge at opdage og af
tegne alle de fine Revner, hvoraf Gangen er gjennemskaaret.“

■IH*
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Hr. IFbrsaae har den Fortjeneste at have taget Gips-Afstøbninger af enkelte 
Partier af Runamo. Omendskjöndt jeg nu paa ingen Maade kan indrømme, at det 
Spörgsmaal, hvorom det her især dreier sig, nemlig om der findes kunstigen indbugne 
Linier paa Runamo Trapgang, kan afgjöres ved Gipsafstöbninger, saa beder jeg dog 
Læseren at betragte dem; de Kjendetegn, som jeg har angivet for at adskille naturlige 
og kunstige Linier, ere ret vel udtrykte paa dem; han vil kunne see, hvorledes $Z) 
Tegnet er udtrykt i Gipsen, og vil ved en Sammenligning kunne overbevise sig om, 
at ingen af de Kjendetegn, som jeg har anseet som Beviser for kunstige Linier findes 
paa Afstøbningen af Busemåla Trapgang.

Forend jeg slutter, maa jeg endnu omtale en Forskjel imellem lir. Worsaae 
i

og mig, som bestaaer i den overordentlig store Sikkerhed, hvormed min Kritiker ud
taler sine Resultater. Jeg har ikke kunnet opnaae samme Sikkerhed i alle mine Resul
tater, og jeg har en stærk Formodning om, at Forfatteren til ,,Runamo og Braavalla- 
slagct“ skylder den faste Overbeviisning om sine phvsisk-geognostiske Resultaters Rig
tighed til en vis Mangel paa Erfaring, som forresten er let undskyldelig hos en Mand, 
hvis Fag disse Undersøgelser ikke ere.

Etatsraad Finn Mag nu s en meddeelte derpaa folgende Bemærkninger:

1 Anledning af Hr. IForsuaes nysudkomne Stridsskrift angaaende Runamo og 
Braavalleslaget“ har jeg for min Deel kun lidet at föie til Prof. Forchhammers nu op
læste Svar, da jeg næsten i et og alt maa henvise til det, som jeg forhen har skrevet 
om denne Gjenstand i Videnskabernes Selskabs historisk-philosophiske Afhandlingers 
6te Bind. Dog anseer jeg det ikke for overflødigt her at bemærke folgende:

Da det 1833 af ovennævnte Mineralog var blevet oplyst, at en stor Deel af 
Runamo’s Figurer vare indhuggede, blev det min Pligt at söge at udfinde om de skulde 
forestille Skrifttegn, hvis Art eller Betydning jeg kunde kjende eller udgrunde. Paa 
selve Stedet fandt jeg (see 1. c. S. 41) at de for indhuggede antagne vare Runer, 
nogle nemlig af disses mest bekjendte Art, andre derimod ubekjendte og saaledes blan
dede med de andre, tildeels som Binderuner, at der noppe kunde haves noget Ilaab om 
Indskriftens Dechiffrering. 1 fulde 10 Maanedcr kom jeg ikke videre i den Henseende 
i det jeg dog tit, men forgjæves, havde sögt at læse Skriften (efter Hr. Christensens 
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Afbildning) i sædvanligst Retning, fra Venstre til Ilöire, indtil jeg paa engang, ved al 
begynde fra Ilöire (hvilket adskillige gamle Runeindskrifter fordre) troede at kunne læse 
tre tydelige Ord i det oldnordiske (fordum i Island kaldet det danske) Sprog, og Re
sten, mestendcels læst efter Binderunernes Regler, forekom mig da ligeledes som kjende- 
lige Ord i samme Tungemaal. Jeg nedskrev disse efterhaanden i den korte Tid af et 
Par Timer, og mærkede da snart at det optegnedc for det meste (nemlig med Undta
gelse af hine tre forste og adskillige efter disse folgende Ord) syntes at udgjöre alli- 
tererede Vers i det ældste skandinaviske Versemaal. Af Begyndelsen (m. m.) troede 
jeg at kunne slutte, at de formeenllige Vers vare fra Braavallakrigens Periode, efter 
Sagnforskere som P. E, Müller, Werlauf]' og N. M. Petersen, benved Aar 735 e. Chr., 
altsaa et Par Hundrede Aar efter at man i Sydlandenc kjendte Nordboernes saakaldle 
barbariske Runer, der pleiede at skrives eller males paa Trætavler. Mit Dechiffre- 
ringsforsög meddeelle jeg strax den af Saxo og Sagaliteraturen höifortjente P. E. Müller, 
som billigede det i Hovedsagen ganske (1. c. S. 49 — 50).

Grundene for min palæographiske Udvikling af enhver Charakteer især har jeg 
sögt at oplyse ved Figurer i den ovenmeldte Afhandlings 4de Afdeling og i den 5te 
selve Ordene, udtrykte ved sædvanlige Runer, hvorved jeg tillige viste, at de alle syn
tes at tilhore det danske Sprog, saavel det som brugtes i Danmark i Middelalderen, 
som det der endnu bruges her, endskjöndt de nalurligviis, som mange andre af Old- 
sprogels Ord, tildecis efterhaanden have undergaaet visse til sin Tids Sprogbrug pas- 

1 sende Forandringer. At alt dette skulde kunne udledes af naturlige Klipperevner fore
kom mig vistnok aldeles utroligt.

Jeg omhandlede ellers (i 2den Afdeling) de hine Charakterer lignende Binde
runers Beskaffenhed, saaledes som de forhen have været brugelige (tildeels som saa- 
kaldte Trolddoms- eller Besværgelses-Runer) i Danmark, Sverrig, Norge, Island, Grön
land og paa Færoerne, altsaa i det hele skandinaviske Norden, ja endog uden for samme. 
Ved de hertil hörende Forskningers Resultater bestyrkedes jeg mere og mere i mine 
Meninger om Runamoindskriftens Ægthed og dens af mig formeentlig udfundne Hoved 
indholds Rigtighed. Ikke desmindre maatte Binderunernes Sammensætningsmaade holde 
mig fra at antage min Fortolkning for ufeilbar og derfor gav jeg min Afhandling om 
det hele Æmne folgende Titel: Forsög til Runamo-Indskriftens palæographiske Udvik
ling og Forklaring, med tilföiede Undersøgelser over de den vedkommende Oldsagn, de 
skandinaviske Runers ældste Hovedarter og Runernes gamle Brug blandt flere europæi
ske Folk. Ved denne Afhandlings Udarbeidelse erfarede jeg, al mange ubekjendtc eller 
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lidet bekjendte, men dog meget mærkværdige Runeminder endnu havdes i og udenfor 
Norden; jeg besluttede derfor at fortsætte mine Undersøgelser i den Henseende. Deres 
Udfald beskrev jeg (I. c.) i en Tillægsafhandling under Navn af Granskninger og Be
mærkninger om forskjellige med de i Norden saakaldte fremmede Runer betegnede og 
flere særegne (tildeels nylig opdagede) Oltidsminder. Jeg nævner denne Omstændighed 
af den Aarsag, at adskillige af de saaledes tilföiede og dröftede Indskrifter fuldstændig 
bevise Runernes og især Binderunernes hoie Ælde. Til hele Bindet föiedes saaledes 
elleve Kobbere (foruden de tre, der nærmest angaae Runamo). Af dets mange Træ
snit afgive henved 100 Exempler paa Binderuner, foruden Ruñamos saaledes fremstilte 
Charakterer.

Hvad selve Rune-Indskriften angaaer, bestyrkedes jeg ved disse nye Forsknin
ger endvidere i mine Meninger om den, men det er vel muligt, at jeg, ved at folge 
min Overbeviisning, har sat altfor megen Tillid til de af mit Fortolkningsforsög ud
dragne Resultater og saaledes i adskilligt feilet. 1 al Fald maa jeg dog bede dem, 
som med Hr. Worsaae ville ansee det for en Nullitet, at eftersee de af mig i oven
nævnte Afhandlinger anförte Grunde for det Modsatte De ville f. Ex. der finde æld
gamle ægte Rune-Indskrifter, i hvilke Bogstaverne snarl sees bagvendte, snart retvendte, 
snart opvendte, snart nedvendte o. s. v. En saadan Uorden var dog i Førstningen et 
af den nysnævnte Forfatters vigtigste Kjendetegn paa Runamo-Indskriftens Uægthed.

Hr. Worsaae har ikke allene anvendt sin fordømmende Kritik paa den for- 
meentlige Rune-Indskrift, men ogsaa udstrakt den til mine Yttringer om Braavalleslaget 
og dets Tidspunkt, m. m. De ere fremsatte i min førstnævnte Afhandlings 1ste Afde
ling, som tildeels forer Titel af udførligt Forsög til Rumano-lndskriftens historiske 
Forklaring. Hertil foranledigedes jeg deels ved Saxos Efterretning om Harald Hilde- 
tands Blekingske Indskrift, deels ved mit eget palæographiske Fortolkningsforsög. Jeg 
sögte tillige ved denne Leilighed at opklare adskillige dunkle Steder i Kildeskrifterne 
og i Tidsregningen for den sidste Periode af Danmarks mythisk historiske Tid. Ogsaa 
her maa jeg overlade Bedømmelsen til kyndige og billige Læsere.

Derimod maa jeg selv rette disse Skrive- eller Trykfeil hos Hr. Worsaae 
(S. 10) i hans Afskrift af mit Forsög til Rumano-lndskriftens Omskrivning til latin
ske Bogstaver :

i Ilte Linie Frj (der ikke engang kan udtales) for Fri eller Fr(, da man 
fordum tit har skrevet i for ej;
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i 12te Linie ei for ej, der skulde vise den nysrneldte Skrivemaades rigtig
ste Betydning.

Med Hensyn til Tegningerne over Ruñamos Figurer, maa jeg forst bemærke, 
at jeg ikkun ansaae det for at vedkomme mit Hverv at eftersee og undersöge de Li
nier eller Træk, som af Comiteens Mineralog antoges for udhugne; saasnart disse vare 
mig opgivne, confererede jeg dem med Hr. Christensens Tegning, paa hvilken jeg fandt 
dem (ligesom jeg i Comiteeberetningen har sagt) at være rigtig afbildede. De som 
naturlige Revner angivne Charaklerer ansaae jeg, fra mit Synspunkt, som Runegrand
sker, for aldeles umærkværdige og min nærmere Undersögelse uvedkommende.

Dog maa jeg nu bemærke den hidindtil for andre end mig selv ubekjendte 
Omstændighed, at jeg, medens Prof. Forchhammers Undersøgelser og Tegnerens kunst
mæssige Afbildning varede, gik omkring paa Klipperne, for nöie at betragte Trapgan- 
gens Figurer og derved forelöbig erfare, hvorvidt de lignede Runer eller andre mig 
bekjendte Charakterer. Paa et Stykke Papir optegnede jeg, blot til min egen Efterret
ning og aldeles löselig med Blyant, de Figurer, der især forekom mig at ligne Runer 
eller Binderuner, paa visse Steder nogle efter hinanden, paa andre adskillige enkelte, 
uden videre Ilensvn til deres indbyrdes Forbindelser, Forhold eller Fôlgerække. Der
ved fattede jeg strax den Mening, at mange af dem maatte være kunstig indhugne og 
især tillige være af Binderunernes Art. Da jeg ikke har lært Tegnekunsten, tillagde 
jeg denne Afridsning ingen Værdi, allermindst ved Siden af den da i Arbeide værende 
kunstmæssige. Jeg viste den slet ikke til mine Medreisende, men beholdt dog Bladet 
til Erindring om Runamo og den Maade, paa hvilken jeg först bragtes til den For
modning, at Stedet med rette maatte svare til sit ældgamle Navn.

Hr. lVorsaae har fremsat mange Anker mod vore Tegninger, idet han dog 
selv klager over sine egnes „Mangelfuldhed“ og „Ufuldstændighed,“ men yttrer tillige 
„at det er overordentlig vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at give en fuldkommen 
„Afbildning over en saa særegen Gjenstand.“ Mig forekommer det ogsaa, at det Stykke 
paa 2den Tavle, der skal forestille de af mig som 32, b, 32, a, 31, 30 betegnede 
Figurer ikke ganske svarer til en anden Fremstilling paa 3die Tavle af de samme efter 
större Maalestok. Dette er dog det eneste Partie af Runamo, som hos Worsaae kan 
sammenlignes med en anden af de ved ham meddeelte Tegninger.

Deels for al bevise sine Tegningers Rigtighed, deels for at kunne give aldeles 
fuldstændige Afbildninger, tog Hr. Worsaae Gibsafslöbninger af 4 Partier af Runamo 
og 1 af Busemålas Trapgang; et tilsvarende Partie af den sidstnævnte er afbildet i
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Steentryk paa den 5te Tavle, men ved al sammenligne denne med Gibsafstöbningen, 
vil man finde en höist uventet Forskjel. > '

Saavcl af Oldgrandskere som af Mineraloger har jeg hört det yttres, at de 
fürste Gibsafstöbninger i en saadan Störreise og fra saadanne Originaler som de her- 
omhandlede, lettelig kunne mislykkes af forskjellige Aarsager, f. Ex. at noget af Gib- 
sen kan komme til at klæbe ved Furer eller Linier paa den Gjenstand, hvoraf Afslöb- 
ningen tages, at Gibsen, især medens den er vaad eller fugtig, let er udsat for Beska
digelse ved tilfældigt Tryk, som naar den Hyttes langt bort, er uforsigtig indpakket o.s.v. ; 
hvorvidt dette er rigtigt, maa sagkyndige Bedömmere afgjöre. Derpaa kunde jeg dog 
ikke andet end tænke, ved at sammenligne Figuren 23 paa Worsaaes 2den Tavle, med 
hans dertil svarende Gibsafstöbning. Paa Steentrykket sees denne Figur som en lidet 
i det excentriske faldende Oval, der i Midten er gjennemskaaret af en Streg eller Linie 
som gaaer opad og udenfor hine Omgivelser. Paa Christensens Afbildning findes den 
samme Figur, hvor dog Ovalen har en mere aflang Form, og paa denne selvsamme 
Maade havde jeg i en Hast afridset den paa det ovenmeldte Blad, fordi jeg fandt, al 
den saae ud som et E i Runer, der tit har den samme eller en meget lignende Skik
kelse. Ved at sammenligne den lithographerede Figur med Gibsafslöbningen kunde jeg 
ikke gjenfinde den ene Halvdeel af Ovalen, om hvilken jeg saaledes maa formode, at 
den, i den forste Gibsafstöbning, maa ved et eller andet tilfældigt Tryk være hieven 
udslettet eller beskadiget.

End et vigtigt Punkt maa jeg beröre. Hr. Worsaae skriver (S. 24): „Den 
„Indvending ligger imidlertid meget nær, at Figurerne i Trapgangcn paa Runamo kunne 
„være forvitlrede i de ti —“ (skal, som paa flere Steder i Bogen være elleve) — 
,,Aar, der ere forlöbne, siden Videnskabernes Selskabs Comitee var paa Stedet, og der- 
„ved forandrede i den Grad, at de nu næsten ikke mere ere til at gjenkjende. Jeg 
„indrommer gjerne, at de muligen ere forvitlrede noget, og at desuden enkelte af dem 
„kunne være bievne beskadigede ved forskjellige Lejligheder“ (o. s. v.) Om Forvi
tringen har Prof. Forchhammer udtalt sig, men at Beskadigelserne ikke ere faa, troer 
jeg ved Betragtningen af de nye Tegninger at kunne antage. Til Runamo haves, saa- 
vidt jeg veed, ingen Udsigt fra nogen menneskelig Vaaning; desuden mangler selve 
Stedet al Hegn , Opsyn og Beskyttelse. Der kan allsaa meget været gaaet for sig i 
hiin Mellemtid, som er os (og mulig de fleste andre) ubekjendt. Siden 1833 eller 
1834 er Runamo vistnok blevet besögt af mange Reisende, og enkelte af dem vides at 
have hugget eller skaaret i Klippen for videnskabelige Undersögelsers Skyld. Derhos
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veed man, at det er adskillige Reisendes Skik, naar de komme til et eller andet be- 
römt eller mærkværdigt Sled, at borlhugge og medtage et eller flere Stykker, hvilke 
de beholde som etslags Reliquier eller forevise som Curositeter, o. s. v. Et paafal
dende Exempel af denne Art (om end just ikke fra Runamo) kan jeg anföre. I mine 
ovennævnte „Grandskninger og Bemærkninger“ (1. c. S. 569) berettede jeg, at Biskop 
Steingrim Johnson i Aaret 1821 undersögte og aftegnede de mærkelige (uden al Tvivl 
kunstig indridsede men Runamocharaklererne tildeels lignende og ligesom de horizontal! 
anbragte) Runer og Binderuner i Paradishulen i Island. Hulen, som derved blev be- 
kjendt, besögtes derefter (endskjöndt den ligger afsides og er vanskelig at komme til) 
af Reisende (tildeels fremmede Videnskabsmænd) og andre Nysgjerrige. Afg. Provst 
Thomas Sæmundson (der havde gjennemreist det sydlige Europa) lod mig 1837 vide, 
at han agtede paa ny at aftegne Ilulens Indskrifter; jeg bad ham, ved den Leilighed, 
nöie at eftersee en af dens slörste og mærkværdigste Figurer. 1838 var han paa Ste
det, men meldte mig tilbage, at han aldeles ikke havde kunnet betragte den samme Fi
gur, da den, förend han kom dertil, med Vold var blevet borthugget, ligesom han og 
ellers havde erfaret, at hine midlertidige Besög „tildeels havde givet Anledning til flere 
Skrifttegns Beskadigelse eller Omdannelse ved nye Ridsningers Tilsætning, m. v., som 
paa saadanne Steder, hvor intet Opsyn haves, umulig kan forebygges“ o. s. v. (1. c. 
S. 571). Af disse Aarsager kom Sæmundsons Tegning i noget til at afvige fra den 
Johnsonske over de samme Gjenstande. Slige (og flere) Erfaringer maa vistnok bidrage 
til at fremkalde hos mig den bestemte Formening, at adskillige af Figurerne paa Ruña
mos Trapgang i dette Aar, 1844, (thi hverken Dag eller Maaned nævnes) da Dhrr. 
Worsaae og Zeuthen vare paa Stedet, ikke have sect saaledes ud, som den 14de og 15de 
Juli 1833, da vi besaae det.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
B. Lewy, Recherches sur la composition de l’air atmosphérique.
— — Note sur la composition de la paraffine.
— — Note sur la cire des abeilles.
B. Lewy & Boussingault Observations simultanées faites à Paris & à Andiily prés 

Montmorency pour rechercher la proportion d’acide carbonique contenue dans 
l’air atmosphérique.

(Samtlige særskilte Aftryk af Annales de Chimie & de Physique.)

Vit. 49
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Da den Mening er bleven meget udbredt, at den berömtc danske Botaniker 
Martin Vakl aldrig var bleven Medlem af Videnskabernes Selskab og denne Mening 
endog bar fundet Indgang hos Mange af Selskabets nuværende Medlemmer, saa frem- 
lagde Secretairen Mödeprotocollen for Aarene 1775—1795, hvoraf sees, at Martin 
Vahl den 4de Febr. 1791 optoges eenstemmigt til Medlem. Han synes dog aldrig at 
have deeltaget i Selskabets Forhandlinger, hvilket kan forklares deraf, at det dengang 
var Lov, at et nyt Medlem, förstegang naar han mödte i Selskabet, skulde forelæse en 
Afhandling, hvilken Betingelse Vahl ikke har opfyldt, rimeligviis fordi han log saa virk
som Deel i Udgivelsen af det naturhistoriske Selskabs Skrifter.

Mödet den 13de December.

Dr. Kröyer meddeelte en Notice, betræffende en ikke ubetydelig Forögelsc af den 

grønlandske Fiskefortegnelse.
Ifölge den, ved Etatsraad Reinhardt i Aaret 1838 bekjendtgjorte Revision af 

Grönlands Fiskefauna belob Arternes Antal sig (de i Tillæggene omtalte medregnede) til 
64. Senere har Etatsraaden hertil föiet fire Arter, og Antallet af de grønlandske Fiske 
stiger altsaa til 68; hvoraf dog endeel endnu cre usikkre, eller trænge til nærmere 
Undersøgelse, enkelte endog synes at maalte udgaae (til Ex. Cyclopterus minutas, der 
kun er Ungen af Cyclopterus Lampas). Kröyer seer sig for Øjeblikket istand til at 
foröge Fortegnelsen med fem, eller maaskee sex, nye Arter (omtrent X—af det 
hele hidtil bekjendte Antal), hvilke for den allerstørste Deel skyldes den af Grönlands 
Fauna meget fortjente Capitain Holböll. Arterne ere folgende:

1) Aspidophorus spinosissimus Kr. Da denne Art allerede er beskreven i det 
sidstudkomne Hefte af naturh. Tidsskrift, vil det være tilstrækkeligt at henvise dertil.

2) Lycodes perspicillum Kr., udmærket ved en lys Grundfarve og mörke 
Baand, samt ved to, Ôjne lignende, Pletter paa Hovedets Pandeflade, hvilke have givet 
Anledning til Artsbenævnelsen, Endvidere adskiller den sig fra de tidligere bekjendte 
Lycodes-Arter ved ringere Slraaletal i Finnerne, større Ôjne o. s. v.

3) Lycodes nebulosas Kr.? Da Grændserne for Arlsafvexlingen endnu ikke 
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kunne ansees for fastsatte i Slægten Lycodcs, maa det lades uafgjort, om den betegnede 
Fisk virkelig er en ny Art, eller muligen kan henfores under een af de tilforn be- 
Ljendte. 1 adskillige Henseender nærmer den sig til Lycodes Vahlii.

4) Anarrhichas denticulatus Kr., bestemt forskiellig fra den eneste, hidtil sikkert 
bekjendte nordiske Art, An. Lupus. Den udmærker sig saavel ved Hovedets Form som 
ved Tændernes store Antal og spidse Form. Efter denne sidste Omstændighed kunde 
man maaskee formode, at den er identisk med den af Glahn beskrevne Söulv, som 
Fabricius ikke havde Ledighed til at undersöge, men optog som Varietet af den al
mindelige Söulv under Navnet An. minor. Imod denne Formodning synes imidlertid 
saavel Farven at stille sig, som dens overmaade betydelige Störreise, hvori den endog 
langt overgaaer An. Lupus.

5) Ceratias Ilolbölli Kr., en i liere Henseender hoist mærkeligErhvervelse for 
den grönlandske Fiskefauna: först fordi den henhörer til en, i sine allerfleste Led tro
pisk Familie, de Armfinnede, af hvilken den grönlandske Fauna hidtil ingen Art besad; 
dernæst, fordi dens Organisation i flere Punkter afviger saa væsentligt fra de hidtil op
stillede Slægter af denne Familie, at den bestemt maa betegnes som Forbillede for en 
ny Slægtsgruppe; og endelig, fordi den er en ny Bekræftelse paa en, allerede for en 
Deel Aar siden af Forf. fremsat Bemærkning, at nærstaaende og beslægtede Former i 
de polare Have ofte naae en större Masseudvikling end i de tropiske. Medens alle i 
de sydligere Have forekommende Arter af Familien ere smaae, eller höist af Middel- 
störrelse, höre derimod Lophius piscalorius og Ceratias Holbölli til de större Fiske og 
ere denne Families Kiemper.

6) Macrurus Strömii Reinh., en Art, som ikke er ny for Videnskaben, men 
kun for Grönlands Fauna. Allerede for adskillige Aar tilbage godtgjorde Elatsraad Rein
hardt, at der i Norden forekomme to distincte Arter af Slægten Macrurus, een ved den 
norske Kyst (M. Strömii) og en anden (M. Fabricii) ved den grönlandske. For ikke 
ret længe siden har Sundevall udgivet en lille Afhandling om Macrurus-Arterne, hvori 
vises, at den grönlandske Art, eller M. Fabricii, ogsaa træffes ved Norges Kyst. 
Og da nu Kröyer har erholdt et Exemplar af den norske Art fra det sydlige Grön
land, bliver det endelige Resultat, at begge Arter ere fælleds for begge de nævnte 
Localiteter.

I samme Mode meddeellc Conferentsraad Örsted et Par korte Bemærkninger,
Den forste angik en Virkning, som det Ringsyslem, hvoraf Saturn er omgiven,

49*  
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maa udöve paa Vindforholdene i dens Atmosphære. Som bekjendt omgiver delte 
Ringsystem Planeten friisvævende i dens Æqvators Plan, og har, de smaa Mellemrum 
beregnede, en samlet Brede af mere end 6000 Miil, hvorhos den indre Rand har en 
Afstand af næsten 4600 Miil fra Planetens Overflade. Medens den ene Halvkugle af 
Planeten har Sommer vil derfor en stor Deel af den anden ligge i Skygge. Denne 
Skygge vil udstrække sig over et bredt Bælte af den vinterlige Halvkugle, men ikke i 
lige Tid over alle dets Dele. I dette Bælte, som lober parallelt med Planetens Æqva- 
tor, vil Mörket vare længst mellem den 23° og 24° fra Æquator, nemlig over een 
Trediedeel af Salurnusaaret, eller omtrent 10 Jordaar. Forskjællen paa Varmegraden i 
den gjennem mere end 14| Jordaar opvarmede Deel paa den ene Side, og den for- 
holdsviis nærliggende kolde Strækning, som har en saa uhyre lang Nalvinter, maa være 
meget betydelig. Af dette velbekjendte Resultat folger, at der i de lavere Luftegne 
maa foregaae en meget stærk Tilstrømning af fortættet Luft fra den koldeste Deel til 
den varmeste, og omvendt i de hoiere Luftegne fra de varmere til de koldere. Ved 
Planetens Omdreining maa den Luft, som nær Overfladen strömmer fra den vinterlige 
Halvkugle hen mod Æquator, faae en östlig Retning, som formedelst Planetens mere 
end 9 Gange större Radius og mere end dobbelt saa hastige Omdreining maa erholde 
er stor Virksomhed i Sammenligning med den paa Jorden. Luftstrømningen maa fort
sætte sin Vei fra Æquator videre hen mod det meest opvarmede Bælte, og paa denne 
Vei faae en vestlig Retning. I de höiere Luftegne maa de modsatte Bevægelser skee. 
Ved disse heftige, modsatte og vexlende Luftstromme maa uhyre Veirkampe opstaae. 
Disse Slutninger er det unægteligt let at gjöre, og de kunne synes örkeslöse, da der 
for Öieblikket ingen videre Anvendelse deraf kan gjöres; men det synes dog ikke unyttigt, 
at man efterhaanden samler alle de paa virkelige Naturlove grundede Slutninger, man 
kan gjöre om Tilstanden paa andre Planeter. Jo hyppigere Tanken vender tilbage 
hertil, desto större Sum af Materialier vil der opnaaes til en Fremtids Lærebygning.

Den anden Meddelelse angik et lille Redskab til at maale Tykkelsen af Glasset 
i belagte Speile blot ved Afstanden mellem Billedet og en berørende Gjenstand. Et 
Spörgsmaal fra en forhenværende Tilhorer havde bragt ham til at tænke derover. Naar 
man lægger en liden Gjenstand paa el Glasspeil, skulde man let fristes til at forestille 
sig, at det klare Billed, som dannes ved Tilbagekastningen fra Amalgamet, maatte have 
en Afstand af to Spciltykkelser fra Gjenstanden; men dette afviger meget fra Virkelig
heden; Afstanden er langt mindre. Dette hidrörer, som man let kan tænke sig, fra 
Straalebrydningen. Virkningen af denne kan naturligviis ikke være lige under alle 
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Vinkeler; men man kan Ici udfinde den, hvorunder Billedets Afstand for et berörende 
Punkt er lig Speiltykkelsen. Det er nemlig klart, at de fra det berörende Punkt kom
mende Straaler, efter at have lidt deres Brydning, ville indeni Glasset tilbagekastes fra 
Amalgamsiden, citer de sædvanlige Love, og vilde vise Billedet i lo Spcillykkelsers Af
stand, dersom de gik ubrudte ud til Luften og Öiet. Man vilde da see Billedet under en 
Vinkel, som udfylder Brydningsvinkclen til en ret; men i Virkeligheden gaaer Straalen, 
som ved Udgang og Indgang har lidt lige Brydning, ud under samme Vinkel, hvor
under den faldt ind, og Öiet seer Billedet under den Vinkel mod Glasset, der udfylder 
Indfaldsvinkelen til en ret. Den Vinkel, hvorunder man skal see Billedet i Glas
tykkelsens Afstand, maa altsaa være en saadan, at Cotangen af Indfaldsvinkelen er 
Cotangens af Brydningsvinkelen. For Brydningsforholdet | giver dette Indfaldsvinkelen, 
fölgclig ogsaa Udgangsvinkelen mod den lodrette 49° 48', og en Vinkel mod Speilet 
af 40° 12'. Til at maale Glassets Tykkelse har han da truffet en Indretning, hvori 
Sigtlinien danner den nævnte Vinkel med Glasset. Gjenstanden er et langt, smalt, ret
vinklet Triangel af hvidt Papir, som med sin lange Kathete ligger op til Speilet, og er 
inddeclt med lodrette Streger, der angiver Tiendedeellinier. Man seer da to Billeder, 
som skjære hinanden, af hvilke det svagere kommer af Tilbagekastningen fra Glassets 
Forside. De to Billeders Skjæringspunkt falder der, hvor Delingssiregen angiver Glas
sets Tykkelse. Det stærkere Billeds Farve og Styrke, sammenlignet med Papiret, angiver 
Glassets Klarhed og Farve. Instrumentet er blot bestemt for Handel og Vandel.

Til indenlandske Medlemmer af den physiske Classe valgtes Docenterne ved 
Velerinairskolen J. C. Schiödte og F. M. Liebmann og til indenlandsk Medlem af den 
historiske Classe Professor J. Olshausen i Kiel.

Selskabet modtog folgende Skrifter:
Transactions of the Zoological society of London. Vol. Ill Part 2 & 3 og Pro

ceedings etc.
Programme de la Ire Classe de Finstitut Boyal des Pays Bas pour les sciences, les 

belles lettres et les beaux arts, annoncé dans la seance publique le 21 
Août 184.3.

Nieuwe Verhandelingen der eersten Klasse van het Koniglijk-Nederlandske Institut 
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van Wetenschappen, Letterkunde end Schoone Kunsten. S, 9, 10 Deel. 
1839-1844. 4to.

Het Institut of Verslagen en Mededeeliugen utgegeven door de vier Klassen van het 
Konigl. Nederl. Inst. 1843. 4 Heft. 1844. 8vo.

Verhandlingen over het Verschil tuschen de algemeene Grondkrachter der Natur end de 
levenskracht door C. G. Ontyd, Med. Doc. Amsterdam 1840. 8.

1 Anledning af Cand. IForsunes Skrift om Runamo og de Bemærkninger, som 
Prof. Forchhammer og Etatsraad Finn Magnussen havde meddeelt i Mödet den 20de 
November, fandt Juslitsraad, Professor Molbech Anledning til at gjöre folgende Be
mærkning:

„Da jeg i sin Tid, efter Selskabets Valg, deeltog i den i Sommeren 1833 til 
Undersøgelse af Klippen Runamo i Bleking afsendte Commission, og de af dens tvende 
Medlemmer, Hr. Prof. Forchhammer og Hr. Etatsraad F. Magnusen meddeelte Oplys
ninger om Klippens Naturbeskaffenhed og Forklaringer over Figurer eller Revner, som 
forefindes i denne Klippes i Graniten leirede Trapgang, er bleven Giensland for liere, 
saavel af Naturkyndige, som af Antiquarer yttrede Tvivlsmaal; ligesom nyfigen for et 
eget archæologisk-kritisk Skrift af Hr. Cand. J. J. A. Worsaae, som Folge af denne 
Forfatters nye Local-Undersögelse og Aftegninger: har det ei kunnet være anderledes, 
end at man oftere udenfor Selskabet, ligesom ved en og anden Leilighed, hvor denne 
Sag kom paa Bane i Selskabet, eller til Omtale blandt enkelte af dets Medlemmer, har 
yttret sig angaaende min Deelfagelse i bemeldte Commission, enten som om jeg ogsaa 
maatte være deelagtig i dens Arbeide, og sammes publicerede Resultater ; eller som om der 
i al Fald maatte paaligge mig nogen Andeel i disses Bestyrkning eller Forsvar, ved at 
slutte mig til de af Comrnissionens övrige Medlemmer yttrede Meninger om Runamo. 
Hertil kunde ogsaa nogen Grund söges i, at jeg har underskrevet Comrnissionens , den 
16de Nov. 1833 til Selskabet afgivne Beretning om dette Foretagendes Udförelse, og 
maatte saaledes forudsættes at have en eller anden Deel i denne Beretning. Denne 
Deel strækker sig imidlertid ikke videre, end at jeg i sin Tid har skrevet Beretningens 
forste Afdeling*),  der paa en Maade indeholder en kort Udsigt over Ruñamos ældste

♦) Videnskabernes Selskabs historiske og pbilosophiske Afhandl. VI. Deel. Kbhvn. 1810. 
I». 29—36.
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Historie fra de tidligste skriftlige Spor til Bekiendtskab med Stedet; og en ligesaa kort 
Beretning om Udförelsen af det Commissionen af Selskabet paalagte Hverv, indtil det 
Punkt, hvor de tvende Medlemmers Yttringer, hvis Mening og Dom over de forefundne 
Figurer eller Klipperevner maatte være afgiörende for Undersögelsens Resultat, tage 
deres Begyndelse. Man vil ved at gjennemlöbe disse faa Sider, som mine Hrr. Col
leger i Commissionen overlode til mig at udkaste, ikke finde nogen Yltring, der inde
holder en bestemt Mening om Figurerne i Trapleiet maatte antages at være indhugne, 
eller antages for naturlige Runer; og at her ingensteds gaaes videre, end til en Be
mærkning, som den p. 36 yttrede: at vi, efter först at have taget et andet Trapleie 
i Klippen, M aklam o kaldet, i Oiesyn, og derfra begav os til Runamo, „ved at sammen
ligne Total-Indtrykket af begge Steders Figurer paa Klippen maatte være enige om, at 
det med Runeskrift bekiendte Oie lettere maatte falde paa at antage en saadan Skrift 
i Figurerne paa det sidstnævnte Sted, end ved Maklamo.” Det er forsi i Beretningens 
Slutningslinier p. 41, hvor en saadan Mening, „at de ved Runamo indhugne ældgamle 
Charaktcrer ere Runer1' o. s. v. med Bestemthed y ttres nemlig af det Medlem af Com
missionen, fra hvem aliene en Yltring af den Art med nogen Vægt og Gyldighed kunde 
udgaae, Hr. Etatsraad F. Magnusscn ; i hvorvel denne Lærde paa bemeldte Sted dog 
fandt Anledning til at tilföic:. „at der endnu neppe kan haves noget Ilaab, enten om de 
forekommende Binderuners, eller overhovedet om Indskriftens rigtige Dechiffrering.”

Det kunde i Aaret 1833 ikke være dette Selskabs ærede Medlemmer, og 
navnligen den historiske Classe, som Sagen nærmest vedrörte, ubekiendt, at Runeskrif
ters Læsning paa Monumenter, og Runologien overhovedet, aldrig har hört til mine 
Studier. Runeskrifterne har jeg altid kun betragtet fra et historisk Synspunkt ; men fra 
et saadant maatte vist nok en Indskrift af den Natur og Ælde, som den, man i Aar- 
hundreder har meent at finde i Runamo, ogsaa være mig af höi Interesse og Betv- 
denhed, og vække Onskct hos mig, at finde Leilighed til selv at tage den i Oiesyn. 
At Selskabets Valg faldt paa mig blandt Commileens Medlemmer kan være foranlediget 
ved mine tidligere Reiser i Sverrige, og mit Bekiendtskab med delte Land; og det 
skeete, saavidt jeg erindrer, efterat Hr. Conferentsraad Werlauff havde erklæret, ikke at 
kunne deeltage i Comitteen, til hvis Medlem han ligeledes var valgt. I Ôvrigt kunde 
jeg, ved de locale Undersögelser af Ruñamos Klippe kun være tilstede som Öievidne; 
og jeg forlod dette Sted, vel med en noget större Formodning om, at der virkelig 
kunde findes konstige Figurer indhugne paa denne Klippeflade, end den, hvormed jeg 
var kommen der, men ikke mindre forundret, end jeg tilforn havde været, over en saa 
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besynderligt og saa unaturligt anbragt, i sit Slags eneste Runeskrift; og i ethvert Til
fælde kun alt for tilböielig til, med vor sagkyndige Collega, Hr. Etatsraad Magnusen, 
at ansee alt Ilaab om en Dechiffrering af Figurerne, saaledes som vi paa Stedet betrag
tede dem., for at være forgieves.

I denne Tanke maatte jeg saameget mere bestyrkes, naar jeg forbandt de nye 
Misligheder og Vanskeligheder, som Klippens Undersögelser og Betragtning fremkaldte, 
med mine ældre Tvivl, enten overhovedet om en indhugget Indskrifts virkelige Tilvæ
relse ved Runamo (en saadan Tvivl havde nemlig allerede for meer end 20 Aar siden 
en af Europas slörsle og mest erfarne Runekiendere, Antiqvaren Arendt, mundtlig bibragt 
mig); eller i det mindste om Indskriftens Læselighed, — forudsat at den virkelig var 
der — snarere i vore Dage, end for 600 Aar siden, i Valdemar den 1stes Tid, da 
Runernes Brug til Steenskrift endnu ei var ophört; da Runemestre, eller Steenhuggere, 
fortrolige med dette Slags Skrift, altsaa maatte gives i Landet; og da Klippen havde 
lidt Tidens og Menneskers Overlast i 6 Aarhundreder mindre, end i nærværende Öie- 
blik. Det blev nemlig nu ved Hr. Prof. Forchhammers Undersøgelse af Runamo-KIip- 
pens Naturbeskaffenhed, hvorved hans allerede forud yttrede Formodning om, at en Trap
gang der var leiret i en anden Steenart, fuldstændigt bekræftedes, tillige uimodsigelig 
afgiort: at om der endog blandt de Streger eller Fordybninger, som fandtes i det smalle 
bugtede Trapleie, der saa længe har været betragtet som Monument, vare endeel ind
hug nesaa vare disse dog, efter vor ærede sagkyndige Collegas Dom, blandede med 
naturlige Sprækker i Trap-Leiet. Den herved forögede Vanskelighed ved, förend Læs
ningen, at afgiöre, hvad der skulde ansees for de konstige eller indhugne Figurer, naar 
disse vare blandede med ganske lignende naturlige Ridser, blev let indlysende for mig; 
men da jeg ligesaa lidt turde tilegne mig nogen Stemme i mineralogiske eller geog- 
nostiske Opgaver, som i runologiske, kunde jeg ikke andet end berolige mig ved, at 
begge mine ærede Colleger og Venner, hver fra sin Side, de meest competente Vold- 
giftsmænd, ved den nöiagtige detaillerede Undersögelse af hver enkelt Figur eller Sprække 
i Trapgangen, og ved den derpaa fuldforte Aftegning af samme, der underkastedes om
hyggelig Revison, maatte være i Stand til at udrette Alt hvad der lod sig giöre, for at 
bringe Vished i hiin vanskelige og mislige Sag. Det eneste, jeg allerede den Tid 
savnede ved den locale Undersögelse, og hvorom jeg ogsaa mundtlig yttrede mig, var 
et Forsög paa at anbringe et Fac-Simile af hele Trapleiet med dets Figurer og Spræk
ker. Et saadant Foretagende havde ogsaa været paatænkt, men de medtagne Midler 
(hvorved der dog ikke var tænkt paa nogen Afstobning, hvis ganske tilfredsstillende An- 



CCCXCIII

vcndelse ogsaa endnu forekommer mig tvivlsom) fandtes utilstrækkelige; og det blev 
saaledes opgivet. Da ¡(ivrigt lir*  Etatsraad Magnusen allerede der paa Stedet, efter at 
hiin nöiagtige Undersøgelse var skeet, erklærede, at kun enkelte, usammenhængende 
Runer lode sig udbringe af Stenens Figurer (hvilke Runer han, uafhængigt af Tegningen, 
bragte paa Papir), blev jeg, ogsaa eflerat Undersøgelsen var foretaget, i det Hele tem
melig ligegyldig ved videre Oplysning om Runamo; da man dog, som jeg indsaae, i 
alt Fald ikke vilde komme videre, end tilforn. Flere ældre Runelæsere havde nemlig 
troet, paa Klippen at kunne læse enkelte Runer; saaledes ogsaa nu.

Om den sildigere, af min ærede Collega, Hr. Etatsraad Magnussen, udgivne 
Læsning og Forklaring om Runamo-Klippens Figurer, har jeg intet videre at yttre, end 
at det, allerede fra det forste Öieblik da jeg erfarede Fortolkningens Art og Indhold, 
var mig umueligt at tænke mig Sandsynligheden af, at en saadan Indskrift, i en Form, 
der ellers ikke forekommer paa nogen eneste Runesteen, skulde være indhugget som 
monumental Skrift paa en liggende Klippe, hvorover desuden fra Arilds Tid har gaaet 
en Ilerredsvei eller Skovvei. Det var, sqm bekiendt, Runestenens almindelige Charak- 
teer i gamle Dage, at være staaende (hvorfor det altid hedder: denne Sleen reistes eller 
saltes') ligesom det er den chrisielige Liigsteens Charakteer at være liggende. Endelig 
maa jeg ogsaa ligefrem vedkiende mig, at jeg endnu ikke har været i Stand til at faae 
Overbeviisning om Mueligheden af at forklare saakaldle Binderuner, naar disse skulle 
beslaae af en regellos Forbindelse af Streger, med alle uvisse Mueligheder af disses 
Sammenföielse, anderledes end paa en vilkaarlig, og til Indbildningskraftens Raadighed 
overladt Maade. Hvad iövrigt den Magnussenske Fortolkning af Runamo i dens Heel- 
hed angaaer, da kan jeg om samme ikke have anden Mening end denne: at den er en 
Læsning, ikke af nogen Steenskrift, men af den meddeelte Tegning af Runamo. Idet 
jeg saaledes aabent og uden Forbeholdenhed vedkiender mig disse Meninger, maa jeg 
tilsidst erklære, at jeg hverken finder Kald eller Anledning til, videre al blande mig i 
nogen Discussion eller Polemik angaaende den ved Hr. Theatermaler Christensen leve
rede Tegnings Rigtighed, i Sammenligning med den af Hr. IForsaae meddeelte, eller 
angaaende de i Runamo-Klippens Trapleie værende Figurer og Revner. Jeg kan der
imod i ethvert Tilfælde nu ikke være mere tilböielig til at antage en Indskrift over 
Braavalla-Slaget, indhugget i den jernhaarde og skiöre Trapsteen, end jeg havde nogen 
stærk Tilbøjelighed hertil, saalænge jeg, uden at have besögt Stedet, tænkte mig Ru
namo i mere Liighed med andre, sædvanlige Runemonumenter ; følgelig ogsaa indhugget 
i den til disse Indskrifter i Norden altid anvendte Graasteen, eller Granit.

VII. 50
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Til hele Aaret henhörende.
I

Ordbogscommissionen

har i Aaret 1844 holdt 44 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S er fortsat indtil 
Ordet søvuiper. Trykningen af dette Bogstav er fortsat indtil Arket O i fierde Alphabet, 
eller S. 664, som slutter med Ordet Sover. Den paatænkte Trykning af Bogstavet T 
(Oversigt 1843, S. 119) har endnu ei kunnet begynde.

Den meteorologiske Comitee.

1 det under Comiteens Tilsyn staaende meteorologisk - magnetiske Obser
vatorium er i Aar begyndt en stadig lagttagelsesrække til Bestemmelse af den 
daglige Forandring i forskjællige meteorologiske og magnetiske Elementer. Disse Iagt
tagelser, der anstilles regelmæssig hver anden Time i Dögnet, toge deres Begyndelse 
med Magnetometret i Marts, fra Juni er hertil föiet Iagttagelser med Barometret og 
Psychrometret, og mod Slutningen af Aaret med Bifilarmagnetometret. Resultaterne 
af disse Undersøgelser ville blive bekjendtgjorte, saasnart de omfatte et tilstrækkeligt 
langt Tidsrum; her anföres kun, at efter et Middeltal af samtlige i December anstillede 
Iagttagelser var den absolute Declination mod Aarets Slutning

16° 52'0 West.,
og at den absolute Intensitet ved directe Maalinger, efter den Gaussiske Methode, lige
ledes mod Slutningen af Aaret fandtes at være

1,6208.
Iagttagelserne i hotanisk Have ere imidlertid fortsatte som tidligere, og Resul

taterne deraf meddeelte i Oversigten over Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resul
taterne af de Iagttagelser, der anstilles over Vindens Retning og Regnens Hyppighed 
paa Nyholms Hovedvagt, og over Havets Temperatur paa Trekroners Batterie. Ligeledes 
ere de timevise Thermometeriagttagelser fortsatte paa Nyholms Hovedvagt.

Da Hr. Holmstedt, Adjunkt ved Realskolen i Aarhuus, havde tilbudt Comiteen 
at anstille meteorologiske Iagttagelser, er han i Sommer blcven forsynet med flere Ther
momètre, hvormed han har begyndt at observere, og senere med en Regnmaaler. En 
lignende er sendt til Pastor Jeger i Vedcrsö, der allerede siden ifior har anstillet regel
mæssige Thermometeriagttagelser med et ham af Comiteen overladt Instrument.
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I Aarets Lob har Comiteen endvidere modtaget Iagttagelser fra fol
gende Steder:

Reikiavig, Justitsraad Thorstenson, fra 1843 Sept. 1 til 1844 Aug. 31; Ba
rometret, Thermometret, Regnmængden, Vinden, Luftens Udseende, een Gang daglig, 
8—9 Form.

Sammesteds, fra Samme, Barometeriagttagelser fra 1843 Sept. 1 til 1844 
Aug. 31, hver anden Time fra 6 Form, til Midnat.

Godthaab, Lægen Bloch, 1843 Juli 1 til 1844 Juni 15, Barometret, Thermo» 
metret, Vinden, Luftens Udseende, 3 Gange daglig, 10 Form., 4 og 10 Efterm.

Stubbekjöbing, Byfoged Buntzen, 1843 Oct. 1 til 1844 Nov. 30, Barometret 
Thermometret, Luftens Udseende, 3 Gange daglig, 9 Form., 12 og 4 Efterm.

Endvidere har Comiteen af ældre Iagttagelser erholdt fra Apotheker v. Stöcken 
i Ribe: 1) Iagttagelser med Barometer og Thermometer, anstillede af ham selv i Vi
borg, 3 Gange daglig fra Sept. 1826 til Septbr. 1830; Thermometret fulgte med; 
2) adskillige Iagttagelser over Veirliget, Vegetationens Forandringer og Trækfuglenes 
Ankomst, anstillede i Ribe fra 1786 til 1816. Endelig har Selskabets Medlem, Hr. 
Hofman-Bang mcddeelt Comiteen en Række Foraarsiagttagelser over Blomstringstiden af 
forskjællige Planter, samt over Trækfuglenes Ankomst af Fröken Rosenberg og ham 
selv i Aarene 1840—44.

Brondboringen.

Arbeidet begyndte den 9de April paa 580'8" Dybde under Ôresundets dag
lige Vandspeil, og endtes den 5le November paa 596' 4" Dybde. Der blev arbeidel 
i 165 Dage. Grunden var uafbrudt haard Kalk med meget stærk Indblanding af Flint.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium og Regestum 
diplomaticum*

Af det sidstnævnte Værk (jvfr. ovenfor Side CXIV.) er Trykningen af Isle 
Binds anden Afdeling, som begyndte i 1843, fortsat indtil p. 720, eller Aar 1520. 
Denne Afdeling, som er bestemt at naae til 1536, og hvormed Bindet sluttes, vil blive 
færdig og udkomme i 1845.

50’
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Censur over den i Aarel 1844 indkomne Priisafhandling.
Physiske Classe.

Over den for det Classenske Legat udsatte Priisopgave: „hvori Aarsagen til 
det brændte Leers gavnlige Virkning paa Vegetationen er at söge,” er ikkun een Af
handling indkommen, med Motto: „Hvad Planten behöver maa tilbydes den under en 
let tilgjængclig Form.” Afhandlingen viser en i Chemien velbevandret Forfatter, og 
indeholder velbeskrevne Forsög, som vise, at brændt Leer, der har været udsat for 
Luften, indeholder Ammoniak, enten den er jernholdig eller ei, og at det er meget sand
synligt, at denne Ammoniak ikke dannes af sine Bestanddele ved Luftens Indvirkning, 
men optages kun deraf. Han giver derpaa vigtige Grunde, hvorfor han ikke tillægger 
denne indsugede Ammoniak nogen væsentlig Indflydelse paa Plantens Ernæring, men 
troer, at Virkningen af den brændte Leer fornemmelig beroer derpaa, at Kisclsvren ved 
Kalkens Indvirkning under Brændningen er bleven forsat i en Tilstand, hvori den let
tere oplöses og tilfores Væxterne, blandt hvilke Mange, navnligt Græsarterne, trænge 
til denne Bestanddeel. Denne Afhandlingens sidste Deel er ikke saa tilfredsstillende 
som den forste; thi, ei at tale om, at hans nye Forsög over Kalkens Indvirkning paa 
Kiselen under Brændningen ikke kunne kaldes nogen egentlig Berigelse af Videnskaben, 
da denne Sag allerede tilstrækkeligt var oplyst af de Chemikere, som have arbeidet 
over Cementet, ere Beviserne for at Tilförsel af Kiselsyren er Hovedaarsagen til den 
gunstige Virkning, det brændte Leer under mange Omstændigheder udover paa Plan
terne, alt for svage, og Forsogene utvivlsomt meget for faa. Men ved at tage Hensyn 
paa Vanskeligheden og Vidtløftigheden af Spörgsmaalets fuldstændige Besvarelse, og 
tage i Betragtning, at Forfatteren har givet agtværdige Bidrag til Sageps Oplysning, 
troer Selskabet at burde tilkjende ham den udsatte Belönning, hvorhos det opmuntrer 
ham til fortsatte Undersögelser over denne Sag.

Forfatteren fandtes at være Cand. philos. & polytech. Christen Thomsen 
liarfoed.

Priisopgaver.
Den mathematiske Classe.

De Kjædebroker, i hvilke man kan udvikle de reelle Rödder i algebraiske 
Ligninger |af 3die og hoiere Grader, med rationelle Coeflicicnter, men irreducible til 
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lavere Ligninger, besidde upaatvivleligen Egenskaber, analoge med dem, som ere fundne 
for Ligninger af 1ste og 2den Grad. Vel ophore de endelige Kjædebroker. naar den

( 
irreducible Ligning overstiger 1ste Grad, og Periodiciteten ophorer, naar den over
stiger 2den Grad ; men ¡stedet herfor kunde andre Udviklingslove gives, som det især 
med Hensyn til den ubestemte Analysis vilde være af Vigtighed at kjende. Selskabet 
forlanger derfor en Undersögelse af de almindelige Egenskaber ved disse höiere Kjæde- 
bröker, idetmindste ved dem, som folge nærmest efter de bekjendte, altsaa dem, som 
ere Udviklinger af de irrationale Cubikrödder af rationale Störrelser, saa at de alminde
lige Love bestemmes, hvorefter saavel Leddene af Kjædebrôken selv som ogsaa Leddene 
i Rækken af de principale Convergenter indtil en hvilkensomhelst Orden kunne bereg
nes, uden at man har bestemt alle foregaaende Led.

Den physiske Classe.

Det er ved mange nyere Undersögelscr godtgjort, at Planterne foruden den 
Kulsyre, som de optage af Luften, Vandet og Jordbunden, ogsaa behöve Qvælsloflor- 
bindelser, og flere af Jordens uorganiske Substantser. De fleste dyrkede Planter erholde 
deres QvælstofTorbindelser deels ved Gjödningen, deels ved Atmosphærens Ammoniak, 
deels synes de ved endnu ikke tilstrækkeligen oplyste Processer, at optage Atmosphæ
rens frie Qvælstof, naar ikkun de övrige Betingelser for Plantens kraftige Væxt 
ere tilstede.

Selskabet antager, at vigtige Bidrag til dette Spörgsmaals Oplosning ville 
kunne erholdes ved sammenlignende Undersøgelser over den Indvirkning paa Planter
nes Væxt, som deels Gjödningen selv, deels Asken af den samme Art af Gjödning 
frembringer, og det udsætter derfor sin Priismedaille for den bedste Afhandling, der 
godtgjör hvilken Indflydelse Gjödningen og dens Aske have paa Planterne. Forsogene 
maa anstilles saaledes, at Planter, der ere voxne i en ved Glödning for organiske Sub- 
slantser befriet Jordbund, sammenlignes med Planter, voxne i en lignende Jordbund, 
der deels er blandet med Gjödning, deels med Gjödningsaske. Sammenligningen maa 
ikke blot skee med Hensyn til den torre Plantes Vægt, men ogsaa med Hensyn til alle 
dens Bestanddele. Planterne maa om muligt undersöges baade förend de sætte Fro og 
efterat dette er modent, og Selskabet öusker, at man vælger foruden Cerealier nogle 
andre dyrkede Plantearter.
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Den philosophiske Classe.

Da Striden imellem Middelalderens Nominalister og Realister i vore Dage 
atter er bleven Gjenstand for de Philosopherendes Opmærksomhed, saa önskes en paa 
historiske Data stöttet Udvikling af denne Strids Betydning saavel i logisk som i theo- 
logisk Henseende.

Den historiske Classe.

Bogvæsenets Tilstand hos os i Middelalderen er endnu ikke tilstrækkel igen op
lyst, og en nöiere Undersøgelse herom maa antages at ville blive et ikke uvigtigt Bi
drag til den literaire Culturs Historie.

Selskabet finder sig derfor foranlediget til at gjöre en saadan Undersøgelse til 
Gjenstand for et Priisspörgsmaal og udsætter saaledes folgende Priisopgave:

„At undersøge den danske Bibliograhie eller det danske Bogvæsens Beskaffen
hed og Tilstand i Middelalderen indtil Bogtrykkerkonstens Indførelse i Danmark.“

De Momenter, som ved en saadan Undersøgelse, hvortil Kildeskrifterne til den 
danske Middelalders Historie, samt de i Bibliothekerne existerende Haandskrifter frem
byde betydelige Bidrag, fornemmeligen maatte komme i Betragtning, vilde være:

1. Den ydre Beskaffenhed af haandskrevne Böger fra den nævnte Periode, 
som endnu existere eller vides at have existeret, med Hensyn til deres Materiale, For
mat, Skriftart, Tegninger og Indbinding; Regler, som heraf kunne udledes til at be
stemme et Ilaandskrifts Alder; hvad der vides eller kan formodes om Afskrivernes 
Personlighed.

2. De vigtigste Frembringelser af fremmed Literatur, deels fra den klassiske 
Oldtid, deels fra Middelalderen, som i nævnte Periode vides at have existeret i Dan
mark, enten her afskrevne eller fra Udlandet indförte.

3. Haandskrevne Böger, som Gjenstand for Kjöb og Salg; deres Priser, de
res Overdragelse ved Bytte, Gave, Testament m. m.

4. Bogsamlinger, deels tilhorende offentlige Institutioner, f. Ex. Klostere, Ca- 
pitler, Kirker, Skoler, Gilder, deels Private; Foranstaltninger med Hensyn til Bögers 
Bevarelse, Benyttelse m. v.

5. Saadanne Bogsamlingers Skjæbne i den folgende Tid, saavel för som efter 
Reformationen.

Det maa ansees nødvendigt, at Undersøgelsen ogsaa udstrækker sig over Skaane, 
Halland og Bleking.
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For det Thottiske Legat.
(Præmien 200 Rbd.)

I den senere Tid benytter man, som bekjendt, meget hyppigen, især i Frank
rig, en af Kartoffelstivelse og Malt tilbercdet Sirup, som let gaaer over i Viingjæring. 
Selskabet forlanger nu en paa Forsog og Beregning stöltet Sammenligning imellem Tillav
ningen af Brændeviin af Kartoffelstivelse, og den hvortil man benytter Kartoflerne umid
delbart. Man önsker, at der især undersøges, hvorvidt de större Omkostninger, som 
Stivelsens Udskillelse foranlediger, hæves ved et större og bedre Product, og ved den 
Lethed, hvormed Stivelsen opbevares i Forhold til Kartoflerne,

For det Classenske Legat.

1. Man vise hvilke af Landets raa Producter, enten nu disse hidröre umid
delbart fra Landets Jordbund, eller fra dets Dyrkning, eller fra del omgivende Hav, 
ere bedst skikkede til derpaa at grunde en Fabrication. Man maa herved tage Hensyn 
paa alle begunstigende Omstændigheder, som Letheden i at erholde Brændsel, Vandkraft, 
billigt Arbeide o. s. v. Det forslaaer sig, at Stederne, hvor Anlæggene bedst kunne 
skee, og Grundene til deres Valg maae angives. Udviklingen maa gaae ind i et saa- 
dant Detail, at der lader sig gjöre Beregning over Fordelene. Selskabet önsker, at 
Forfatterne især henvende Opmærksomheden paa saadanne Fabricationer, som hidtil en
ten slet ikke eller kun i en ringe Udstrækning ere indförte hos os.

Da Selskabet neppe tor vente, at een Mand fyldestgjörende skal kunne be
handle Spörgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil det ikke nægte mindre omfattende 
Besvarelser Prisen, naar ikkun de valgte Gjenstande ere afhandlede paa en tilfreds
stillende Maade.

Præmien er 100 Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændighederne dertil give 
Anledning, ogsaa tildele mere end een Afhandling denne Præmie.

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

3. Bagerne i Kjöbcnhavn maa af forskjellige Grunde benytte en betydelig 
Deel Gjær fra Hertugdommene og Udlandet, hvorved de ikke sjeldent komme i Forle
genheder, som have en ugunstig Indvirkning paa det Bröd, de levere. Det vilde der
for være önskeligt om Stivelse-Tilberedning af Hvedemeel, sat i Forbindelse med en 
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rigtig Benyttelse af de nyere Erfaringer over Plantelimens Evne til at fremkalde Gjæ- 
ring, kunde lede til en Gjærfabrication, som hævede de omtalte Vanskeligheder for 
vore Bagere.

Selskabet udsætter derfor en Præmie af 200 Rbd. for den, som efter Forsøg 
nogenlunde i det Store, kan angive en Methode at vinde Gjær i en saa stor Mængde, 
forenet med saadan Godhed og Billighed, at man derved efterhaandcn kan erholde den 
til Hovedstadens Bagerier nødvendige Gjær tilvirket i Sjelland.

Besvarelserne af Spörgsmaalene kunne i Almindelighed være affattcde i det la
tinske, franske, engelske, tydske, svenske eller danske Sprog, Afhandlingerne betegnes 
ikke med Forfatterens Navn, men med et Alotto, og ledsages med en forseglet Seddel, 
der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer samme Alotto. Sel
skabets i de danske Stater boende Medlemmer decltage ikke i Priisæskningen. Beløn
ningen for den fyldcstgjörende Besvarelse af et af de fremsatte Spörgsmaal, for hvilken 
ingen Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske Dukaters Værdie.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Alaaned 1846 til Selska
bets Secretair, Conferentsraad II. C. Örsted, Professor og Commandeur af Dannebrogen 
samt Dannebrogsmand.
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.Den Skaanske og Sjcllandske Kirkerets 20de Capitel indeholder den

x Bestemmelse, at dersom Nogen havde begaaet lönlig Synd og derfor af 
Præsten var bleven skriftet förend han blev sigtet, skulde han være sages-

. lös, naar Præsten vidnede, at det saaledes forholdt sig*).  Kofod Ancher 
har allerede fundet denne Bestemmelse mærkelig, men anseer det for 
uantageligt, at der lier ved lönlige Synder skulde forstaaes baade verds
lige og gejstlige Forbrydelser; “thi” siger han “saavidt har man dog 
ellers ikke turdet gaae med Kirketugt, at verdslig Tiltale og Straf derved 
er bleven ophævet”**).  Imidlertid gjör han dog opmærksom paa, at 
dette Lovsteds Kilde formodentlig er et Capitulare af Carl den Store for 
Saxerne, i hvilket det udtrykkelig hedder: “Si vero pro his mortalibus 
criminibus latenter commissis aliquis sponte ad sacerdotem confugerit et 
confessione data agere pænitentiam voluerit, testimonio sacerdotis de morte 
excusetur***).  Uagtet nu de Forbrydelser, til hvilke her sigtes, for cn stor 

' Deel ere grove borgerlige Forbrydelser, t. Ex. Majestætsforbrydelser, 
Drab begaaet paa Husbonde eller Madmoder o.s.v., mener Ancher dog,

*) Thet skulu ok wita alli mæn, at um man gör lônlicæ synd ok takar fore skript for 
æn han warthar sæctathær, hauir til thæs prests witni, tha wari orsaea.

♦*)  Lovhist. I. 117—118. Saml, jurid. Skr. I. 187—189.
*♦*)  Capitulatio de partibus Saxoniæ cap. 14 ifölge den ældre Overskrift, s. f'P'altcr Corpus 

jur. germ, antiqvi II. p. 101,- i Pertz monum. Germ. Tom. Ill p. 49 hedder det Ca
pitulare Padcrbrunnense, og Perts har bragt det til Sandsynlighed, at dette Capitu
lare er givet i Aaret 785 eller noget senere.

A*  
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at Sammenhængen i vore Kirlælove mellem det her omtalte Capitel og 
de foregaaende taler for den indskrænkende Fortolkning, at Lovstedet 
kun var anvendeligt paa gejstlige Forbrydelser og følgelig kun fritager 
for gejstlig Straf. Det turde vel være muligt, at dette Lovsted til for- 
skjellige Tider er blevet forklaret paa forskjellig Viis, men for at indsee 
Grunden hertil og for tillige at kunne skjönne, hvor indgribende i den 
hele Samfundsorden og det borgerlige Retsforhold en saadan Bestem
melse maa have været, er det nødvendigt at forudskikke nogle almindelige 
Betragtninger over Forholdet mellem Stat og Kirke, som det var i 
Nordens Middelalder. For dem, som indsee, at det er i Middelalderens 
Historie man maa søge Grundlaget for den nyere Statshistorie og for 
den europæiske Civilisation, er det en af de interessanteste og vigtigste 
Opgaver, nøje at efterforske den Stilling, som den christne Kirke indtog 
paa den Tid, da den grundedes og rodfæstedes i de gamle germaniske 
og nordiske Stater, og at sammenligne denne Tilstand med den, som 
siden i Tidernes Löb efter mangen Kamp mellem Hierarchie og Konge
magt blev den til Deel*).  Man er saa vant til at dvæle ved Hierarchiets 
Anmasselser og Gejstlighedens Usædelighed i den senere Middelalder, 
at man let glemmer, hvorledes i en tidligere Periode næsten alle Frem
skridt til Cultur og et ordnet borgerligt Samliv skyldes Gejstligheden, 
som i dens bedre Deel herskede ved en aandelig Magt over en raa og 
barbarisk Tidsalder. Denne Myndighed, som i en sildigere Tid ved 
Misbrug blev til Fordærvelse og salte sig i Opposition mod Statsmagten, 
var i Begyndelsen dennes vigtigste Støtte. Den gejstlige og verdslige 
Magt række i hine Tider hinanden Ilænder og synes kun at have eet 
Oicmed : at danne danne en christelig Stat. Denne Eenhed i begge 

*) “Die geistliche und weltliche Gewalt Können einander nahe berühren, in der 
engsten Gemeinschaft stehen, völlig zusammenfallen können sie höchstens ausnahms
weise und auf kurze Zeit. In ihren Verhältnissen, ihrer gegenseitigen Stellung zu 
einander beruht seitdem eines der wichtigsten Momente aller Geschichte” jRohAc 
Fürsten und Völker v. Süd Europa im löten und 17ten Jahrhundert II. 11.
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Magter Jimio vi afpræget i Carl den Stores og hans nærmeste Efterføl
geres Lovgivning *)  og senere i vor Knud den Stores engelslæ Lovgivning, 
der maaskee i endnu højere Grad udmærker sig ved en religiös Characteer. 
1 hine Tider, i hvillæ Statens Straffemagt var indskrænket til*  en saare 
snever Kreds af de groveste Lovovertrædelser, og Selvtægt jevnlig traadle 
istedetfor en ordnet Retspleje, maatte den gejstlige Straffemyndighed blive 
et højst velgjørende Middel til at hæmme Forbrydelser og til at tæmme 
Udbrudet af vilde Lidenskaber **).  Naar vi endnu flere Aarhundreder 
efterat Christendommen var indfort i Norden finde, at de verdslige Love 
straffe de groveste Forbrydelser med Röder, at den Ugjerningsmand, som 
ikke var grebet paa frisk Gjerning, i Almindelighed kunde unddrage sig 
Straffen ved at flygte eller ved at sværge sig fri, kan det neppe være 
tvivlsomt, at det endnu stod sig siettere med Retfærdighedens Ilaandhæ- 
velse ved den verdslige Magt i de Tider, da Christendommen indførtes 
hos os og af hvis Retsforfatning kun svage Spor ere bievne tilbage. Det 
skyld es upaatvivleligt den christelige Gejstligheds Indflydelse, at Blodhævn, 
Fejde og Tvekamp efterhaanden maatte vige for Straffe og en bedre Rets

*) See allerede tidligere Pipins capit. Vernense fra Aar 755 cap.9: “. ..Quodsi aliquis 
ista omnia (den christelige Bansættclse) contempscrit, et episcopus hoc minime emen
dare potuerit, regis judicio exilio condamnetur”. Xaar lliillmanu (Ursprünge der 
Kirchenverfassung des Mittelalters, Bonn 1831 S. 182) med Hensyn til Kejser Karls 
Myndighed over Kirken lægger Vægt paa det Prædicat: “episcoporum cpiscopus”, 
som Munken i St. Gallen, der beskrev Karls Bedrifter, tillægger ham, kan det dog 
være tvivlsomt, om denne Munk har været saa nöje bekjendt med Forholdene, som 
Htdlmann antager, s. Perts Indledning til Monachi Sangallcnsis gesta Caroli i Mo- 
num. Germ .H.p.730 jvfr. p. 742 cap.25. Jvfr. iövrigt Gieseler Lehrbuch der Kirchen
geschichte 3teAusg. Bonn 1831. II. 1ste Abth. S. 289—290.

**) 1 denne Henseende fortjener ogsaa Saxos Yttring at bemærkes, naar han fortæller 
at Vitherlagsrettens Overtrædere ogsaa bleve bansatte af Biskopperne: “Cæterum 
solenni jure convictos ae superiori modo damnatos felicitas deliciebat, occupabat- 
adversitas, eo quidem certius, quod trium regnorum pontilices adversus talium trans- 
gressionum reos solenni execrationc usos esse constabat. Ita disciplina ejus, gemi- 
num amplexa columen, partim regio, partim religionis priesidio nitebatur, ut humanam 
sententiam divino credcres judicio comprobari. Cujus rigor discordias rupit, simul- 
tates finivit, seditiones cxtinxit pacatioremquc regi militem reddidit”; hist. Dan. 
lib. X ed Mülleri p. 532.
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pleje. Maa det endog; indrömmes, at denne Retspleje alt fop meget 
var bygget paa blind Tillid til Eden, til at den kunde svare til Hen
sigten, bör det paa den anden Side ikke oversees, at det netop var det 
overvejende religiöse Element i Middelalderens Folkeliv og Kirkens mæg
tige Indflydelse, der værnede om Edens Hellighed. Hvorledes Kirke
tugten understottede den verdslige Magt og en tidlang bidrog til at be- , 
fæste den borgerlige Sikkerhed, bliver meest indlysende ved at betragte 
de gejstlige Synodalretter, saaledes som Regino beskriver dem i den anden 
Rog af hans Værk de disciplina ecclesiastica *).  Naar Biskoppen aar- 
ligen visiterede, skulde Erkedegnen eller Erkepræsten nogle Dage ¡for
vejen indfinde dem paa de Steder, hvor Biskoppen vilde komme, og for
kynde Menighederne hans Ankomst. Alle og enhver skulde mode ved 
Synodet, under Straf af Excommunication. IXaar Biskoppen kom, ud
nævnte han 7 Mænd af de retskafneste og sindigste i Menigheden, som 
maatte gjöre Eed paa, at de hverken af Kjerlighed eller af Frygt, eller 
for Belönnings eller Slægtskabs Skyld vilde fortie for Biskoppen eller 
for hans Sendebud noget, som de enten vidste eller for dem var angivet 
at være handlet i Sognet mod Guds Villie, og som tillige var af den Be
skaffenhed, at det var en Synodalsag og hörte under Biskoppens Kjen- 
delse. Derefter forelagde Biskoppen en Mængde Spörgsmaal om hvilke 
Synder og Laster der maatte være begaaede, og disse Spörgsmaal ud- 
gjöre hos Regino ikke mindre, end 89**).  Spörgsmaalene angaae alle Slags 

*) Regino meddeler her Forskrifter, hvoraf nogle allerede vare givne paa Konciliet i 
Rouen i Aaret65O (Cone. Rotomagense), hvormed kan sammenlignes Karl den Stores 
Capitulare fra Aaret 813, hvor det hedder: “Ut episcopi circumeant paroehias sihi 
eotnmissas et ibi inquirendi studium habeant de incestu, de patricidiis, fratricidiis, 
adulteriis, cenodoxiis et aliis malis, quæ contraria sunt Deo, quæ in sacris scripturis 
leguntur quæ Christiani devitare debeant.” Capit. Aquisgranensc c. 1 (JPert-z monum. 
Germ. III. 188).

*♦) Det forste Spörgsmaal lyder saaledes: Est in hac parochia homicida, qui homineni 
ant spontanea volúntate aut cupidinis et rapacitatis causa aut casu aut nolens aut 
coactus aut pro vindicta parentum, quod faidam dicimus, aut in bello aut jussu do- 
mini, aut proprium servum occiderit? Dct 6te: Est aliqua færnina, quæ in forni- 
catione concipiens timens, ne manifestaretur, infantem proprium aut in aquam pro- 
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Drab, og derunder Giftmord, Fostermord og-Selvmord; Saar og- Afhug-, 
Iloer og’ al Slags Utugt, Tyveri og Kirkeröveri, falsk Vidnesbyrd og al 
Slags Meeneed, Trolddom, Helligbröde, Borns Forseelse mod Forældre, 
Drikfældighed, Betleri, falsk Maal og Vægt, Aager, Besvigelse af Kirkens 
Indtægter o. s. v. De Synder, som hine Mænd erklærede at være vitter- 
ligen begaaede, bleve nu af Biskoppen belagte med Pænitentse, stundom 
endog med Excommunication. Om Fremgangsmaaden ved disse gejst
lige Retter i Norden indeholder ¡særdeleshed den gamle norske Kirkelov 
for Vigen (givet mellem 1120 og 1150) mærkelige Oplysninger i det 
17de Capitel. Naar Tinget var sat i Herredet — og paa delte vare 
alle Herredsmænd pligtige at indfinde sig — rejste Biskoppens Ombuds
mand sig og sagde: “Jeg har hört, at den eller den Gjerning, som horer 
under Biskoppens Paakjendelse, er begaaet i Herredet. Jeg vil vide, 
om Nogen af Eder für har hört tale derom.” Naar da en 4-de Deel af de 
Tilstedeværende erklærede, at have hört at slig Bröde var begaaet, blev 
det anseet som vitterligt, saa at den Sigtede enten maatte erlægge den i 
Kirkeloven bestemte Bod eller efter Omstændighederne frie sig med Eed 
eller Jernbyrd. Ellers maatte Biskoppens Ombudsmand ikke sagsöge 
Nogen, med mindre han havde Vidner*).

jecerit, aut in terra occultaverit, quod morth dicunt. Rcginonis libri duo de syno- 
dalibus causis et disciplinis ecclesiasticis ed. F. G. A. Wasserschleben. Lipsiæ 1840. 
p. 208—216.

♦) Norvegiæ jus ecclesiasticum, qvod Vicensium sive priscum vulgo vocant ed. Joh. 
Finnæus. Hafn. 1759. 4to.

♦•) All laglikalla^) mal aghu a biscups næmd kuma, ekke huma mal (egentlig mörke 
Sager, jfr isl. hum, Tusmörke). Collins og Sch ly ters Udg. Stockh. 1830.

Det var saaledes kun de vitterlige Forbrydelser og Laster, som 
bleve forhandlede paa Synodalretterne eller Biskopstingene (i Sverrig for 
Biskopsnævn) og i den svenske Östgötha Lag Kristnu Balk. FI. 15 § 5 
siges det udtrykkelig, at Sager, der blot beroede paa Mistanke, ikke hörte 
derhen**).  Imidlertid viser samme Lovs Fl. 21 1. c., at enhver Præst paa blot 
Angivelse kunde saggive sine Sognefolk for begaaede Synder, dersom de 
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ikke heller valgte at gjöre Bod og; Pænitentse. Det hedder her: “Nu 
seer en Mand en anden at begaae nogen Last (nu ser ma|)ær man at 
osipum), da skal han sige Præsten det; da skal Præsten pa en Søndag 
staae i Kirkedøren og saaledes paa den anden og ligeledes paa den tredie 
og tale saaledes: Saadan Gjerning er begaaet i mit Sogn, nu beder jeg, 
at Gjerningsmanden søger mig og soner sin Bröde bos Gud. Vil han 
ikke sone sin Bröde, da skal Præsten gaae hjem til ham og bede ham at 
gjöre Bod og sige saaledes til ham: Jeg haver kaldet Dig. Vil han da ikke 
gjöre Bod, da skal Præsten tage dem med sig, som gjemme Kirkens Gods 
(Kirkeværgerne) og gaae hjem til ham og opfordre liam til at gjöre Bod. 
Nægter han da Gjerningen, skal han love Præsten og Kirkeværgerne at 
gjöre Eed paa, at lian ei er skyldig i den Gjerning. Kan han aflægge 
Eden, da være sageslös, brister Eden for ham og han vil gjöre Bod, da 
skal han gaae til Skrifte og ikke böde af sit Gods. Retter han ikke for 
sig, da skal der forelægges ham en Frist af fem Dage, og da maa Præsten 
nævne hans Navn; vil han da gjöre Eed, maa Ombudsmanden (soknari) 
modtage den; brister Eden for ham, skal han baade faste og böde.”

Denne Lov omtaler ogsaa det lönlige Skriftemaal paa flere Steder 
temmelig omstændeligt, og da ellers kun lidet forekommer derom i de 
nordiske*)  og andre ældre Love, fortjene dens Bestemmelser særdeles Op
mærksomhed. For det förste maa det bemærkes, at naar Loven i Kri- 
stenb. Fl. 15. § 15 opregner de Sager, som höre under Biskopnævningers 
Paakjendelse: Iloer, Meeneed, falsk Vidnesbyrd, Kirkeran, Slagsraaal paa 
Helligdage og Helligbrøde, nævnes der ogsaa uskriftet Manddrab, hvoraf 
med Föje kan sluttes, at Manddraberen, som havde skriftet sin Synd i 
lönligt Skriftem aal, ikke kunde paalægges nogen offentlig Kirkestraf, 

•) Hverken Westgöthaloven eller Uplandsloven omtale det lönlige Skriftemaal, men 
den nyere Bearbejdelse af Westgöth. L. forudsætter det som bekjendt, naar den i 
Kirkeb. cap, 72 taler om Hovedsynder, som fordre aabenbare Skriftemaal. At Ostgöth. 
L» saa udforlig omhandler det lönlige Skriftemaal, turde maaskee være et Beviis for 
dens yngre Alder.



9

hvilken Sætning* 1, naar vi forudsætte, at Drabet var skeet hemmeligen, 
ganske stemmer overeens med den canoniskc Ret, som vel befalede, at 
aabenbare Synder skulde underkastes offentlig Pænitentse, men tillige at 
denne bortfaldt, hvor nogen havde skriftet lønlig Synd, for hvilken Præsten 
foreskrev Bodsøvelser *).  Flere af de folgende Steder i det anførte Capitel 
af Christenretten stadfæste fremdeles den Regel, at lønlig Synd, som 
man havde skriftet i hemmeligt Skriftemaal, ikke medforte gejstlig Straf, 
dog med adskillige Undtagelser. Saaledes siges der i Fl. 14 om Meen- 
edere, der sigtedes af Biskoppens Ombudsmand, at naar de havde skriftet 
en Maaneed for Biskoppens Ankomst, d. e. for Synodalrettens Holdelse, 
skulde de vel faste, men ikke give Böder. Dersom’ Biskoppens Ombuds
mand paastod, at de ikke havde skriftet deres Synd, maatte Præsten gjöre 
Eed derpaa for Provsten eller Biskoppen. Fra at nyde godt af denne 
Bestemmelse undtoges dog Hovedmanden, det vil udentvivl sige Parten 
som havde aflagt Eed, saa at det egentlig- ere Medeedsmændene (consa
cramentales) til hvilke Lovbudet sigter. Dette bliver især tydeligt ved at læse 
Fl.|18, hvor det siges om Nævninger, som fældes for Meeneed, at dem hjelper 
intet lönligtSkriftemaal mod Biskoppens Ret, “thi derer hver Hovedmand for 
sig selv.” lövrigt synes det ikke at være ganske conseqvent, naar Fl. 15 § 2 
¡henseende til Eed, aflagt af 11 Mænd, ikke blot anseer Parten, men ogsaa 
de Medeedsmænd, som forst aflagde Eden, for Ilovedmænd, saa at lønligt 
Skriftemaal ikke kunde befrie dem for Straf, naar Eden befandtes at være 
falsk. Fremdeles viser samme 15de Flok, at en Mand, som havde havt 
ulovlig Omgang med en andens Ægtefælle, kunde frie sig for Straf, 
naar han havde skriftet sin Brøde, men dersom hun var bleven frugt
sommelig, blev Straffen kun eftergivet ham, naar han med 14 Mænds 
Eed kunde bevise, at han var skriftet førend han vidste, at hun var 

*) Capital.V. 116. (Concil 111 Tolet. c. 11) VI. 97. (Cone. VI Arelat.) jfr. Joh. Morions 
de disciplina in administrât, sacrain. poenitentiæ lib. VIII Cap. 21—^33. Paris, 1651. 
fol. og J. S'rmontli hist, pænit publ. cap. 4 Opp. Tom. IV, p 488. Paris, 1696. fol.)

lrid. Svi. hist, otj philos. .dfh. I'I i Deel. B
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frugtsommelig; formodentlig har man betragtet Konens Svangerskab 
som en Omstændighed, der ikke tillod at sætte Forbrydelsen i Klasse 
med lønlige Synder. Lönligt Skriftemaal kunde ikke hjelpe den, som 
havde slaaet aabenbare Skrifte for nogen Bröde og derpaa atter havde 
gjort sig skyldig i samme; en saadan Forbryder gjorde sig skyldig i 
“Skriftebrud” (scriptab rud) og skulde under alle Omstændigheder bode 
5 Mark til Biskoppen. Naar derimod Nogen havde begaaet Lejermaal 
og derpaa hemmelig skriftet for Ppesfen, blev det ikke betragtet som 
Skriftebrud, dersom han paa ny faldt i samme Synd, men han kunde da 
paa nv gaae til Skrifte hos Præsten og slap for at udrede Boder.

Endnu paa eetSted, nemlig i den Slide Flok, fremsætter Loven det 
som en almindelig Regel, at lönligt Skriftemaal befrier for Boder, men 
Sammenhængen viser, at Regelen i denne Almindelighed dog kun gjelder 
om adskillige Slags Helligbrøde, ligesom det ogsaa af de flere i det Fo- 
regaaende anførte Undtagelser er klart; at den under en modsat Forud- 
sætning vilde være urigtig. “Det er Bondens Pligt, hedder det, at komme 
i Kirke om Søndagen; Præsten skal forkynde Helligdage og Fastedage; 
glemmer Præsten det og Bonden ikke moder, da er Præsten skyldig og Bon
den sagesløs; forkynder Præsten det, og Bonden udebliver, da er Bonden 
skyldig og derfor hjelper ham intet lönligt Skriftemaal, undtagen han er uden
for Sognet paa Vand eller Veje, thi da skal han skrifte og ikke bode sit 
Gods. Men for alle andre Sager eller andre Forsømmelser, da hjelper 
lønligt Skriftemaal mod Boder. Gjør han stort Arbeide (Jmæra varknaj>) 
paa en høj Helligdag, boder han 5 Mark; arbejder han paa ringere 
Helligdag (ykldagh) boder han 6 Öre.” —

Ogsaa Gullands Lov taler om Virkningen af hemmeligt Skrifte
maal og fastsætter i det Sdet Capitel, at, naar et Fruentimmer blev over- 
beviist om at have været Aarsag til sit Barns Død, skulde hun bøde 5 
Mark, naar det blev bekjendt før Sognemændene, med mindre hun havde
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skriltet sin Synd for Præsten, og denne bærer Vidne derom; thi da skulde 
hun fuldbyrde den paalagte Bod, ‘‘men ingen Mand havde Ret til at 
sagsøge hende” *).

Det er af alle disse Lovsteder Idart, at den Fritagelse for Straf, 
som de i flere Tilfælde tilsige den, der havde skriftet sin Synd for Præsten, 
allene angaaer den gejstlige Straf og i Almindelighed kun sigter til de 
Forbrydelser, som ikke vare vitterlige for Alle og saaledes ikke fordrede 
aaben bart Skriftemaal og offentlig Straf, paalagt af Biskoppen.

Naar vi efter disse Bemærkninger alter vende tilbage til Fortolk
ningen af den Bestemmelse i den Skaanske Kirkelov, som har foranlediget 
nærværende Undersøgelse, maa vi udentvivl give Ancher Ret, naar han 
helder til den Mening, at Bestemmelsens Hensigt kun har været at efter
give den gejstlige Straf, hvilket yderligere bestyrkes af Capitlets Forbin
delse med det foregaaende, hvor der tales om de gejstlige Sagers Be-

?
handling ved de gejstlige Retter, ligesom ogsaa af et Parallelsted i den 
svenske Dalelagh, hvor Sætningen lindes næsten med samme Ord som i 
den Skaanske Kirkeret, men kun med Hensyn til Overtrædelse af gejst
lige Forskrifter, nemlig om Helligbrøde, Faste og Confirmation **)»  — 
Uagtet jeg nu saaledes antager, at det ikke har været den oprindelige 
Hensigt med hiint Lovbud, at gjöre Indgreb i den verdslige Straffcmagt, 
kan det dog neppe være Tvivl underkastet, at det cfterhaanden under for
andrede Tidsomstændigheder jevnlig er blevet anvendt af Gejstligheden 
til at tage Forbryderen i Beskyttelse mod den verdslige Magt. Da den 
Skaanske Kirkelov blev givet, kjendte man endnu ikke i Norden til de 
Conflicter mellem Stat og Kirke, som i det 12te og 15de Aarhundrede

») “enengin mapr a par sac a.” Guta Lagli, lierausgeg. v. Schilden er. Greifsw; 1818. 
♦*)  Dahlelagh Kyrkiobalk. c. 25: Tha sum sool gangir undi wid um lögherdagh tha ær 

inni synnudagz bælg oe uti sum sool gangir undi wid. Hwar sum wåekir blod ællæ 
bærgis, böti trea markir. Gangi i træskipti sum fyr, ælla wæri sik med lagum. 
AVitis manni at lian fastadi æi ella fornido æi, tha han skuldi fasta ella forma, böti 
threa markir. Tnkir liinskript af præ st in um foren han fa sak fori tinet, ok witna 
siva priestir medh hanum, wari saklös.

' B*  
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bleve saa almindelige. Den Kirkelov, som Erkebiskop Eskild havde 
givet, var til Forargelse for Erkebiskop Jacob Erlandsen; han erklærede 
den for ticanonisk, og det er bekjendl, at han gjorde sig ligesaa megen 
Umage for at faae den ophævet, som Kong Christopher den Förste for 
at haandthæve den *).  Det var især Jurisdictionsforholdene, som den Tid 
næsten over hele Europa idelig' gave Lejlighed til Tvist mellem Kongerne 
og de kongelige Fogeder paa den ene Side og Bisperne og deres Ombuds*  
mænd paa den anden. B>aa en Tid da Paven kunde erklære, at den gejstlige 
Dommer var berettiget til at domme enhver Synder, endogsaa Lægfolk, især 
for Meeneed og Fredsbrud **),  var det ganske i sin Orden, at Gejstligheden 
overalt stred for Udvidelsen af dens Jurisdiction; naar man först antog, 
at alle Synder kunde inddrages under gejstlig Ret, var Udvidelsen let, da 
de fleste Lovovertrædelser uden Vanskelighed kunde henfores under et af 
Bud ene i Decalogus. Man see blot.de Forbrydelser, der opregnes i 
Ulrik Stykkes Décréter af 1415 som Gjenstandc for den biskoppelige Ab- 

*) Ser. IL Dan. V. 591—592.

Pave Gregor den 9de i Overskriften af Decretal, lib. iï l'ib. Ï Cap. 13: Judex eccle- 
siasticus potest per viain denunciation!.* evangelicæ sou judicialis procedere contra 
quemlibet peccatorem, maxime ratione perjurii vel pacis fractae.” — I Capitlet selv 
hedder det, efterat Paven (Innocents den 3die) især har stöttet sig paa Matth. 
18, 15: “Qtium en i in non humanæ eonstitutioni sed divinæ legi potins innitainur, 
quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo: nullus, qui sit sanæ mentis, 
ignorât, quin ad officium nostrum spcctet, de quocumque mortal! peccato corrigere 
quemlibet Christianum, et si corrcctionem contempscrit, ipsum per districtioncm 
ecelesiastieam coercere.” (1204, mod Kong Philip Atigusf). Glossen tilfôier endog: 
Executionem gladii temporalis imperatoribus et regibus eoramisit ecclesia, jfr. Glos
sen til Schwabenspiegel : “das weltlich swert des gerilltes das lihet der habest dem 
chæiser, das geistlich ist dem pabest gesetzet dass er da mite rillte.” Hermed stem
me Erkebiskop Erlandsens Yttringer ganske overeens: “nec movere regem debet 
quod ecclesia aliqua statuit do iis, quæ speetant ad ejus forum sive judicium , cum 
sicut duo sint gladii: materialis et spirituals, ita duo principes sive judíeos et di
versa judicia, et utcrqvc statuere possit et leges condere suo modo. Seire etiam 
regem eonvenit, quod sicut spirituale præcellit temporale, ita et jus ecclesiæ jura 
secutaría, et si sibi fuerint contraria, majus derogat minori, scilicet spirituale tem- 
p'orali. Est enim salus animarum, propter quam institutora est judicium ecclesiæ, 
præeipua et ineoinparabilis Omni ici temporali.” Scr. IL D. V, 597—598.
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solution: Blasphemia, sacrilegium, commutatio votorum*),  oppressio 
puerorum, homicidia, falsa testimonia, falsitas literarum supplicarum (?), 
publici perjuri, incestas, corruptores monialium, vitium contra naturam, 
violationcs ecclesiarum, injecta violentia in clericos, incendiarii, inscissores 
librorum ecclesiarum, adulterium, defloratores virginum **).

*) Jfr. C. 1. 7. 9 X. de voto (3. 34). Ved det folgende oppressio puerorum betegnes 
at Born ligges ihjel jfr. Statuta Andreæ Sunonis i jfnehevs Lovhist. IT. 525—526,

*♦) Jfr. de norske Biskoppers Statuta af 1351 (Suhm Danm« Hist. XIII. 821.)
***) Jfr. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte II. 2te Abtheilung. 89 IT.

****) See Erichsen de expositione infant, i Udg. af Gunlaug. Ormst. S. p. 212 og Holbergs 
geistlige og verdslige Stat, 3die Udgave. S. 438.

j-) Paus’s Oversættelse har mindre rigtigt: hvorfor han bliver fredlös &c. Texten i 
God. Arn. Magnæan. Nr. 78. 4to har; En ef inadr ger til utlægdar.

I de nordiske Love findes ingen almindelige Bestemmelser, der 
sigte til at trække Grændsen mellem Statens og Kirkens Straffemyndighed 
og det Forsög, som Kong Henrik den 2den af England gjorde i Aaret 
1164 ved de bekjendte Clarendonske Artikler***),  havde et saa uheldigt 
Udfald, at man andetsteds ikke kunde fristes til at gjöre lignende. Imid
lertid finde vi dog i en gammel norsk Lov en Bestemmelse, der aaben- 
bar har til Hensigt at forebygge deslige Contacter, og som desuden nær
mere vedkommer vor Gjcnstand. Det er det sidste Capitel (det 70de) 
i den gamle Kirkelov for Trondhjems Stift, som Baus har ladet trykke 
i Oversættelse bag efter Magni Lagabæters Guletliingslov og som for
modentlig bidrörer fra Hagen Hagensen (1217—1262)****);  her hedder 
det: “End om Mand gjör noget, hvorfor han kan blive fredlos i) efter 
Christenretlcn, og gaaer han til Skrifte eller Pænilentse, förend han bliver 
dömt fredlös, da faaer Kongen intet. End om han bliver gjort fredlös 
paa Tinget, da eyer Kongen Landkjöb, förend han kommer i Fred, og 
Böder af dem, som ere i Samvær med ham, undtagen naar lian flyer til 
Pænitentse til Erkebispen, da skulle Mænd være sageslöse hos ham. Kon
gens Mænd maa ikke tillade Nogen Landefred, som Erkebiskoppens Om
budsmand gjör fredlös efter Christenretten.” (Dette Capitel er ogsaa op



taget i lirkebiskop Jons Christened c. 64 (Paus II. 159), soin blev givet 
under Magnus Laga hæler) Det 67de Capitel viser, at den, som saaledes 
gjordes fredlös*),  forbrod alt sit Gods til Erkebispen, og Kongen skulde 
have Landkjöb.

♦) Min kunde iövrigt blive fredlös for at have spiist Kjöd i Kasten eller to Fredage i 
Rad, see Cap. 38, 41, jvfr, Heidsivia Cliristenret, Cap. 22 (hos Paus S. 287—>289).

♦*) Statuta Provincialia, Sinodalia <ÿc. ad exemplar Parisiense ÄJDXIV ed. Havn. 1778. 
8. “Item si in criminibus ecclesiasticis delinqvcntes per sacrainentalem con fessi onem 
et absolutionem fuerint unioni ecclesiasticæ reconciiiati, extunc eos ab aliqvo secu- 
lari captiuari, detineri seu bona eorum confiscan, nisi super biis per eorum judi- 
cem ecclcsiasticum prius pronunciatum fuerit, sub excommunieationis pena late sen
tencie prohibcmus.”

Det er af dette Lovbud Idart nok, hvorledes Gejstligheden i Norge 
havde det i sin Magt ved Skriftemaal at unddrage Forbry dere fra den verds
lige Straf, ligesom det paa den anden Side var forbudet Kongen at skjænke 
dem Fred, som Kirken bandlyste. Ikke mindre indlysende kan den förste Sæt
nings Gyldighed for Danmark godtgjöres ved de Beslutninger, der affattedes 
paa Provincialconciliet i Kjöbenhavn 1425 af de danske Biskopper under 
Erkebiskop Peder Lykkes Forsæde. Iler bestemmes det udtrykkelig, at, 
naar de, som havde begaaet nogen gejstlig Forbrydelse, ved Skriftemaal 
og Absolution havde udsonet dem med Kirken, skulde det under Straf 
af Bansættelse være forbudet enhver Verdslig at fængsle eller anholde dem, 
eller at confiskere deres Gods, med mindre af deres gejstlige Dommer 
först saaledes var kjendt for Ret **).

Hermed fortjener endnu at sammenholdes en tidligere Bestem
melse i Dronning Margarethas Stadsret Cap. 26, hvor det liedder: “Hu o 
som ftndis udi koer, Mand eller Qvinde, och worder derfore louglig stef- 
net og fordelt, saa at de komme udi band och ey will tage sclirifft och 
boed och giöre bedring, och bliffver saa Dag och Aar och kommer i 
Madband, siden maa Kongens suerd rette offuer hannem, Mandens hals 
och qvinden settis udi iord, och deris hofuilod udi Kongens och xstadsens 
wære. Saadan ret er och om Jomfrue-Krenckere och andre aandelige Sager, 
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om de sidde ofluerliöriye och fordelis udi Madband, som forschreflui 
staar.” Ligesom det heraf secs, at den verdslige Arm skulde komme den 
gejstlige til Hjelp, naar Synderen ikke vilde gjöre Bod og Bedring, saa- 
ledes indeholder dette Lovbud paa den anden Side Beviis for, at det for 
en stor Deel beroede paa Gejstligheden i Sager angaaende Hoer, Lejer- 
maal “og andre aandelige Sager” ved Skriftemaalet at unddrage Forbry
deren fra den verdslige Straf; thi denne indtraadte forst da, naar de gejst
lige Midler ikke havde frugtet. Dersom man lierved vilde gjöre den Er
indring, at Talen dog’ kun er om gejstlige Forbrydelser, maa jeg deels 
henvise til hvad jeg allerede har bemærket om den successive Udvidelse 
af denne Klasse af Forbrydelser, deels gjöre opmærksom paa det 45de 
Capitel i den nys anførte norske Kirkelov, hvor del bestemmes, “at naar 
nogen tvunget af Overmagt*)  ikke tillades lovligen at befrie sig med 
Eed, da skal Erkebispen skikke det saa, at lian faaer Tilladelse at gjöre 
Eed eller tillade ham at bære Jern i Christkirken, om Erkebispen ikke 
er nærværende; saa og om en Mand ikke har Iljelp nok til Eed at vinde 
(ø: ikke kan tilvejebringe det nødvendige Antal af Medeedsmænd), men 
han dog har ret Sag.” For Enhver, der kjender noget til den ældre Rets
pleje, maa det være indlysende, hvilken betydelig Myndighed denne Lov
bestemmelse lagde i Erkebiskoppens Haand —- Kong Sverres Kirkelov 
i det Arne-Magnæanske Haandskrift IVr. 78 4to nævner endog kun Bi
skoppen — og hvilken Indflydelse, han derved erholdt paa Retssagers 
Afgjörelse i Almindelighed. Det er bekjendt, at de fleste Sager bleve 
afgjorte ved Eed eller ved Jernbyrd; naar det nu stod i Erkebispens 
Magt, at tilstede edelig Afgjörelse, hvor den verdslige Domstol havde 
nægtet Eedens Aflæggelse og Parten henvendte sig til Erkebispen med 
sin Klage over Rettens Fornægtelse; naar Erkebispen kunde sætte 

*) Pnus oversætter: “naar nogen kommer for Overmagten.” Texten i det Arne-Mag
næanske Haandskrift Nr. 78 4to. lyder saaledes; En el madr værdr firi ofriki ok 
nær han eigi lagha undaufærslo &c.
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Jefnpröven istedetfor Eed sek i det Tilfælde, hvor Sanen allerede maatte 
ansees for at være tabt, fordi den, som Eed var paalagt, ikke kunde til
vejebringe det tilstrækkelige Antal af Medeedsmænd ; naar Jernprovens hel
dige Udfald saaledes beroede paa Gejstlighedens Medvirkning, at en norsk 
Biskop kunde sige til en Kronprätendent, som skulde bære Jern, at han 
kunde vende Sagen som han vilde *),  og naar endelig Erkebispen havde 
den Udvej, at slynge Banstraalen mod hver den, som drog Udfaldet af 
Jernproven i Tvivl**),  saa vilde det i en Tidsalder, hvor Hierarehiet og- 
Kongemagten vare traadle i Skrankerne mod hinanden, næsten være ube
gribeligt, dersom Gejstligheden ikke skulde have benyttet sig af hine 
Midler til at unddrage sine Tilhængere fra den verdslige Arm. Heller 
ikke savne vi historiske Vidnesbyrd i de Klager, som Kongerne forte 
over Biskopperne, skjöndt de vel endnu tiere klagede over, at Biskopperne 
tiltoge sig Jurisdiction over deres Undersaatter i verdslige Sager ***),  
end over at de toge dem i Beskyttelse mod den forskyldte verdslige Straf. 
En mærkelig herhen hörende Yttring lindes i den Klage over de norske 
Biskopper, som Hr. Conferentsraad Werlauff har udgivet og som han 
udentvivl med fuld Föje tillægger Kong Sverre. Her hedder det: “Synder 
og Bröde belægges med Ban, men ikke med retfærdig Straf, og enhver 
har Lejlighed til ustraffet at beg aae Sgnd, da den strax bliver tildækket, 
naar der bgdes Pengebod” ****).  Ogsaa blandt de Ankeposter, som-------------- ---------------

*) Norske Kongers Historie IV S. 389—390 og Fornmahna Sögur IX, 87. Biskop Ni
colai Ord til Erling Steenvæg. Iden i Forum. Sögur trykte ist Text lyde Ordene. 
“Okpoek megi gera i hug mèr hverr faöer pinn muni verit hafa, pa fæ ek pví pù 
uinstillt à hveiria leid er mèr likar.”

**) Exempel i Hagen Hagensens Saga c. 46 efterat Dronning Inga havde haaret Jern 
til Beviis paa, at hendes Sön Hagen Hagensen var Kong Hagen Sverresöns ægte 
Sön, Norske Kongers Hist. V. 51.

***) Saaledes klager Kong Christopher den 1ste over Erkebiskop Erlandsen: “qvod cogno
vit archiepiscopus in visitatione de caussis pertinentibus ad forum regis’’, Ser. Rer. 
Dan. V. 595 jfr. p. 587.

♦♦**)  Syndir ok glóper er menn falla i, peir ero balder til bannbola en eigi hirtir med 
rettum ræfsingum oc a huer kost sinna synda at ... gia er vill, pui at pegar verdr 
i fuir paght, er fe verdr iirirbodet. Anccdoton historial« regis Sverreri illustrans 
ed. fVcrlauff, Havn. 1819. p. 9—10.
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som Kong’ Erik Menved fremførte mod Erkebisp Johan Grand, fore
kommer den, at Erkebispen havde handlet mod sin Eed ved at tilegne sig 
kongelig Myndighed, forsa a vidt som han havde taget adskillige i Beskyt
telse, som for deres Forbrydelser vare erklærede fredløse af Kongen i 
Medhold af Landets Love, og lian paa egen Haand havde givet dem 
deres Fred igjen *).

*) Den I5de Artikel i Kongens Klage, Script. It. 1), VI 293 jvfr. p. 31.
♦♦) See om dette Haandskrift min Samling af ældre danske Love V. Indledn S. X. 

J7id. Sel. hist, og philoS. /í¡h. l'H Deel. G

Jeg kan ikke slutte disse Bemærkninger, som nærmest ere foran
ledigede ved den Skaanske og Sjellandske Kirkerets Bestemmelser om 
lønlig Synd, uden endnu at gjore opmærksom paa et lidet paa Latin for 
fattet Stykke, der findes i det Arne-Magnæanske Haandskrift Nr. 40, i 
Ovart**)  og der er sat i Forbindelse med den Skaanske Kirkelovs anførte 
Forskrift. Denne Bemærkning, som man vel kan kalde det, er tilskreven 
paa det sidste Blad med noget nyere Haand end den, der har nedskrevet 
de øvrige Love, som Haandskriftet indeholder, og er forsynet med fol
gende Overskrift: Ad punctum in legisterio udi Kirkebalken om man 
giör lönlic synd. Derpaa hedder det: “Notandum, quedain sunt crimina 
enormia ex se illicita et semper prohibita et talium quedam habent penam 
expressum in legisterio; huiusmodi crimina secularis potestas puniré polest 
indifferenter ante et post susceptam penitentiam, ut sunt commixtio cum 
bru lis et homicidia clandestina, dicta vulgariter mordh, sicut et homicidia 
notoria; nec etiam talia tueri potest eccleski pretexta suscepte penitentie, 
nisi in locis emunitatem liabentibus. Quedam vero ex se talium (talium 
ex se) illicitorum et semper prohibitorum non habent penam expressam 
in legisterio, ut incestas patris cum filia propria, matris cum filio vel 
unius viri cum ma tre et fdia vel patris et filii cum una midiere scienter, 
ilia secularis potestas puniré non potest post susceptam penitentiam, sed 
ante, propter borrorem criminis, nec propter huiusmodi crimina potest se- 
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ciilaris quisqiiam irruere in pecuniam alicuius; ad hoc non habet aucto- 
ritatem ex legisterio. Qu ed am autem crimina enormia sunt non ex se, sed 
ex constitutione ecclesie illicita, ut incestus inter fratrem et sororem vel 
unius [vel] cum duabus sororibus vel duorum fratrum cum una muliere, 
taba aliquando fuerunt licita sed ex inhibitione ecclesie facta sunt illicita; 
et de talibus secularis potestas non habet se intromittere nee ante nec 
post susceptam penitentiam.” Endelig1 tiliojes: Ilec statuta fuerunt per 
archiepiscopuin et suffrag-aneos.

*) En mærkelig Levning af saadanne Asyler, hvor Forbrydere fandt Kirkens Beskyt
telse, lindes omtalt i et Brev af Kong Christian den 3die, hvoraf Hr. Assessor Jo- 
cobsen har havt den Godhed at meddele mig en Afskrift, saaledes som det lindes
i Cancelliets Registranter j det lyder som folger: Wii Christian ote. Giöre alle wit- 
terligtt, att wii forfare, att alf gammel! tiidt haffuer weret seduanne wdi wort Rüge 
Norge, att, nar nogenn er kommenn for skade oeh ihjell slagenn nogenn andenn eller 
giordt nogenn andenn gierningg, som band paa hans lüft' wor wfeiligli for, saa hand 
inaatte rómme, tha hagde the nogenne steder, som the hagde tillflugtt till oeh ther 
wor seeker oe ingenn niaatte thennom hindre. Thii haft'ue wii all wor synderlig 
gunsth or naade wndt oeh tilladett, oc nu mett thette wortt ohne brelf wnde oc til
lade, att', nar nogenn kommer for skade wdi trundhiem stigtt oe giör Mandslett, 
eller for nogenn erlig sagh blift'uer wleilig, tha maa then hafl'ue syn tillflugtt till 
llellesettei cluster wdi trundhiem stigtt oc tlier were saa frii oc seeker wdenn aid 
hinder till saa lenge ther blifluer diimptt paa hans sag oc gierningh. Cum inhi
bitione sólita, datum ut supra Sanctæ Margrethæ Aften 1552).

Iler skjelnes fürst mellem to Klasser af gejstlige Forbrydelser, 
nemlig1 mellem de naturlige, og1 de, som ere stemplede som Forbrydelser 
ved Kirkens Forskrift. Idet de sidste aldeles unddrages den verdslige 
Magt, siges derimod om de forste, at, naar deres Straf er bestemt i 
Loven, kunne de være Gjenstande for verdslig Straf baade for og efterat 
Skriftemaal har fundet Sted, med mindre Forbryderen har taget sin Til
ling t til de Steder, som staac under Kirkens Beskyttelse*);  naar Straffen 
for saadanne Forbrydelser var ulovbesternt kunde Statens Straffemagt 
alene ramme Forbryderen förend han havde skriftet sin Synd, men ikke 
efterat delte var skeet.

Medens jeg gjorde mig Umage for at opdagé, naar og af hvem 
delte Stykke kunde være forfattet, fandt jeg i Tillægget til den af Hadorph * i 
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i Aaret 1687 udgivne Biarköret blandt Stadgaerne S. 43—47 el Stykke 
paa svensk, som næsten ganske svarer til det ovenanlorte, men med fol
gende Overskrift: “Om lioginælis ogerningar, sum uppenbar skrift bör 
foresættis, huru werk wåld må sigh inedh them bewara eller eigh” og 
ved Slutningen denne Efterretning: Ilæc condita sunt apud ecclesiain
S. Jacobi in IVorramalm in plena congregatione episcoporum, militum et 
militarium regni Sueciæ, anno Domini 1459.” Da denne Efterretning, 
som af mange Grunde maatte ansccs for upaalidelig, ikke kunde tilfredsstille 
mig og- jeg heller ikke i svenske Skrifter fandt nogen Oplysning, tilskrev 
jeg den grundige Forsker i den svenske Retshistorie, lir. Dr. Professor 
bchlyter i Lund, som har havt den Godhed at meddele mig, at dette 
Stykke ofte forekommer i Haandskrifter af ældre svenske Love, stundom 
ogsaa paa Latin og med Henviisning til Uplandsloven, men at ban in
genlunde kunde ansee det for noget Lovstykke, men snarere for en liden 
theoretisk Afhandling. Endskjöndt det herved ikke er bragt til nogen 
Vislied, naar denne liden Commentar er forfattet, er det dog temmelig 
klart, at den hverken vedkommer den Skaanske Kirkeret eller har faaet 
sin Tilværelse paa dansk Grund.

Med disse Bemærkninger liar det ikke været min Hensigt at give 
en udforlig Fremstilling af det hemmelige Skriftemaals Anvendelse og 
Indflydelse i Middelalderen, men jeg- har blot villet henvende Opmærk
somheden paa dets vigtige Indgriben i Statsforholdene ved at anfore de 
vistnok ikke uinteressante Bestemmelser, vi om denne Gjenstand linde i 
de nordiske Love, hvoraf nogle her gaae i en Detail, som synes at være 
dem ganske ejendommelig. I det mindste har jeg ikke kunnet finde noget 
tilsvarende i den canoniske Ret eller hos de Forfattere, som udforligen 
have handlet de poenitentia.

C*
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aar man nævner En eller Anden af de noget vigtigere Skribenter fra 
den græske eller romerske Oldtids bedre Periode, tör man forudsætte, at 
dannede Læsere og Tilhorere forud have en Forestilling om ham og hans 
Værker, og om den Plads, han indtager i Litteraturens og Guitarens Hi
storie. Dette er et Fortrin, som udmærkede Individer, der have det 
Held, at danne sig og virke under lykkelige Forhold, skylde deres Sam
tid og det Folk, til hvilket de höre. Men anderledes er det med endog 
höit begavede Mennesker, som leve paa Tider, i hvilke Aandens Liv er 
svagt, saa at derfra udbrede sig-kun matte Straaler i en snevrere Kreds. 
Saadanne biendes i Al mindelighed kun af dem, som ved en særlig Ret
ning i deres Studier ere ledede til at indhente Kundskab orn dem.

1 disse Ord er det hoist ulige Forhold antydet, hvori man befinder 
sig, naar Talen paa den ene Side er om Skribenter fra den classiske 
Oldtid i egentlig Betydning, og paa den anden Side om Skribenterne, 
selv de mærkeligste, fra den saakaldtc byzantinske Tid. Det aandelige 
Liv, der endnu en rum Tid efter det ostromerske Riges Stiftelse havde 
vedligeholdt sig paa forskiellige Hovedpunkter, f. Ex. i Athen, Berytos, 
Antiochia, Alexandria, og derfra havde udbredt sig mere eller mindre til 
andreSteder, blev fra Slægt til Slægt svagere, forsvandt omsider af Fol
kets Bevidsthed, og blev Hoffets og den med Hoffet nöie sammenhængende, 
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For st'örste Delen uvidende og- hun altfor ofte fanatiske Geistligheds Sag. 
Videnskaben leircde sig ved Thronens Fod, og det maa endda agtes for 
Lykke, at et Fristed for den var at finde der. Saaledes bevaredes, hvad 
under saadanne Omstændigheder kunde bevares. Uden den Beskyttelse, 
som ikke Faa blandt Keiserne, og efter deres Exempel Andre, ofte af 
Mode eller Forfængelighed, stundom vel ogsaa af virkelig interesse, skien
kede Videnskaberne, vilde Tilstanden have været end slet tere, og vor 
Kundskab om hine Tider, som nu er ufuldstændig, uklar og i mange 
Henseender upaalidelig, vilde have været endnu ringere end den er; lige
som vi desuden vilde have savnet de Levninger af den ældre Litteraturs 
nu tabte Værker, hvilke den byzantinske Tids Skribenter i deres Udlog 
og Citater have bevaret.

De byzantinske Historieskrivere, Geographer og Chronologer ere 
endnu ikke tilstrækkeligen benyttede. IXavnligen for Geographien vil der 
være et rigt Udbytte at giöre, dersom det lykkes at bringe Orden og 
Klarhed i den chaotiske Masse af Efterretninger herom, som findes om
spredte hos disse Skribenter. Delte er, saavidt jeg veed, hidtil ikke præ
steret, jeg veed ikke engang, om saaledes forsögt, som det maatte, forat 
det kunde lykkes. Men det er ikke at undres over, at det er saa. Baade 
indre og ydre Vilkaar ere meget forskjellige fra dem, som med en Til
lokkelse, der til alle Tider bevarer sin Friskhed, hendrager os til den 
classiske Tid, og frister Oldtidsforskeren til enten at undvige, eller dog 
kun lidet at gaae ind paa det vildsomme og uopdyrkede byzantinske Ge- 
beet. Det er ikke blot Skrifternes indre Værd, som förer til dette for 
den sildigere Tid ugunstige Resultat; endskiöndt dette vistnok er Hoved
sagen, og dersom Forholdet var det modsatte, ganske sikkert vilde have 
fort til et meget forskielligt Resultat; men det er tillige den Tilstand, 
hvori disse Skrifter ere os overleverede, og som ingensinde, selv ved 
den störste Omhu, vil bringes til al kunne udholde Sammenligning med 
de ældre græske og romerske Skrifters Bearbeidelse, naar vi undtage de 
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forholdsviis dog kun faa blandt disse, som enten ved Hielpemidlernes 
Beskaffenhed, eller ved de Lærdes Forsømmelse have faaet en ugunstigere 
Skiæbne end Fleerheden af den klassiske Oldtids Værker. Del maae 
være nok med Hensyn til Byzantinerne her, til noget nærmere Oplysning 
at nævne: Ilaandskrifternes ringe Antal, deres mislige Beskaffenhed og 
Sprogets daværende Tilstand baade i etymologisk og syntaktisk Henseende, 
saa at den kritiske Takt, der erhverves ved Studiet af de klassiske Skri
benter, hver enkelt for sig og i deres organiske Sammenhæng, oghvorpaa 
den klassiske Philologies Historie har saa udmærkede Exempler at op
vise, vel ogsaa linder Anvendelse paa disse Skrifter, men dog kun i meget 
ringere Grad og med langt ringere Resultater. Ilvad her er antydet er, 
som ovenfor yttredes, en Folge af baade indre og ydre Forhold og Om
stændigheder, og det er derfor mere en Bemærkning end en Dadel, at 
ogsaa den Udgave af Byzantinerne, som begyndt af Niebuhr, fremdeles 
fortsættes af flere blandt vor Tids fortrinlige Philologer, vel i det Hele 
opfylder billige Fordringer, men dog ¡folge Sagens Natur maae lade 
meget tilbage at önske, og vel heller ikke har kunnet andet end lide ved 
den altfor tidlige Bortgang af dette Foretagendes Stifter og ligesaa virk
somme som indsigtsfulde Styrer.

Den Opgave, som jeg har foresat mig i den Afhandling jeg 
forelægger Selskabet, er at vise, eller i det mindste at giöre det sand
synligt, at den Fortale, der læses foran det Værk af Nikephoros 
Bryennios, hvori denne har beskrevet Komnenernes Historie fra 1037 
til 1081, endskiöndt dens Ægthed, saavidt jeg veed, ingensinde er 
dragen i Tvivl, dog ikke kan være dette Værks Fortale, og altsaa med 
Urette indtager denne Plads.

Om den Nikephoros Bryennios’ Levnet, hvis historiske Værker 
vi her have for Oie, vide vi kun Lidet, og det er ikke Hensigten her at 
give en fuldstændig Beretning derom. Ikkun nogle Notitser skulle liene 
til at giöre os noget bekiendt med denne Mands Personlighed.

lid. Sel. hist, og philos. ¿1['h. l'II Deel. D



Nikephoros Bryennios var födt i Orestias i Makedonien *).  Hans 
Födeaar er, saavidt jeg- veed, ubekiendt. Han var af Bryenniernes 
Slægt, af hvilken den navnkundigste var den Nikephoros Bryennios, som 
spillede en betydelig Bolle i sin Tids politiske Begivenheder, og omsider 
stillede sig som Modkeiser imod Botoniates; men blev overvunden, blindet 
og udleveret til Keiseren af Alexios Komnenos. Af liam var den Bryen
nios, om hvem vi her tale, enten Sön eller Sönnesön. Zonaras **)  be
retter det Förste; men Bryennios’ Kone, Anna Komnena, det Sidste. 
Vi maae naturligviis tillægge hendes Udsagn Fortrinet. Vel siger hun 
forst, at hendes Mand var “aTOyovoc” af hiin Bryennios, og dette Ord kan 
betyde baade Sön og Sönnesön, men det bruges dog meest i denne 
sidste Betydning; og strax efter siger hun, at den ældre Bryennios var 
“Ttpoyovoi;” tJI hendes Mand***),  hvorved al Tvivl bortfalder. Dertil 
kommer, at Forfatteren selv paa et Sted, hvor han skildrer det Indtryk, 
som Usurpatoren Bryennios giorde paa Alexios, da han som Krigsfange 
fortes frem for denne, vel siger, at Ingen maae troe, at han omtaler dette 
for at prale ****),  men ikke nævner, at den, hvis Udseende og Egenskaber 
han berömmer, var hans Fader, hvilket han dog formodentlig havde giort, 
dersom han ved disse Ord havde villet tilkiendegive Andet, end at lian 
var af hans Slægt. — I det Folgende vil der blive Ledighed til at om
tale, at han var en erfaren Verdensmand. Ved sin Födsel, sine person
lige Egenskaber, og ved det Forhold, hvori han stod til den keiserlige 
Familie, aabnedes der ham Adgang til de fürste Værdigheder og til at 

*) Niketas Chômâtes. Fort. Cap, 2. Im. Bekkers Udg. S, 9.
♦*) Zonaras B. XVIII. S. 298.

♦**) Alexios B. VII. S. 191. Sammenl. Fortalen til samme Skrift S. 3, hvor dog kun i 
Almindelighed siges, at han var af Bryenniernes Slægt.

♦♦**) B. IV Cap. 15: p.T| rt<; oiotTO TOpiavToXoyovvTa ravra Xsystv xai ypatpstv. 
Disse Ord indeholde tillige et indirecte Beviis for at Nikephoros Bryennios er For
fatteren, thi saaledes kunde kun den, der var i Slægt med den omtalte Person, 
udtrykke sig.
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tage virksom Deel i Tidens politiske Begivenheder. Alligevel afholdt 
han sig fra at tage Deel i de Planer, som hans Nærmeste sögte at drage 
ham ind i, for at styrte Alexias’Sön Joannes fra Tronen og bringe ham 
selv til Regieringen *).  Hans Hustrue var Alexios Komnenos’ og Irenes 
Datter, Anna Komnena, som selv har vundet Berømthed ved et historisk 
Værk under Titel: Alexias, hvori hun har beskrevet sin Faders Historie, 
som Fortsættelse af det historiske Værk, hendes Mand Bryennios havde 
begyndt. Ved Siden af sin politiske Virksomhed dyrkede Bryennios Vi
denskaberne, og efter de Tiders Ledighed ikke uden Held, hvorom 
hans Værker give et saavel i Indhold, som Sliil og Fremstilling ikke 
ugunstigt Vidnesbyrd. Anna Komnena udgyder sig i de allerstærkeste 
Lovtaler over ham i denne, som i enhver Henseende**).  Disse Lovtaler 
vidne vistnok om den Beundring og Kierlighed, hun folede for sin Mand, 
men det er tillige klart, at de have en stærk Tilsætning af den Tids pa
negyriske Skrivemaade og give os Begreb om den korte Maalestok, hvor
efter man dengang vurderede Genie og Fortienester, og med hvor rund 
Ilaand man overoste dem, som hævede sig noget over det Middelmaadige, 
med Lov og Priis. Til de mærkeligste af Bryennios’ Bedrifter horer 
Forsvaret af Byzantion mod Korsfarerne 1097, da Keiseren, som saae 
den Fare, der truede Staden, gav Bryennios Commandoen over Bueskyt
terne, og derved Ledighed til at indlægge sig stor Berømmelse***).  
Da Korsfarerne under Bohemund anden Gang vare landede i Illyrien,- og 
længe havde beleiret Dyrrhachium, fornyede Bryennios de tidligere af
brudte Underhandlinger, og bragte Freden ¡gien tilveie ****).  Ogsaa mod

*) Niketas Choniates I. c. Cap. 2 S. 10 og Cap. 3 S. 14, hvor ogsaa handles om den 
Mildhed, som Keiser Joannes udviste mod disse Efterstræbelser.

♦♦) See Fortalen S. 3, 5, 6. Bog 7, S. 191 og andenst.

***) Anna Kornn. P. X. S. 295 fgg.

****) Samme B. XIII, S. 405—400; hvor tillige at Bryennios paa den Tid var Panhypcr-
D*
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Ty rkerne havde Bryennios Leilighed til at udmærke sig* *)*  og endelig 
mod Slutningen af sit Liv, ledsagede lian Alexios’ Efterfølger, Joannes 
Komnenos, paa et Tog mod Antiochien, der var i Barbarernes Vold, fra 
hvilket Tog han vendte syg tilbage**).  lian synes at være död ikke 
længe efter, maaskee i Aaret 4157. Ogsaa Zonaras beretter***),  at han 
havde stor Magt i Statens Anliggender ved Reiserinde Irenes Gunst. 
Ved hendes Indflydelse paatog han sig at skrive Keiser Alexios’ Historie, 
dog gik lian længere tilbage, og begyndte sin Fortælling med Diogenes 
Romamus (4057). Ilan arbeidede med stor Flid paa dette Værk, selv 
under sit nysnævnte Felttogs Uro og Farer; men han kom ikke videre 
end til at fortælle Begivenhederne fór Alexios tiltraadte Regieringen, og 
det endda ikke ligetil dette Punkt. Da han vendte liiem fra hiint Tog, 
var han saa svag, at han, efter sin Kones Forlangende, der frygtede for 
at han ikke kunde udholde den Anstrængelse, som dette Arbcide krævede, 
maatte afbryde det, og Anna Komnena fortsatte da i sin Alexias, livad 
Bryennios havde begyndt, idet hun deri fortalte sin Faders Historie ****),  

Anna Komnena berömmer hans Lærdom i stærke Udtryk, og der 
er ingen Grund til at betvivle, at han efter den Tids Leilighed har været 
en vel underrettet og dannet Mand f). Imidlertid citerer han kun sielden 
den classiske Tids Skrifter, og er deri en Modsætning til Anna Komnena, 
som ideligen bærer sin klassiske Læsning til Skue. Kun paa to Steder an
fører lian Horneros og eet Sted Euripides tt)» Enten satte han ingen 

sebastos, hvilket ogsaa omtales af Zonaras B. XIII S. 298. lovrigt omtales Bryen
nios sædvanlige« med Titelen: Cæsar. Andre Beretninger om den her omtalte Fred 
anlores af M. M. Hank, de Byzantinar. rer. seriptoribus Græcis Lips. 1677. 
P. 496—497.

*) F. Ex. B. XV, S. 475 fgg.
**) Anna Kornn, i Fortalen S. 3 fgg.

***) Zonaras B. XVIII, S. 305.
*♦**) See Fortal. S. 3 fgg. B. VII, S. 191—192.

t) Sink Niketas Choniates 1. c. Cap. 3 S. 15, hvor han kaldes XoytXQV TCOCtôsUffSWV.
tt) B. II Cap. 27. IV. 26. 28. Sammenl. »Ioan. Kinnamos IS Cap. 16, hvor samme Sen- 

tents af Euripides er benyttet, dog uden at Euripides nævnes der.
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Priis paa at bære sit Kiendskab til den profane Litteratur til Skue, eller 
var Grunden maaskee den, at han forfattede sit Skrift enten heelt eller 
i det mindste tildcels under et Felttog-, og der ikke havde det til Citater 
fornödne Apparat af Böger ved Haanden. — Et af de bedste Steder i 
Bryennios’ Skrift lindes i 4de Bogs Cap. 5 fgg., hvor Forfatteren beskriver 
et Slag i Thrakien mellem Alexios og Oprörcren Bryennios.

Efter disse Bemærkninger om Forfatteren Bryennios i Alminde
lighed vende vi os nu til vor egentlige Opgave, hvilken allerede er nævnet 
i det Foregaaende.

Det Skrift, som bærer Nikephoros Bryennios’Navn, findes i de tre 
Samlinger af de byzantinske Historieskriveres Værker som ere udkomne i 
Paris, Venedig og Bonn. I Pariser-Udgaven er dette Skrift udgivet af P. 
Possin, 1661, i Folio; i Venedig gientoges denne Udgave 1729, dog med 
den Forandring, at Commentaren af du Fresne du Cange, soin i Pariser-Sam
lingen var udgiven med Joannes Kinnamos 1670, i den venetianske Udgave 
er kommen paa sit rette Sted. Endelig har August Meineke udgivet dette 
Skrift tilligemed Joannes Kinnamos i Bonn 1856, og giort sig fortient 
navnligen derved, at han har bortfiernet af Texten de aabenbar falske eller 
usandsynlige Coniechirer, som Possin havde optaget deri. Fristelsen, ja 
tildeels Nödvendigheden at coniecturere var lier meget stor, da der kun 
existerer, eller hidtil ikke er funden meer end een, og ovenikiöbet meget 
slet Codex af dette Værk. Meineke har derfor ogsaa beholdt de af 
Possins Coniecturer, som anbefalede sig ved nogen Sandsynlighed. 
Possins höist feilfulde, og efter hans egne Gisninger indrettede latinske 
Oversættelse eller Paraphrase, har Meineke beholdt uforandret. Hans 
Bemærkning, at Sagkyndige ikke ville undre sig derover, kan indrömmes; 
men det er ligefuldt vist, at Videnskaben ikke har vundet derved.

Det er ovenfor bemærket, at vi have ikkun eet, og ovenikiöbet 
slet Haandskrift af dette Værk. Altsaa hvile de saakaldte ydre Criterier 
paa en meget svag Grund; heller ikke finde vi nogen Hielp andensteds, 



50

thi de faa Steder, hvor Nikephoros omtales af andre Skribenter fra hiin 
Tid *),  tale kun i almindelige Udtryk om ham og hans littéraire Dannelse, 
med Undtagelse af nogle Steder i Anna Komnenas Alexias, hvilke ere 
vigtige, fordi de godtgiöre (hvad allerede Possin liar bemærket), at det 
historiske Skrift, hvilket hun omtaler som et Værk af hendes Mand, Ni
kephoros Bryennios, er det samme, som vi have under hans Navn **).  
Men heri ligger ogsaa Hovedbeviset, thi det fürste Blad af Haandskriftet 
er tabt, og dermed tillige Værkets Titel og Forfatterens Navn ***).  Ogsaa 
den Omstændighed, at Anna Komnenas Skrift i samme Codex folger 
umiddelbart efter, bestyrker hvad her er an fort; men selv om den fore
givne Fortales Ægthed ikke var tvivlsom, vilde dog Værkets Titel være 
uvis, thi som den pleier at anftires efter Fortalens Slutning: “vXiq Coropiaç”, 
heroer den kun paa Possins Coniectur, hvilken imidlertid synes at være 
en aldeles sikker Rettelse af Haandskriftets aabenbar urigtige Læsemaade: 
oXiq taropiaç. Men ligesom der paa den ene Side Intet er i det, vi her 
have anført, som kan svække selve Skriftets Authentie, saaledes finde vi 
paa den anden Side heller Intet heri, som beviser Noget for Fortalens 
Ægthed, med mindre man vilde see et Beviis for denne deri, at den har 
sin Plads i samme II aandskrift, som indeholder de tvende her nævnte 
Skrifter, uden at der i Fortalens Slutning mangler Noget umiddelbart 
foran Bryennios; hvorved dog ikke bör lades ubemærket, at kun ved Un
dersøgelse af Haandskriftet vilde det vise sig, om f. Ex. Noget er taget 
ud mellem Fortalen og Værket selv, og maaskee andet Mere, som nu

♦*)  See Meinekes Udg. S. XVII-XVIII.
*) Possin anförer i Fortalen ile vigtigste af disse Steder: Ann Kornn. B. I S. 8 fgg. 

sammenl. Bryennios B. Ill Cap. 2—lOj hvad Anna Koinn. beretter i Fortalen om 
Usurpatoren Bryennios’ Nederlag o. s. v. sammenl. med Bryennios B. IV Cap. 2—18$ 
Anna Kornn. B. X S. 271 (om et Slag mod Tyrkerne ved Antiochia) sammenl. med 
Bryennios B. II Cap. 29$ ligesom Anna ogsaa i Begyndelsen af 2den Bog henviser 
til Bryennios’ Beretning om Botoniates. Nogle flere Steder findes hos liank 1. c.
S. 505.

♦*)  Possin i Meinekes Udg. S. XIII kalder Værket, som det findes i denne Codex: 
avsraypatpov, avóvvp.ov, axsçaXov.
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ikke kan blive Gienstand for Undersøgelsen. Derlil kommer, at det 
maaskee paa anden Maade kan forklares, at denne Fortale har faaet sin 
Plads paa dette Sted, hvorom noget mere skal blive sagt ved Slutningen 
af denne Afhandling. Som Sagerne nu staae, ere vi ifølge det Fore- 
gaaende ved Undersøgelsen om denne Fortales Ægthed indskrænkede til 
de indre Kriterier; og til en kort Fremstilling af disse ville vi nu hen
vende Opmærksomheden.

Af Fortalens Slutning (S. 15—1“) see vi, at Forfatteren vilde 
fortælle Alexios’ Historie; og at han saaledes er opfyldt af Beundring 
før denne Keiser og af Taknemmelighed mod ham, at han ikke vil und
lade at udfore dette Arbeide*  men vi see tillige, at han er langt fra den 
Tanke, at kunne giöre det paa den Maade, som Gienstandens Værdighed 
krævede. Han vil hverken skrive en egentlig Historie eller en Lovtale, thi 
dertil vilde, som han yttrer sig, hverken Thukydides’ Dygtighed (Ssivott]«;), 

eller Demosthenes’ hoie Veltalenhed (ro p.syaAcçovov) være tilstrækkelig. 
Ilan vil kun give en forberedende Impuls (acpopjiTqv uva rcapaaxeiv) til at et 
saadant Arbeide kan blive udfort. Heri er Intet, som jo kunde staae i 
en Fortale, skreven af Bryennios; og det bliver derved saa meget lettere 
forklarligt, at den er kommen til at bære hans Navn.

Vi henvende desnæst vor Betragtning til Fortalens historiske Ind
hold. Den beretter, hvorledes Alexios Komnenos omsider bragtes til at 
fratage Botoniates Regieringen, fordi Botoniates, uden at skiönne paa 
hans vigtige Tienester, stedse søgte at rydde ham af Veien. Alexios’ 
Forsæt blev til Beslutning, da han, efterat have overvundet, fanget og ud
leveret Oprørerne Nikephoros Bryennios og Basilakes, vedblev at mode 
samme Utaknemmelighed og Efterstræbelser som forhen; hvilke Efter
stræbelser desuden ogsaa stiledes mod den unge Konstantinos Porphyro- 
gennetos. For at udfore sin Plan, begav Alexios sig til Adrianopel, hvor 
Hæren modtog ham med Glæde og kaarede ham til Keiser. Men ikke 
destomindre bevarede han Konstantinos Porphyrogennetos sin Adkomst 
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til Thronen. Han gav ham sin Datter til Ægte og giortle ham deelagtig 
i Regieringen, men Konstantinos döde meget ung. Da Alexios tog Rigets 
Hovedstad i Besiddelse, giorde Botoniates ingen Modstand. Forfattern 
hegger Vægt paa, at Alexios havde dobbelt Adkomst til Thronen, dit han 
baade selv var af Komnenernes Slægt, og ved Giftermaal hörte til 
Dukaernes Familie, der var beslægtet med Konstantin den Store, og med 
ham var dragen fra Rom til Byzantion. Mod sit Livs Slutning overdrog 
Alexios Rerieringen til Joannes (II), der ligeledes hörte baade til Komne- 
nernes og Dukaernes Slægt. — Dette er det historiske Indhold af denne 
Fortale, men netop heri linde vi et meget stærkt Beviis imod den almin
delige Mening om Bryennios, som dens Forfatter; thi de Begivenheder, 
som fortælles i Indledningen, begynde omtrent der, hvor Værket selv 
slutter. Rigtignok giver Indledningen tillige en Recapitulation af Maaden, 
hvorpaa Botoniates var bleven Keiser, hvilke Begivenheder Bryennios for
tæller i 5die og 4de Bog; men deels kunde disse Tildragelser meget vel 
omtales ogsaa i Indledningen til et andet Skrift; deels — og dette er 
Hovedsagen —- fortæller Fortalen forresten Begivenheder, der slutte sig 
til Bryennios’ Skrift, som var Fortalen en Fortsættelse af selve Skriftet; 
hvoraf er indlysende, at disse Begivenheders Fortælling ikke passende har 
sin Plads i Indledningen til dette Skrift.

Bryennios slutter med at fortælle det uheldige Tog, som foretoges af 
Eunuchen Joannes Protovestiarios, hvem Keiseren havde overdraget Com- 
mandoen mod Opröreren Nikephoros Melissenos og Tyrkerne, efterat 
Alexios havde afslaaet al overtage den; og han fortæller tilsidst den tro- 
löse Utaknemmelighed, som Joannes viste mod Georgios Palæologos, end- 
skiöndt han skyldte ham sin og Hærens Frelse.

Aarsagen, hvorfor Bryennios ikke fortsatte sit Værk videre, er 
omtalt ovenfor. Men see vi nu hen til Fortalen, da finde vi, at deri for
tælles, imod Fortalers og Indledningers Sædvane, hvad der indtraf enten 
strax eller ikke længe efter det, hvormed Bryennios sluttede sin For
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tælling’. Del Eneste, som med noget Skin af Sandsynlighed kunde anføres 
til at forklare dette, er, om man vilde sige, at Bryennios, da han blev 
forhindret i at fuldföre det Værk, han havde begyndt, havde paa en Maade 
erstattet dette, ved i Fortalen at behandle en Deel af det Stof, han ikke 
var kommen til at afhandle i Skriftet selv; men vi finde ikke det Mindste 
i selve Indledningen, hvorved delle kunde bestyrkes, endskiöndt det er i 
höi Grad rimeligt, at Bryennios vilde have omtalt Værkets Afbrydelse 
og Anledningen dertil. Der bliver altsaa, naar man endda vil holde paa 
denne Forklaring, kun den Edvei, at stötte den paa Tabet af Fortalens 
Begyndelse, hvilken jo muligen kan have indeholdt den Oplysning, som 
nu savnes. Men endskiöndt denne Indvending i og for sig vel ikke lige
frem kan afvises, forekommer den mig dog at tabe al Kraft derved, at 
Fortalens Forfatter siger (S. 15—16), at han vil fortælle Alexios den 
Stores Bedrifter Cca; tov ’AXs^'ov tov p-syocXov Kpa^siç avvayaysïv) - og at det 

var hans Hensigt at handle om de Bedrifter, som udförtes, ikke för men 
under Alexios’ Regiering, bestyrkes ved det han foier til, at Alexios, 
endskiöndt han overtog Regieringen paa en Tid, der truede med Rigets 
Fald, dog med Held havde reist det igien, og hævet det til stor Anseelse. 
Som Egenskaber, ved hvilke det blev Alexios muligt, under saa ugunstige 
Forhold at udfore saa store Ting, nævnes forstandig Indsigt, Tapperhed 
og uafbrudt Virksomlied, og der föies til, at det at beskrive denne Mands 
Historie er saa vanskeligt, og saa langt overstiger Forfatterens Evne, at 
han vilde have undslaaet sig derfor, dersom ikke en Pligtfölelse, han 
ikke kunde modstaae, havde bevæget ham til at anvende dette Middel, 
som var det eneste, der stod i hans Magt, til at vise sin Taknemmelighed 
mod Alexios for saa mange modtagne Velgierninger, og ikke ved sin 
Taushed at forskylde, at Keiserens Handlinger skulde overgives til For
glemmelse. Ilan beder om Overbærelse, dersom hans Fortælling ikke
omfatter Alt, og angiver de ovenfor omtalte Aarsager dertil. Men 
sammenligne vi nu dette med Indholdet af Bryennios’ Skrift, da finde^i

Vid. Sel. hist. og philos, sifh. VII Deel. E 
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at delte slet ikke svarer til det, som her er meddeelt af Fortalen, thi 
Skriftet selv fortæller Komnenernes Historie, og- i Forbindelse dermed 
Modkeisernes Historie fra 1057, da Isak Komnenos blev Keiser, indtil 
henimod 1081, da de Begivenheder, der bragte Alexios paa Thronen, 
nærmede sig.

Heraf secs, at der ingen Forbindelse er mellem Værket selv, og 
den foregivne Indledning dertil. At Fortalens Forfatter omtaler den Tak
nemmelighed han skyldte Keiseren, beviser Intet for den almindelige Me
ning, thi Bryennios var vist ikke den Eneste, der skyldte, eller foregav at 
skylde Alexios Erkiendtlighed. Tænke vi os derimod denne Indledning 
skreven til et Værk, der fortalte Alexios’ Regieringshistorie, da vil Enhver 
finde det i sin Orden, at Forfatteren i Fortalen giver en Udsigt over de 
Begivenheder, som gik nærmest forud for Alexios’ Tiltrædelse af Regie
ringen. — Det hidtil Anførte synes allerede tilstrækkeligt til at bevise, at 
denne Fortale ikke kan antages at höre til Bryennios’ Skrift, men fol
gende Bemærkninger ville end yderligere bestyrke denne Mening.

I Fortalen anföres som Motiv for Alexios til at skille Botoniates 
ved Regieringen: Keiserens Utaknemmelighed og hans Attraa efter at 
skille sig af med Alexios. Der berettes, at hans Fiender, navnligen 
Borillios (eller maaskec rigtigere Borilos) og Germanos allerede tidligere 
havde lagt an paa at faae Alexios landsforviist, da han havde forsøgt paa 
at giøre Constantinos Porphyrogennetos’ Adkomst til Thronen gieldende *);  
men at denne Plan ved Alexios’Mod og Fasthed ikke kom til Udførelse} 
endvidere fortælles, at de havde bragt Keiseren paa den Tanke, at lade 
Öinene stikke ud paa Alexios, men at man dog fandt det raadeligst at 
udsætte ham for Krigens Fare, for paa den Maade at skaffe sig af med 
ham ; men dersom han undslög sig for at drage i Krigen, da at straffe ham *).

*) Om Borilos, som han sædvanligen kaldes, og om Germanos, see Anna Komnena, 
f. Ex. B. I Slutn. og B. II, S, 43 fgg.

*♦) See Fortalen S. 8—9.
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Men sammenligne vi Bryennios’ Skrift hermed, finde vi, saavidt jeg er
indrer, deri intet om noget af disse Punkter. Ikke engang i 4de Bogs 51te 
Capitel, livor Bryennios fortæller, at Alexios afslog at gaae mod Nike
phoros Melissenos, som i Forbund med Tyrkerne fra Asien truede Bj- 
zantion, fordi han frygtede for at man, dersom Toget fik et uheldigt Ud
fald, vilde beskylde ham for Forræderie, paa Grund af at han var beslægtet 
med Opröreren, ikke engang der finde vi andet, end at Keiseren, eftcrat 
han forgieves havde forsögt at formane Alexios til at overtage denne 
Commando, beundrede den Fasthed, hvormed han afslog hans Begiering 
(ayaoiteic ro toutou trc^pov xou <ppov7¡[j.aTO£); hvorpaa dette Hverv overdroges 
tilden ovenfor omtalte Joannes Protovestiarios j og Bryennios föicr hertil 
(Cap. 52), at Alexios, eflterat han i Chrysopolis havde overleveret Ilæren 
til Joannes, vendte tilbage til Keiseren. Det vedkommer ikke denne 
Undersögelse at afgiöre, hvilken af disse Beretninger er den sande*),  
men det er klart, at saadanne Modsigelser ikke kunne hidröre fra een 
Forfatter i et og samme Skrift.

Vi ville her endnu nævne 4de Bogs lGdc Capitel som et Sted, 
der kunde synes at tale for Fortalens Ægthed. Forfatteren beretter her, 
at da Alexios havde overvundet Opröreren Bryennios, hvilke Begivenheder 
han har fortalt i de foregaaende Capitler, var han misfornöiet over, at han 
istedetfor at modtage Belønninger af Keiseren udsendtes paa et nyt Tog 
mod Basilakes. Alligevel adlöd han Keiseren. Da Toget var fuldendt, 
modtog Keiseren ham hæderligen i Constanlinopel, udnævnte ham til Se
bastos og duænkedc ham rige Gaver **).  Heller ikke paa dette Sted er 
der Tale om slige Efterstræbelser. Endog efter den Tid finde vi (Cap.

♦) Det er forresten höist rimeligt, at slige Efterstræbelser fandt Sted, hvilket bestyrkes 
ved Anna Kornn. B. II S. 43, hvor hun beretter, at Kontoenernes Opror fremskyn- 
dedes ved at deres Eiender, de ovenfor nævnte Borilos og Germanos, havde den 
Plan at bemægtige sig dem og blinde dem; hvorefter 'han fortæller, hvorledes Ko- 
mnenerne iværksatte deres Plan mod Botoniatcs, som uden at forsvare sig opgav 
Regieringen.
.Nikephoros Bryennios. B. IV Gap. 28, Sammcnl. Anna Komncna, B. I, S. 22.

E*
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52), at da Skytherne rustede sig*  mod Bulgarien og havde begyndt deres 
Plyndringer, drog Alexios imod dem, hvorpaa de toge Flugten. Alexios 
bragte Sagerne i den Deel af Riget i Orden, og vendte ogsaa den Gang 
atter tilbage til Byzantion. Heller ikke ved denne Ledighed er der Tale 
om Efterstræbelser. Nu forst folger Afslaget at overtage Commandoen 
mod Nikephoros Melissenos, hvorom vi liave handlet i det Foregaaende.

Hertil kommer, at denne Fortales Stiil og Tone synes at være 
temmelig forskiellig fra selve Skriftets. Vel er den af for liden Omfang 
til at afgive tilstrækkeligt Stof til en fuldstændig Sammenligning; men 
der findes dog altid nok til at bestyrke denne Formodning.

Vel er Stilen i denne Indledning temmelig reen, det vil sige efter 
den Maalestok, som tör anvendes, naar Talen er om det Ilte A århun
dredes Skribenter, men dog ingenlunde enten saa klar eller simpel, som 
hos Bryennios; selve Perioderne ere i det Hele længere og dunklere. 
Man eftersee f. Ex. den Sætning, som findes i Meinekes Udgave S. 14 
Lin. 5 fgg., og som begynder med de Ord: sv&tjXov roivvv wç o ¿v ßaotXsuatv 
exstvoç aofôtp-oç: cet., og jeg troer neppe, at man i alle 4 Böger af Bry
ennios vil finde nogen eneste Periode, der kan sammenlignes dermed.

Fremstillingens Tone er mere kunstlet og panegyrisk. Nikephoros 
skriver som en erfaren Verdensmand, der selv havde spillet en Rolle i 
sin Tids Begivenheder og beklædt de hoiestc Værdigheder i Staten. 
Han skiænker især Alexios’ personlige Egenskaber, Bedrifter og politiske 
Overlegenhed sin Opmærksomhed f. Ex. B. IV, Cap. 15, hvor han om
taler de Egenskaber, ved hvilke det blev muligt for Alexios i saa ung 
en Alder at udfore saa store Bedrifter, og at overvinde en ved Magt og 
udmærkede Egenskaber farlig Fiende, hvilken Skildring lian slutter med 
den Betragtning, at Alexios dertil fandt guddommelig Bistand, ved hvilken al 
Gierning lykkes. En Betragtning som denne anstaaertil alle Tider og under 
alle Forhold den forstandige og fromme Mand. Men hvor forskiellig er 
Fortalen derfra! Paa det Sted, som snarest kunde sammenlignes hermed 
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(S. 15), udledes Retmæssigheden af Alexios’ Opror mod Botoniates af 
dette Oprors lieldig-e Udfald, af den lykkelige Vending-, som Rig-ets An
liggender fra den Tid havde tagtet, og af den dagligen voxendé Frem
gang til det Bedre, hvormed det forresten i flere Henseender forholdt sig 
misligt og- maadeligt nok; men dette overseer Forfatteren, og- betragter 
denne foregivne, eller i det mindste problematiske Lykke som Beviis for 
at ogsaa Begyndelsen (o: Oproret) maa have været et godt og priseligt Fo
retagende. Saavcl i dette Punkt som i Almindelighed er Fortalens Cha- 
rakteer og Tone væsentlig forskiellig fra den, vi finde hos Bryennios 
selv. Beviset herfor ligger vistnok mere i Totalindtrykket end i enkelte 
Meninger eller Udtryk ; dog ville folgende Bemærkninger her ikke være 
paa urette Sted.

Forfatteren siger S. 46, at han vil skrive Alexios’ Historie, for 
dog ved denne ringe Uleilighed (ßpax’-i? tic tovoc) at giengielde mod
tagne Velgierninger. Jeg vil nu ikke heraabe mig paa, at her kaldes 
en ringe Uleilighed, hvad vi ovenfor have seet at overstige Thukydides’ 
og Demosthenes’ Evner, thi deslige Talemaader ere saa gængse blandt 
Byzantinerne, selv blandt de bedre af dem, at de ikke afgive noget paa- 
lideligt Skielnemærke, men snarere ikkun vise, at paa Tider, naar Smagen 
er fordærvet, maae selv de Bedre bringe Smaglöslieden deres Tribut. Men 
derimod lægger jeg Vægt paa, at Forfatteren omtaler Ord som det eneste 
Middel, hvorved ban kunde vise sin Erkiendtlighed, da Bryennios dog 
tvertimod havde ganske andre Midler tit sin Raadighed, og lige indtil 
den sidste Deel af sit Liv ikke havde ladet det beroe ved Ord.

Dersom denne Fremstilling- af nærværende Undersögelses Hoved
momenter ikke har forfeilet sit Maal, tör vel antages som beviist, eller i 
det mindste bragt til Sandsynlighed, at denne Fortale ikke er skreven af 
Bryennios, som Indledning til det Værk, vi have af ham 5 ligesom det 
heller ikke er rimeligt, at han nogensinde har skrevet en Fortale til sit 
ufuldendte og ved Sygdom afbrudte Værk; men at denne Fortale snarere 
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hörer til et eller andet tabt Værk, der skulde indeholde Fortsættelsen af 
Bryennios’ Skrift, eller hvis Forfatter i al Fald vilde fortælle de Begiven
heder, som nærmest sluttede sig til den Tid, med hvilken Bryennios afbröd 
sin Fortælling. Hvo denne ubekiendte Forfatter har været, derom seer jeg 
mig ikke istand til at yttre endog kun en Formodning*  men udentvivl 
var han en noget yngre Samtidig af Alexios og Bryennios. At han var 
samtidig, folger af det Foregaaende, og at han skreev nogen Tid efter 
selve Begivenhederne er sandsynligt af et Sted i Fortalen (S. 7 Lin. 9 
fgg.), hvor han siger, at det han fortæller var i Alles Munde, at de 
Veltænkende og Alle, som ikke ved at.drikke af Forglemmelsens Bæger 
havde glemt, hvad der var skeet, stemmede overeens herom. IVoget 
længere hen (S. 10 Lin. 15 fgg.) gientager han omtrent det Samme ved 
at omtale de Tienester, som Alexios havde viist Keiseren, navnligen ved 
at overvinde, fange og udlevere til Keiseren de tvende farlige Oprörere, 
Bryennios og Basilakes. Det er klart, at hermed er antydet et noget sil
digere Tidsrum, men i hvilket den Slægt end levede, der havde været 
Vidne til de fortalte Begivenheder. Men at nu Skriftet selv er tabt, er 
saa meget mere forklarligt, da Anna Komnena behandlede netop det 
samme Tidsrum, og den Berömthed, som hendes Værk allerede tidligen 
opnaaede, bragte snart hiint andet Arbeide af den os nu ubekiendte For
fatter i Forglemmelse. Men indvender man herimod, at det er kun lidet 
rimeligt, at Fortalen for störste Delen bevaredes, medens Værket selv 
forglemtes og gik til Grunde, saa mener jeg dog, at netop dette snarere 
taler for end imod den af mig fremsatte Mening. Bryennios’ Skrift var 
som ufuldendt, saaledes ogsaa, hvad ovenfor er bemærket, efter al Rime- 
lighed uden Indledning eller Fortale. At forudskikke en saadan var al
mindelig Skik, ogsaa af den Grund, at man der havde en beqvem Plads 
for de Sentiments, Fölelser og Reflexioner, som man paa den Tid saa 
gierne hengav sig til, og som uden Tvivl ganske stemmede med Datidens 
Læseres Smag. Men hvad var da naturligere, end at man folede Savnet 
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af en indledende Fortale til Bryennios’ Skrift? og at man senere, da man 
sammenstillede Beretningerne om den sidste Halvdeel af det ellevte 
og Begyndelsen af det tolvte Aarhundredes Historie, satte Hovedværkerne 
herom : Bryennios’ og Anna Komnenas Skrifter efter hinanden som Be
gyndelse og Fortsættelse? De mindre bekiendte og vel tillige mindre 
vigtige Skribenter om de samme Begivenheder, forsaavidt saadanne vare 
forhaanden, lagdes dengang tilside; og det synes da uden Vanskelighed 
at kunne forklares, at man især i en saa ukritisk Tid som den her er 
Tale om, kunde henföre Fortalen af et eller andet saadant Skrift til 
Bryennios’ Værk, og derved ligesom supplere dette; en Forvexling, der 
skeete saa meget lettere, da Fortalens Forfatter omtaler sit personlige 
Forhold til Alexios. — Naar dette er skeet, og om ved Tilfælde eller med 
Plan, ligger ud over de Grændser, indenfor hvilke denne Undersögelse har 
sat sit Maal.
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i det klassiske Værk Byzantineren Procop har efterladt sig om Belisars 

persiske, gothiske og vandalske Felttog, uden hvilket en betydelig Deel af 
Middelalderen, især af Folkevandringens Periode, vilde for os være ind
hyllet i Mörke, har Forfatteren ikke indskrænket sig ene til Fortælling 
om krigerske og politiske Begivenheder og Forhold, men tillige, efter 
hans store Forbilledes Herodots Exempel, indflettet mange Episoder, hvori 
geographiske og ethnographiske Mærkeligheder omtales, Templer og andre 
Oldtidslevninger beskrives, Sagn og Yttringer af Folketroen anfores. 
Disse Episoder, skiöndt stundom ved en temmelig lös Traad forbundne 
mad Hovedgjenstandcn, udgiöre vistnok ikke den mindst interressante 
Deel af Værket, og skyldes, decís Forfatterens vidtlöftige Reiser og den 
Interesse for alt hvad der vedkom Handel og Söefart, han kan formodes 
at have medbragt fra sin Födebye Cæsarea i Palæstina, deels den Lei- 
lighed han havde havt til at indhente allehaande Efterretninger endog 
om de fiærneste Lande, saavel paa Felttogene, som ved de Gesandter fra 
forskjellige Egne, der jævnligen indfandt sig i Constantinopel. Fra sidst
nævnte Kilde hidröre, uden Tvivl nærmest, hvad der forekommer hos 
ham om Folkerörelsen i det nordlige og nordvestlige Europa, om de 
varniske, angliske og brittiske Folk, samt om de nordiske Öer Thule og 
Brittia. Hvad Procop meddeler os om disse Folk og Lande, er sjeldcn

F * 
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eller aldrig blevet Gjenstand for en saa grundig og omfattende Under
søgelse, som det bunde fortjene, og liar hos de nyeste, rneest indtræn
gende Ilistorieforskere, ikkun fremkaldt tilfældige, isolerede Bemærk
ninger. Ifölge heraf ere de fremkomne, temmelig afvigende Resultater 
ofte grundede paa forudfattede Meninger, og Skribentens Beretninger, ei 
sjelden, aldeles misforstaaede. Forgængernes Feil have advaret og vei- 
ledet Forfatteren af nærværende Forsög*  maatte den lier fremsatte nye 
Forklaring, i det ringeste i nogle Henseender, befindes mere tilfreds
stillende end de tidligere.

I.
Af G runde, som i det Folgende blive indlysende, ville vi lorst 

henvende Opmærksomheden paa Öen Brittle Dette Lands Beskaffenhed, 
Beboere og ¡ivrige Forhold beskriver Procop i den gothiske Krigs Hi
storie, 4de Bogs 20de Capitel, saaledes:

„Paa denne Tid forte de krigerske Folk, der beboe Öen Britlui, 
en Krig med Varnerne og holdt et Slag med dem, af folgende A arsag. 
Varnerne hoc lu i nsid es Isterfloden, lige indtil det nordlige Ocean og 
Rhinen, som adskiller dem fra Frankerne og andre Folk, som der have 
Sæde. Alle de Folk , som fordøm boede paa begge Sider af Rhinen, 
have hvert sit særegne Navn’ men et af dem kaldes Germaner, som tillige 
er el fælleds Navn for dem Alle. Öen Britlia ligger i dette Hav, ikkun 
200 Stadier fra Kysten, lige overfor Rhinens Munding, mellem Bretannia 
og Öen Thule, Bretannia ligger mod Solens Nedgang, lige overfor det 
Yderste af Spanien, omtrent 4000 Stadier fra Fastlandet, Britlia deri
mod vender imod den yderste Deel af Gallien, som strækker sig imod 
Havet, nemlig nord for Spanien og Bretannia. Thule, saavidt vides, 
ligger i det Yderste af det nordlige Ocean. Öen Britlia er beboet af 
tre talrige Folkeslag, hvert under sin Konge5 Angler, Friser og de efter 
Ocn benævnte Brfttcr. Folkemængden er her saa stor, at Mange aariigeii 
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med Koner og- Börn udvandre til Frankerne, som anvise dem Boelig-er i 
den meest folketomme Deel af deres Land*  af denne Grund gjöre de til
lige Paastand paa et Slags Herredomme over Öen. Vist er det, at Fran
kernes Konge, da lian, for ikke længe siden, sendte Gesandter til Keiser 
Justinian i Byzanls, lod nogle Angler folge med dem, for at prale med 
sin Magt ogsaa over denne öe.”

„Paa denne óe Ilrittia have de Gamle opfort en lang Muur, som 
adskiller en stor Deel af Öen fra den anden, saaledes at Jordbunden, 
Luften og altÖvrigt ikke haver lige Beskaffenhed paa begge Sider. Thi 
paa den Side af Muren, som vender mod Osten, er Luften sund, eller 
de forskjellige Aarstider; om Sommeren maadelig varm, om Vinteren 
kold. Denne Deel er stærkt befolket og Indbyggernes Levemaade er 
ligesom Andres. Træerne bære i reite Tid. modne Frugter5 den övrige 
Sæd trives rigeligt, ligesom paa andre Steder; ogsaa er Landet velfor
synet med Vand. Men mod Vesten finder det Modsatte Sted, saa at intet 
Menneske formaner at leve der, end ikke en halv Time; her vrimler det af 
Slanger og allehaande giftige Dyr; og, hvad der er det besynderligste, 
de Indfodte fortælle, at naar et Menneske stiger over Muren og kommer 
til denne Side, doer han strax af den der herskende giftige Luft, og at 
det Samme er Tilfældet med Dyr.”

„Da jeg er kommen til denne Deel af Historien, er det nödvendigt, 
at berette en Omstændighed, som ligner en Fabel; hvilken, paa den ene 
Side, ikke forekommer mig troværdig, omendskjöndt den berettes af utal
lige Mennesker, der forsikre, at de have taget Deel i hvad der skeer, 
og have hört fortælle derom; men paa den anden Side heller ikke bor 
aldeles forbigaaes, paa det jeg ikke, idet jeg beskriver Forholdene ved 
Öen Brittia, skal synes uvidende om noget af dem.”

„Det er nemlig et Sagn, at de A fdödes Sjelc altid bringes til 
denne Egn; paa hvilken Maade dette skeer, skal jeg strax meddele, efter
som jeg ofte haver hört del for Alvor fortælle af Folk derfra, skjöndt 
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jeg: antog at dette Sagn snarest maatte tilskrives en Virkning afDrömme. 
Paa Kysten af en öe i Oceanet, som ligger lige overfor Britlia (a), findes 
flere Byer, beboede af Fiskere, Agerdyrkere og Andre, som paa Hande
lens Vegne besöge hiin Öe. Frankerne, forövrigt, undergivne, ere de frie 
for at svare Skat, da denne fra gammel Tid af er dem eftergivet, efter 
deres eget Udsigende, paa Grund af en Tjeneste, jeg nu skal omtale. De 
Indfodte berette nemlig, at det paalægger dem, efter Omgang, at sætte Af- 
dödes Siele over. De, hvem det tilfalder næste Nat, forföie sig, saasnart det 
bliver rnörkt, til deres Boeliger, lægge sig til at sove og vente paa den, 
der skal kalde dem til Arbeidet. For Midnat höre de at der bliver ban
ket paa Dören, og at en Usynligs Stemme kalder dem til Arbeidet. 
Ufortövet staae de op, gaae til Stranden, uden at kjende den Magt, der 
driver dem, men dog tvungne dertil. Der see de da gjerne Baade i 
Beredskab, ikke deres egne, men andre, i hvilke de gaae ombord og gribe 
Aarerne. Nu mærke de, at Baadene ere saa opfyldte af Passagerer, at 
Vandet naaer til den overste Rand og til Aarehullerne, saa at Baaden 
knap er en Fingersbrede overVandet; dog see de Ingen. Efter en Times 
Roening naae de Brittia, endskjöndt de, med deres egne Baade, uden 
Seil, blot med Aarerne, knap kunne sætte over i en Dag og Nat. Naar 
de have landet ved Öen, blive Baadene strax tomme og de roe tilbage; 
Baadene ere nu saa lette, at ikkun Kjolen er under Vandet. De see 
ingen af Passagererne, hverken i Baadene eller naar de gaae i Land; 
men de forsikre at kunne höre en Stemme, som synes at nævne de En
keltes Navne for dem, der tage imod dem, og at tilföie saavel deres for
rige Værdighed som deres Fædrenenavn; naar der have været Fruentim
mer med, tillige Navnene paa disses Ægtemænd. Dette berette de Ind- 
födte at foregaae der.”

(a) Saaledes efter en Læsemaade, som II. Grotius har fulgt, (Hist. Gothorum, Longo- 
bardorum, etc, p. 471), og som er optaget i Dindorfs Udgave. Atidrc Ilaandskriiter 
synes her snarere at omtale Kysten af et f astland end af en Öe j Procopius ex rce. 
Dindorf II. p. 567.
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De Fleste, saavel engelske som nordiske, saavel ældre som nyere 
Historieskrivere, liave forudsat som afgjordt, at Procop under Navnet 
Brittia liar beskrevet den store brittiske Öe, og- hvad der i lians Beskri
velse ikke kan stemme med denne Forklaring, er af dem enten overseet 
eller ligefrem erklæret for Digt og Fabel. Uagtet Procop udtrykkeligen 
skjelner mellem Brittia og Britannia, hvilken sidste han karakteriserer 
paa en Maade, der ei lader os miskjende hiin Öe, og selv paa et andet 
Sted (Vandal. Krigs Hist. I. c. 1 ) kalder den störste af alle Öer, liar man 
dog antaget, enten at lian ved begge de nævnte Öer kun har tænkt sig 
een og den samme (b), eller, ved Brittia Engelland og Skotland og ved 
Britannia Irland (c), eller endelig, ved Brittia førstnævnte Öe og ved Bri
tannia Galliens Vestkyst indtil Rhinen (d). Med de paa Brittia boende 
Folk kom man allersnarest paa det Renej Brillerne bleve nemlig Landets 
oprindelige Indbyggerej Anglerne de i femte Aarhundrede Indvandrede, 
til hvilke, ¡folge enkelte historiske Vidnesbyrd, ogsaa frisiske Hobe havde 
sluttet sig. Ved den af de Gamle, paa Öen Brittia opförte lange Muur, 
faldt Tanken naturligviis paa de af Hadrian og Sever opförte, uden at 
man lagde Mærke til, at disse Mure snarere kunde siges at dele Öen i en

(b) Blandt de Vigtigste, som antage dette, kunne nævnes: Suhm, fra Norden udvandrede 
Folk, II. S. 24; Alannerts Geogr. d. Gr. u. Römer, 2 Aull. III. S. 274; Pfisters 
Gesell, d. Deutschen, I. S. 362 ; Lappenberg, Gosch. Englands, I. S. 90, 92, 100, 
117; R. Keyser Afli. om Nordmændenes Herkomst og Folkeslægtskab i Samlinger 
til det norske Folks Sprog og Historie, VI. S. 374. Danmarks nyeste Historieskriver, 
Dahlmann, synes at have samme Forestilling, Gesch. v. Dänemark 1. S. 16; naar 
denne ellers saa skarpsindige Historiker tidligere (Forschungen auf d. Gebieto d. 
Geschichte I, S. 215) kalder Procops Beretning „ein Gewirre”, viser det kun, at 
han ikke har forstaaet den rigtig.

(c) n.Cannegieter de Brittenburgo (Hag. Com. 1734) p. 65 5 Kanngiessers tydske O vers, 
af Procop IV S. 293; Bouquet Ser. rer. Gall. II. p. 42; hvor dog tillige bemærkes, 
at det om Brittannien Anförte, dcels passer sig bedre paa Engclland end paa Ir
land, deels ikke passer sig paa noget af Landene. Schöning (ProcopsJKundskab om 
Norden, fNye Saml. af Fid. Selsk. Skr. II. S. 22) har fremsat den Mening, at 
der ved Brittia skal forstaaes Irland og Skotland tilsammentagne, og ved Britan 
nien, den sydlige Deel af Engelland med Wales.

(d) Grimms Deutsche Mythologie, S. 482.
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nordlig og*  sydlig, end, som hos vor Forfatter, i en östlig og vestlig Deel. 
At den Mangel af Heste der tillagdes Brittia, stod i Modsigelse med Cæ- 
sars Vidnesbyrd om det brittiske Rytterie og de brittiske Stridsvogne, ag
tedes ikke; man fandt det heller ikke videre usandsynligt, at en saa vigtig 
Dyreklasse, i et Tidsrum af 500 Aar, skulde være aldeles gaaet til 
Grunde i el Land, hvis Cultur i andre Henseender var gaaet saa betydelig 
frem. Men, skjöndt de fleste, ogsaa brittiske Historikere, saaledes have 
været enige om at Procop, under Navnet Brittia har beskrevet denne 
Öe, er det dog mærkeligt, at Faa eller Ingen af dem i det Hele, have 
taget synderligt Hensyn til eller nærmere commenteret over de interessante 
Oplysninger om Engellands Tilstand og Forhold i det siette Aarhundrede, 
som, under hiin Forudsætning, en saa troværdig og samtidig Historie
skriver vilde frembyde ; det er, som om et og andet Træk af den hele 
Skildring dog altid maae have ladet dem ahne, at den egentlig ikke var 
dem vedkommende (e). Da der nu — saavidt vides — fra ingen af 
Storbritanniens Lærde haves en udtömmende Undersögelse af denne Gien
stand, men derimod et af vort Selskabs Medlemmer fra en ældre Periode, 
Norges lærde og fortjente Historieskriver Schöning, netop med Procop 
sluttede Rækken af de indholdsrige Afhandlinger, hvorved han brod Isen 
med Hensyn til Forklaringen af de Gamles Efterretninger om Norden, vil jeg 
af hans Afhandling, den eneste Monographie der hidtil havdes om denne 
Deel af Procops Værk, meddele et Resultat, som kan vise, hvor mange Van
skeligheder og Modsigelser der mode, hvilke kunstlede Hypotheser og 
vilkaarlige Forudsætninger der udfordres, for at faae hint Brittia til 
nogenlunde at passe sig paa det os bekiendte Britannien. Delte Sted 
lyder saaledes (Nge Samling af Vid. Selsk. Skrifter II. S. 20):

(o) Hverken linpin Thoyras eller Hume, Smollft eller LÅngard, ei engang Turner 
(History ofj the Anglo-saxons), omtale Procops Brittia. Gibbon (decline and fall 
of the roman Empire VI. c. 38) antager Brittia og Britannia for et og samme Land, 
men betragter tillige det Hele som Fabel og Digtning. Endnu i Fortalen til Bos- 
worth’s Anglosaxon Dictionary (bond. 1838) p. LIV forklares Brittia ved den store 
brittiske Oe.
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íl-Det som hos Procop forekommer, de öer Britannia og- Brill in 
“angaaende, er meget besynderligt i sit Slag og indeholder Ting, som 
“man har vanskeligt for at udfinde nogen ret Rimelighed og Sammenhæng 
“udi: da han kommer frem med en öe Britlia, som hos ingen Anden er 
“at finde, deler den ved en Muur i to Parter, den ostlige og vestlige, 
“hvoraf den fürste skulde være vel beboet, men den anden fuld af Slanger 
“og giftige Dyr, giör den desuden til de Dödes Boelig, skiller den fra 
“Öen Britannia, men sætter dog de Angler, Priser og Rrittoner som Ind- 
“byggere paa den, og giör endelig Britannien ti Gange mindre end 
“Thule^ med andet mere, som er, deels tvertimod andre gamle Skribenters 
“Vidnesbyrd, deels noget, som de ei veed det mindste af; saa man der
iver har god Füie til at spörge, hvad P. har meent med alt dette? Naar 
“man paa den ene Side overveier, at han giör de Angler fil Indbyggere 
“paa sin Brittia, at han taler om en Muur, som de Gamle havde bygget 
“tvers(!) over denne Oe, at han sætter den Ivers for Rhinens Udlob, og 
“kun en Dags Reise eller 6 à 7 Mile fra det faste Land; saa kan man 
“af alt dette ei andet slutte, end at han dermed har meent de (¡andes 
“Britannia. Men naar man paa den anden Side seer, at han udtrykkelig 
“•skiller den fra Britannia, at han paa andre Steder under sidst bemeldte 
“Navn har meent det samme Land, som andre derved har forstaaet... 
“ei at tale derom, at han beretter om Indbyggerne paa Öen Brittia, at 
“de ingen Heste brugte, og vidste ei hvad en Hest var, da del dog er 
“bekiendt, at de Britanner vare vel forsynede med Heste og brugte 
“Mængde af dem for deres Stridsvogne: saa synes det at være tydeligt, 
“at han ved Brittia ei har forstaaet den rette og egentlige Britannia: 
“fölgelig gaaer det ei heller an at falde paa den Tanke, at ved sidst an- 
“förte Navn kan af ham være meent Hibernia, hvi Iken Öe han ellers ikke 
“nævner, og ved det fürste Britannia selv, da alle sidst opregnede Van
skeligheder her atter ere i Veien, ligesom ogsaa de i Henseende til

Kid. Sel. hist. og philos, .ifh. Kil Deel. G



50

Öen Brittia, forst berörte og andre Omstændigheder vise, at ved den 
„ei kan være meent noget Stykke af det faste Land.”

Enkelte tydske og nederlandske Historieforskere, fra en ældre 
Periode, liave troet at komme Sandheden noget nærmere, ved at henlægge 
Brittia paa Fastlandet, enten som en Deel af det gamle Batavia eller 
som en Öe i Rhinens Udlob(e). Men, ved at gaae endnu længere mod 
Nord, haaber nærværende Forfatter at kunne anvise hiin omtvistede öe 
sin rette Plads, og paa den Maade, saavel berige vor fædrelandske Histories 
ældste Stof, som bidrage til en rigtigere Fortolkning og Vurdering af 
Procops uskatterlige Efterretninger om Norden og om det nordvestlige
Tydskland. Saaledes vil da Anschars Levnet og de i Alfreds angel- 
saxiske Orosius meddeelte Reiseberetninger, begge fra det niende Aar- 
hundrede, ei længer kunne betragtes som de ældste authentiske Kilder til
Kundskab om vort Fædrelands Tilstand og indre Forhold 5 allerede tre 
Aarliundreder tidligere, eller i Midten af det siette Aarhundrede, vil 
hiint derimod, hos den byzantinske Herodot kunne siges at optræde i 
Historien.

Hoved - Resultatet af Forf. Undersögelse i denne Retning, som 
det paaligger ham at motivere ved tilstrækkelige Grunde, er nemlig, at 
Beskrivelsen over Öen Brittia ikke passer saa fuldkomment paa noget 
andet Land som paa vor jydske Halvöe, hvor alle hiin Öe lillagte physiske

(e) II. (i rotins de antiquitate reipublicæ batavicæ p. 27; Cluverii tiermania antiqua p. 
488; Usserii Antiqv. ecles. p. 216; Longhorn Elcnchus antiqvitatum albionensium 
p. 230; Alting notitia Germ, infer. II- p. 29. Man antog tillige, at de Gamle paa 
denne Oe havde opfort en Borg, Britteiiburg kaldet. Endelig kan ogsaa bemærkes, 
at nogle Forfattere, som have indseet det Modsigende og Usammenhængende ved 
enhver af de hidtil opstillede Forklaringer, uden at fole sig opfordrede til at for
toge nogen nye, ved at omtale Brittia, have afholdt sig fra enhver Yttring om denne 
Oes egentlige identitet; f. Ex. Stritter i sit fortjenstfulde Værk: Memorise populo- 
rutn ad Danubium 4. O., hvor Afsnittet om Varnerne haver til Overskrift: Fornica 
áj*  Brittica^ Hollenberg Anin, til Lagerbrings Sw. B. Hist. I. S. 44; Weicker, die 
homerische Phæaken i Rheinisches Museum für Philologie I. S. 239—41. Luden 

’Gesch. d. Deutschen HI. S. 621 skiclner mellem Brittia og Britannien, men uden 
nt indlade sig paa nogen videre Forklaring.
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og*  etlinographiske Forhold gienfindes. At Landet omtales og- beskrives 
som en Öe, kan her allermindst giöre nogen Vanskelighed, da det er 
noksom bekiendt, at ikke blot de Gamle, men ogsaa Middelalderens, ja 
selv nyere Skribenter hyppigen forvexle Oer og Halvöer*  noget hvor- 
paa ogsaa hosProcop selv forekommer et andet Exempel, idet han nemlig 
kalder Thule (den store skandinaviske Halvöe) en Oe(f)*  dette kunde 
desuden letteligen blive Tilfældet med et Land, hvorfra Floder havde 
Udlob som her Eideren og Skodborgaae(g), hvor den Söefarende stödte 
paa flere Oer af ei ubetydeligt Omfang, inden han naaede Fastlandet, og 
hvor dette tilcjeels bestod af forskjellige, ved en smal Landtunge forenede, 
Dele (li). Beliggenheden, som tillægge? Brit lia, modsiger heller ikke 
denne Forklaring, naar man tænker sig de Forandringer, som Kystlan
dene fra Skagen til Rhinen, siden den Tid have undergaaet, og at Procop, 
uden alle de geographiske Ilielpemidler, som nu staae os til Tieneste, 
indskrænket til mundtlige Beretninger, kun har formaaet at danne sig et 
ufuldkomment Begreb om saa lierne Egnes geographiske Forhold. Brit- 
tia kunde da vel siges at ligge *200  Stadier eller noget over 5 Mile 
fra Kysten, formodentlig eet eller andet Punkt af den nuværende olden
borgske eller ostfrisiske Kyst, ligeover for Rhinens Udlob, imellem Brit- 
tannien (den store brittiske Öe) og den store skandinaviske Halvöe eller 
Thule. Naar P. endvidere lader Brittia vende mod den yderste Deel af 
Gallien, nord for Spanien og Britannien, da indsees letteligen, at dette 
kun er en ubestemt og almindelig Angivelse af Beliggenheden. En

(f) Mine Bidrag til nord. Ravhandels ¡list, i Fïrf. Sel. hist, og philos, Afli. V. S. 26i.
(g) Med Hensyn til sidstnævnte, maaskee ogsaa til Riber-Aae, kaldte Islænderne Sönderjyl- 

land Landet fyri sunnan å. Den brittiske Krønikeskriver /Vennins nævner de udvandrede 
Anglers Fædreland insula Ogghul, hvilket den nye (Jdg./F. Gunn (London 191D) for
klarer p. 160 ved “a small island in the Kingdom of Denmark and Duchy Sleswick!”

(li) Derfor kalder Adam. Hvem. Vendsyssel og Thye Öerj ligeledes Skaane (Scania in
sula.... un dique cincta mari, præter ununi terræ brachium)- Endnu i det 16de 
A arli. kaldte en jydsk Geograph Salling, Thye og Vendsyssel Öer; Suhms nye 
Saml, til Danske Hist. I. S. 341.

G*  
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væsentligere Hindring’ vilde det derimod være for denne Forklaring, der
som der ved den lange Muur, som Procop lader strække sig giennem 
en stor Deel af Landet, fra Syd til Nord, virkelig skulde forstaaes en i sin 
Tid, af Mennesker OpförtJ thi, var endog et Foretagende af den Om
fang og Udstrækning, i et Tidsrum der laae langt tilbage for Procops 
Levetid, tænkeligt eller sandsynligt, vilde det dog være ei mindre usand
synligt, at del, efler at have existeret endnu i det sielte Aarhundrede, 
ei skulde have efterladt sig ringeste Spor, enten i Levninger eller 
historiske Vidnesbyrd (i). Men, da denne Muur udtrvkkeligen omtales, 
som opfort af de (iande, svnes deraf tydeligen at fremgaae, at Sagnet 
maa have henfört Öens Oprindelse til en uvis og liern Tidsalder; og 
der er altsaa Anledning til at antage, at en eller anden Naturfrembrin
gelse, ved Ubekiendtskab med Lokaliteterne og ved Misforstaaelse af Sag
net, hos den byzantinske Historieskriver er bleven forvandlet til et Menne
skeværk. At en saadan Forvexling her virkelig maa have fundet Sted, 
vil, uden Tvivl, blive indlysende ved Betragtning af Halvöens naturlige 
Beskaffenhed, saadan som denne nu viser sig, og som den kan antages 
at have existeret i en Tid der langt overstiger vor Histories förste 
Dagskiær.

Sonden for Limfiorden strækker sig, omtrent midt giennem Lan
det, vel ikke en regelret Aas, men dog en temmelig sammenhængende, 
for det meste oveni il flad Landryg, hvis höieste Punkter paa Halvöen kun 
hæve sig 5 lil 600 Fod over Havets Overflade, og, som under forskiel- 
lige Benævnelser, tildeels med forskjelligt Ydre og Beskaffenhed, fortsættes 
ind i Tydskland, giennem den Liineburgske Hede, lige til Ilartzen. 
Denne Höideryg danner Skiellet mellem de i modsat Retning strömmende 
Vandlob, og deler Halvoen, især den nordlige Deel, i den östlige kortere

(i) Siiltni, som anseer Brittia og Britannien for eet og samme Land, troer dog tillige, 
med Hensyn til denne Muur, at et dunkelt Bygte om vor llaivoc og om Danne*  
virke kan være kommen til l’roeop ; Kvit. Ilistvr. 11. S. 780. 
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og- steilere Heldning mod Kattegattet, og den vestlige, langstrakte og 
Hadere mod Vesterhavet. Ilver af disse fremviser ¡gien et aldeles for- 
skielligt Physiognomie. Stranden ved Vesterhavet bestaaer for det meste 
af Flyvesand ; ved Ringkiöbing dannes en stor Fiord med det eneste 
Indlob fra Sonden; langs en stor Deel af Kysten strækker sig de for 
Soefarende saa farlige Revler eller lave Grunde. Den östlige, mere 
höitliggende Heldning frembyder derimod en velgiörende Afvexling af 
Bakker og Dale, Skove og Indsoer; mange Aaer og flere seiibare Floder 
udgyde sig her i de dybt indgaaende Bugter af Kattegaltet(k). Disse 
forskiellige Naturforhold har Prof. Forchhammer skildret paa folgende 
Maade: “Den vestlige Deel af Jylland, Slesvig og tildeels Holsten frem- 
“byder en meget mærkværdig Modsætning mod den östlige Deel af Halv
aben. I denne finde vi Overfladen bakket, fuld af Afvexling og med 
“mange, med Ferskvand udfyldte Fordybninger; vi finde en frugtbar 
“Jordbund, hvis Mergel og Leer rigeligen lönner den derpaa anvendte 
“Umage. Den vestlige Deel af Landet derimod er en stor, uafbrudt 
“Slette, enten ubegrændset imod Horizonten, eller i den vestlige Deel, 
“især af Jylland, indfattet af Sandklitternes skarpe Former. Jorden er 
“her yderst ufrugtbar, og hvor man ikke med Lethed kan naae de dybere 
“liggende Leer- og Mergellag, tillader den ikkun en meget indskrænket 
“Agerdyrkning” (l). Ilertugdömmernes naturlige Beskaffenhed er, hvad 
den östlige og midterste Deel angaaer, omtrent det samme som i det 
Nordlige af Halvöen; dog er den östlige Deel der endnu frugtbarere, 
den midterste i det Hele lavere og mindre ufrugtbar; og endeligen den 
vestlige Deel, for det meeste, et lavt, overordentlig frugtbart Marskland,

(k) Pontoppidans Theatrum Daniæ S. 313 i Danske øllets IV. S. 20, 24, 25; Gliemanns 
danske Staters geogr. Beskr. I. S. 142; Æcncs Staatsbürgerliches Magazin \ \r. S. 
645—47.

(l) Danmarks geognosliske Forhold (1835) S. 105; jfr. A. Baggcsens danske Stat, be
tragtet geographisk og statistisk S. 11-13. 276 flg.



hvis Eiendommelighed med megen Sandhed karakteriseres i Saxos Indled
ning til hans Krönike, under Navn af det mindre Frisland (Fresia minor).

Det folger af sig selv, at enhver af disse modsatte Naturbetin
gelser maae meddele, saavel Landet, som Folket og Culturen et særegent 
Præg og dette Præg gienkiende vi allerede i Procops Beskrivelse. Den 
östlige Deel med dens rige Vegetation, udstrakte Skove, seilbare Aaer 
og Fiorde, med dens velhavende Byer og betydelige Anlæg, med dens 
renere og sundere Luft, svarer endnu til Frugtbarheden, til den over- 
flödige Vandmasse, den större Folkemængde og det tempererede Clima, 
osten for den formeentlige Muur. Vestkanten af Halvoen derimod, 
ufrugtbar og skovlös(m), fattig paa Aaer, Kilder og Indsöer(n), med 
dens kolde, fugtige, taagede Luft, hyppigen hiemsögt af den fra Vester
havet opstigende, for Vegetationen og Sundheden lige fordærvelige Hav- 
guse eller Havraag (o), kan vel i det siette Aarliundrede have været saa 
lidet befolket, at der kunde være Grund til den Forestilling, at hverken 
Mennesker eller Dyr der kunde leve(p). Den dræbende Luft kan da 
forstaaes om den omtalte Havraag, der i visse Perioder maaskee kan 
have viist sig hyppigere, end i andre; Slangerne og de giftige Dyr höre 
naturligviis til Sagnets vilkaarlige Overdrivelser (q).

Det vil neppe være vanskeligt at udfinde Anledningen til en saa- 
dan Forvexling af en naturlig Landryg og en ved Menneskehaand opfort 
Muur. Usandsynligt er det ei, at selve Landryggen i en fiern Fortid

(m) Danske Allas IV. S, 26} Gliemann S. 22. 201—2, Pbysiske Grunde for at her 
aldrig kan have været Skov, angives i Dalgases Riber-Amt S. 181.

(n) Danske Atlas IV. S. 29; Gliemann S. 49. 54. 67. Dalgases Riber-Amt S. 48. 53.
(o) Danske Atlas IV, S. 31. VII. S. 85; Gliemann I. S. 19. 20. 23 ; Aagards Thye S. 5;

Br. Seidelin Hiorring-Amt S. 69; Halds Ringkiöbing-Amt S. 60. 215; Dalgas's Riber- 
Amt S. 58; P. Adlers Hist, statist. Maanedstidende for Ribe Stift 1838—39. S. 52,

(p) Om den jydske Vestkysts stedmoderlige Behandling baade af Naturen og Kunsten, 
see nogle gode Bemærkninger i Adlers nysnævnte Maanedstidende 1838 Januar.

(q) Allerede den Yttring hos Eitmenins (Paneg. VI.) af der ingen Slanger vare i Bri. 
tannien, maatte have kunnet vække Tvivl om Identiteten af dette Land og Brittia.
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kan have været skovbevoxet(r), og sa al cd es havt et höiere Udseende end 
nu*  ligesom det ogsaa er bemærket, at der paa visse Steder gaaer fra 
Nordvest til Sydost en lang Strækning af Stene i Jorden, ei ulig en 
brolagt Vei (s). Mueligt kan dernæst Sprogsammenligning Iiielpe os videre 
frem. I alle nordiske Mundarter forekommer et ældgammelt Ord, Dige 
(isl. Diki, angels. Dik, eng. Ditch, holl. Dyk, tydsk Teich, fransk digue), 
som betyder, saavel et Gierde af Steen eller Törv, som en Dæmning mod 
Vand, og tillige den Groft eller Fordybning der fremkommer ved Gravning. 
Roden hertil maa, uden Tvivl, söges i det Ang. Sax. dicau (eng. to dig) 
ø: at grave. Nu kan formodes, atProcops Iliemmelsmænd, sandsynligen 
de Angler, der, efter hans Fortælling, med frankiske Gesandter ankom til 
Hoffet i Constantinopel, enten have kaldt den jydske Landryg slet hen 
et Dige, som det, baade efter det Anförte og efter Sprogbrug vel kunde 
kaldes, eller, for at give et anskueligt Begreb om dens Beskaffenhed, have 
lignet den ved et gammelt Dige eller Muur(t). Procop, som paa Felt
togene havde havt Ledighed til at omgaaes med Folk af forskiellige ger
maniske Folkestammer, har noppe været aldeles ukyndig i disses Sprog (u),

(r) Danske Atlas IV S. 26.
(s) Danske Atlas IV. S. 25.

(I) I Jylland betegner Ordet Dige endnu et Gierde, s. Molbechs Dialectlexicon. I det 
Slesvigske findes Levninger af en gammel Nuur eller Vold, en formeentlig Grændsc 
eller Forsvarsvold mellem Angler og Friser, som Sagnet kalder Oliers-Dige ((hitzens 
Dänische Sprache in Schleswig S. 18); ligeledes i Aarhuus Stift et Dige Dan
diget kaldet, som giör Grændsen mellem to Landsbyer; Pont op pidan danske 
Atlas IV. S. 408. Vel kaldes Severs Muur i den Angelsaxiske Krönike (ved A.
89) veal (wall) og E, Moor (Suffolk-W^ords 1823) bemærker udtrykkeligen at dike 
Engclland ikke, som i Skotland og Holland, betyder “a wall or rampart or any 

thing raised”; imidlertid findes dog i Wiltshire en saadan opkastet Groft (Ditch) 
kaldet Wansdikc, (Ang.-sax. Wædenes Die), som ansces for et Arbeide fra den saxiske 
Periode, enten som Grændse mellem Mercia og Wessex, eller som Værn mod Indfald 
af Brillerne; Camdens Britannia I. col. 100; ligeledes et Offa-Dike i Radnorshire, 
anlagt for at beskytte Mercia mod Brillernes Indfald; sammesteds col. 698.

u) Dette synes at fremgaae af Gotb. Kr. II. c. 15, IV. c. 20; jfr. Männert III. S. 406, 412.
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men naturligviis heller ikke saa fortroelig dermed, at han jo lelteligen, 
ved at höre det nordiske Ord Dige, Lunde tænke paa det beslægtede 
græske Tsfyoc og dernæst forvandle en naturlig Landryg der lignede et 
gammelt Steendige til en i gammel Tid opfört Nuur. At en saadan For
klaring ei ligger saa meget iiern, foranlediger Procop selv os til at an
tage, idet han nemlig paa et andet Sted (Goth. Kr. III. c. 27) ud
leder Byen Scyllæum ved det sicilianske Stræde, ei af Uhyret Scylla, 
men afen Fiskeart <7X’jXazs£ som kaldtes Ilunde, hvorved han tilföier: 
“Tingene faae fra Begyndelsen af, altid Navn efter Ligheden, men Sag
tnet som bringer dem i Omlob blandt Folk, frembringer urigtige 
“Forestillinger, af Ubekiendtskab med de egentlige Forhold.” Heller ikke 
savnes flere lignende Exempler paa, at Folketroen og Sagnet haver tillagt 
visse Naturfrembringelser eller Naturphænomener en kunstig Oprindelse 
og Sammenhæng (v).

Det kan neppe omtvivles, at saavel hiin Landryg som den for- 
skiellige Naturbeskaffenhed afHalvöens östlige og vestlige Deel, alt længe 
för det siette Aarhundrede maae have tildraget sig de Gamles Opmærk
somhed, forsaavidt Ilalvöen overhoved var dem bekiendt. Paa et andet 
Sted bar nærværende Forf. stræbt at godtgiöre, at det Scvo mons immen- 
sus, der, efter Plinius's temmelig utydelige Forestilling, dannede sinus 
codanus ikke kan have været andet end den omtalte Iloidestrækning, der 
fra Limfiorden af naaer ind i Tydskland (x). Pglheas’s Skildring af et 
nordisk Land med Kornavl, Drik af Honning in. in. og Melas Codanonia 
(Scandinavia) som overgik alle de övrige Öer i den codanske Bugt, 
baade i Frugtbarhed og Störreise, passer sig allerbedst paa vor Ilalvöe,

(v) Saaledes kalde Islænderne de milelange Rækker af Rasalter, der ligne tilhugne og 
saminenfoiede Muurvægge, Trollahlaud, o: Opstablinger af Trolde eller Jetter. 
Hermed kan sammenlignes den under Navn af the giants Causeway hekiendte Ba
saltformation i Irland. Paa et andet Sted i Island kaldes en lignende Klipperad 
Trollkonu-gardurj Olafsens og Povelsens Reise I. S. 397} Bierge, der ere ud- 
slukte Vulkaner, kaldes Trollrtyngiur, sammest. II. S. 752.

(a) l'id. Sel. hist. pliil. ¿ifh. V. S. 9.7U.
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især naar man vil antage, hvad ikke er usandynligt, at saavel inassiliske, 
som især romerske Skibe, enten ved at folge den jydske Kyst norden om 
Skagen kunde have naaet ind i Kattegattet, eller ved Storm være drevne 
derind, og saaledes have lært at kiende Jyllands östkyst(y). Den ger
maniske Öe Scandza (Scandia) eller, som en anden Kilde har det, en 
Oe i Ilavet, Scant kaldet, hvor et ældgammelt Sagn lader det saxiske 
Kongehuses Stamfader Sccaf som et lidet Barn lande i en Baad uden 
Mandskab, med et Kornneeg under Hovedet, omgivet afVaaben, have de 
fleste Nyere villet forklare om Skaane; men da der tilfoies, at han som 
Ældre, kom til at regiere i Slesvig eller Angeln (z), hvorfra Udvandrin
gen siden skeedte til Britannien, tör vel antages, at dette mærkelige 
Sagn maa vise hen til en fremmed Stammes Indvandring paa Ilalvöen, 
til Söes, fra östen af(æ), og maaskee tillige paa en inythisk Maade 
antyde den östlige Dcels fortrinlige Frugtbarhed og Agerdyrkningens

(y) Uid. Sel. hist, philos. Afh. 1. c. S. 261.
(z) De hidhörende Steder af gamle engelske Kilder ere samlede i J. Kemble’s Udg. af 

Digtet om Beowulf, II. Fort. p. HI—IV. Spor til lignende Sagn synes ogsaa at 
forekomme hos Franker, Alemanner og Longobarder; hvorom s. 11. Leo Beowulf, 
das älteste deutsche Heldengedicht S. 34 og Grimms deutsche Mythologie, Anh. S. 
XVIII. Forf. Forklaring af Melas Codanonia (eller efter en anden Læsemaade, 
Scandinavia) og den longobardiske Pauls Scandinavia ont den jydske Halvöc (Vid. 
Sei. hist. Afh 1. c. S. 265. 269) vilde linde Bestyrkelse, dersom Beowulfsdigtets 
Sccde-land, Sccdcn-igge o: et Land mellem to Have (bi sæm tweonum; Kemble’s 
Udg. I. p. 2. 120), ifolge Leos sindrige Formodning anf. St. S. 49 kunde forstaaes 
om den jydske Halvöe. Med Scedcnigge kan igien jævnfores Scatenauge ved Elben 
hos en longobardisk Anonym, og det saxiske Scadenauge hos den frankiske Fredegar. 
At det Scandinavia, hvorfra Vinulerne (siden Longobarderne) efter Pauls Beretning 
skulle være udvandrede, nærmest passer sig paa den jydske Halvöe, synes ogsaa 
at antydes derved, at Sccaf i the Travellers Song siges at have regieret over Lon
gobarderne (Kemble’s Udg. 1. p. 229). Skulde ikke hiin Betydning af Scedeland 
og Scedcnigge (Skaney?), som et Land mellem to Have, kunne lore til en nye 
Etymologie af Landsnavnet Skaane? Noget lignende synes, i det ringeste, at frem- 
gaae af den bremenske Adams Beskrivelse: “Sconia insula .... undique cincta mari, 
præter unum terræ brachium, quod ab oriente continens Svediam disterminat a Daniu.”

(æ) Da Angelsaxerne lade Skiold (Scyld) være en Son af Sccaf, kan dette Sagn tillige 
antyde at det danske Rige forst er opstaaet i Jylland; Petersens Daum. Sagnhi
storie I. ¡S. 131; jfr. Grimms deutsche Mythologie S. 218.

Fid. Sel. hist, og philos. Afh. Fil Deel. II
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tidlige Oprindelse her. Derimod synes yngre Skribenter af Middelal
deren, ikke at have kiendt eller bemærket denne Halvöens eiendommelige 
Natur. Hverken hos den longobardiske Paul eller hos den engelske 
IVulfstan forekommer Noget, som viser hen dertil; Kun Adam af Bre
men anfører udtrykkeligen, at de storste Stæder i Jylland laae ved Ind
lob fra Ilavet (sicubi brachia maris occurrunt,ibi civitates habet maximas); 
og naar vor Saxo, i Fortalen til sin Krönike, skielner mellem Jutiæ pro
minentia og det vestlige Slesvigs flade Marskland, er det höist rimeligt, 
at han ved Iliin netop haver tænkt paa Hôidestrækningen giennem Midten 
af Halvøen.

II

Men, bliver nu Spörgsmaalet, hvad kan have foranlediget Procop, 
for hvem den store brittiske Öe ei var ubekiendt, som vidste, at germa
niske Folk her havde nedsat sig, som ved Indfodtes Beretninger ogsaa 
havde lært at biende den jydske Halvöe, til at benævne Denne Brittia, og 
et af de der boende Folk Britter? Mueligen kan han imellem den brit
tiske Öe og det her indvandrede Folks Stammeland have tænkt sig samme 
Navne - Otereenstemmelse, som imellem det store og det lille Britannien 
(Bretagne) (o); men sandsynligere er det dog, at hiin Benævnelse enten 
hidrörer fra en Misforstaaelse hos Procop selv(a), eller fra en urigtig

(ö) Britannia parva kaldes det hos Geographen af Ravenna. Folgende Forestilling ora 
Forholdet mellem disse to Lande, hos en Skribent fra det 14de Aarhundrede, 
kan, paa en Hl aa de, tiene til at forklare Misforstaaelsen hos Procop. “Britannia 
insula.... ab Anglis occupata.. .. Anglia dicta est & deinde alia insula occidentis 
ad quam Britoncs confugerant, Britannia appellata est usque in hodiernum diem. 
Et hic duæ sunt Britannia, una quæ major dicitur & est Anglia, alia minor." 
(Gobelini Persona Cosmodromii Ætas I. Meibomii Ser. rer. German. I. p. 71). 
Disse, i Frankrig nedsatte Britter kaldtes paa Latin Britoncs (jfr. Jornandes c, 45), 
og paa Græsk Bretannoi.

(a) Som ogsaa paa et andet Sted forvexler Tauriskerne (et Folk i nuværende Steyer- 
mark) med de illyriske Taulantierj Schlossers Welthist. Übersicht III. 4. S. 60. 
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Læsemaade. Hvorledes en saadan fra Begyndelsen af kan være bleven 
til, og siden efterhaanden optagen i alle Haandskrifter, vil formodent- 
ligen paa folgende Maade kunne forklares. Halvöens Benævnelse i det 
gamle nordiske Sprog var Gotland eller Jotland (A. S. Gotland, Geat- 
land), i Middelalderens Latin Gothia eller Jutia (Giota). Ligesom G, J 
og i de gothiske Dialecter letteligen gik over i hinanden, saaledes 
blev ogsaa, under Afskrivningen, Ju byppigen forvexlet med L7; Jutland 
blev saaledes til Kitland 9 Jntia til Kitia, Jutæ til Kitæ. Allerede hos 
de gamle romerske Skribenter torde en lignende Forvexling forekomme(b); 
men hverken hos disse eller hos de fremmede Krönikeskrivere af Middel
alderen findes Spor til, at hine forskiellige Benævnelser have betegnet 
forskiellige Folk (c) J hvorimod der i danske Kilder fra den senere Mid
delalder dannede sig en Forestilling om et Kitland^ Kiteslet, som en col- 
lectiv Benævnelse for Sielland og Smaaöerne, hvis Beboere da kaldtes 
Kiter (d); en Forestilling, som endog synes at være antaget selv af Flere 
blandt vore nyere kritiske Historieforskere(e). Men ligesom nu Jutia i Middel-

(b) For Nuithones (et af de 7 Herthadyrkende Folk ; Taciti Germ. e. 40) haver en anden 
Læsemaade Vuithtncs (uden Tvivl Juttones 3: Guttones'). Nogle have anseet det 
forreste N som prosthetisk; ligesom Nerthus (hos Tacitus) for Er thus, Herthus, 
.Neustria for Eustria. De tydske Juthungcr kaldes i Haandskrifter af Eumenius og 
Amm. Marcellinus ogsaa Fithunger, og betyde neppe audet end et Folk af gothisk 
Stamme; Suhm udv. Folk II. S. 116—117; Thunmanns nordische Volcker S. 38, 
hvor tilige bemærkes at Vistula er bleven udtalt og skrevet Justula. Jvfr. de 
fordum omtvistede Læsemaader Vineta og Jumneta.

(c) De bedste Codices af Beda læse Jutæ, ei Vitæt, jfr. Sheringham de origine Anglo- 
rum, p, 38. Ilaandskriftcrne af aidant af Bremen kalde de Danske i Jylland baade 
Jut ha s og TViddas. Jyllands Eponymus heed, efter en frisisk Kilde, baade Vitho 
og Juthoj Suhms Krit. Hist. I. S. 176, 179; Damn. Hist. IV. S. 505. At Gother og 
Viter vare eet og samme Folk, bemærkes derfor rigtig af Thunmann, anf. St. Dog 
anseer Prof. Keyser (Afhd. om Nordmændenes Herkomst og Folke - Slægtskab, i 
Norske Samlinger VI. S. 315) Vitæ for en virkelig gammel (selvstændig) Benæv
nelse af Jyderne; og, hvad der er endnu mærkeligere, selv Rask skielnede mellem 
Viter eller Juter og Guttonerj Piord. Sprogs Oprindelse S. 157.

(d) Det fürste Spor til denne Forestilling forekommer i den saakaldte Kong Eriks 
Krönike, og er siden videre udsmykket baade i danske og svenske Kilder; Grams 
Udg. af Meursius col. 1—4; Suhms Krit. Hist. I. S. 175. 257.

(e) Petersens Damn. Hist, i Hedenold. I. S. 47. 48. 463; III. S. 198; jvfr. det nysan- 
forte af Rask og Keyser.

II*
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alderens latinske Haandskrifter blev til saaledes gik hos Grækerne 
Labialbogstavet V over fil B eller forvexledes dermed. Vandalerne 
kaldtes derfor baade OvavBaXot og BavStXot; Hibernia kaldtes hos Ptole- 
mæus Iouspvta (Melas Juuerna) og Engelland ikke Albion men AXouiov. 
Det samme linder Sted i Middelalderens latinske Kilder; Burgunderne 
kaldes her Wurugundi; Bulgarerne Vulgarer. Men især torde dog Læ- 
semaaden Jugantes (Fugantes) i Stedet for Brigantes (et Folk i Britan
nien) i en Codex af Taciti Annaler (f), tiene til at forklare Oprindelsen 
af Procops Brit lia; thi ligesom liri i hiin Codex er bleven til Ju saale
des kunde, hosProcop, Ju ogsaa blive til Jiri. Ileller ikke mangle der Ex- 
empler paa, at vor Forfatter paa flere Steder urigtigen har opfattet Folks 
og Personers Navne ; Ar&orichoi forekommer hos ham i Stedet for Arzuo- 
choi (Goth. Kr. I. c. 12) og InJulph (Navnet paa en gotliisk Høvding 
IV. c. 15) skal upaatvivlcligen læses Intpdph, (det islandske Ingolfr) (g). Det 
er desuden noksom bekiendt, at ingen Ord ere mere udsatte for Misfor- 
staaclse og Forvanskning, end netop Sted- og Folkenavne (h).

Antages det nu som afgiort, at ved Brittia maa forstaaes den 
jydske Ilalvöe, og at Navnet Jutia eller Jylland allerede dengang har 
betegnet hele Halvøen, gienkiendes ogsaa letteligen de Folk, som P. 
sætter her, og som, deels med en höiGrad af Sandsynlighed, deels med 
historisk Vished, kunne forfølges i disse Egne? giennem et Tidsrum af 
omtrent 1000 Aar. Allerførst mode vi den af Pytheas beskrevne, for 
Oversvømmelse af Havet jævnligen udsatte Kyst (Æstuarium) Mcntono-

( f) Lappenberg Gesell. Englands I S, 27- Euthioncs líos Fenantius Fortunatus er maa- 
skee cn anden Læsemaade for Jutiones, (Guttones).

(g) Exempter paa flere hos Procop forvanskede Nomina propria, skulle (¡folge Papen- 
cordt Geseh. d. vandal. llersch. inw Afrika, S. 142-) være anforle i Malion life 
of Belisarius, som Forf. ei nærmere kiender.

(li) 1 sidste Afsnit af nærværende Undersøgelse vil Forf. stræbe at godtgiöre, at Be
nævnelsen Brebter, (med forskiellige Læsemaader) hvorunder llerulcrné forekomme 
bos Paul Warncfrids Son, bar betegnet Procops Bvittcr o: Jyder. 
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mon, som paa et andetSted cr beviist at være vor Halvöe (i); Guttonerne 
som indsamlede Rav og- Teutonerne, til hvem det solgtes. Ilenved 400 
Aar senere karakteriserer Mela vor Halvöe med dens naturlige BcskatFen- 
lied, som et longum supercilium, kalder den Codanonia eller Scandinavia, 
og nævner som dens Beboere Cimbrer (Pytheas’s Guttoner) og Teutoner (k). 
Ilos Plinius synes Scandinavia ogsaa at betegne vor Halvöe, blandt hvis 
Folkeslag her nævnes Hillevioner (Folksom boe ved en Flod 5 enten Elben 
eller Eideren?) og Cimbrer', ¡folge Sammenhængen, de Sidste nordligst 
og de Förste sydligst (1). Tacitus beskriver Halvöen som en langstrakt 
Udböining af Germanien mod Nord, (in septentrionem ingenti flexu 
redit.... Germanice sinus') beboet af Cimbrer (Germ. c. 57). I det 
andet Aarhundrede beskriver Ptolemæus vor Halvöe, under Navn af den 
cimbriske, og sætter her to Hovedfolk, sydligst Saxer, nordligst Cimbrer, 
foruden adskillige andre Folk, som ei nævnes hos nogen anden gammel 
Forfatter, og formodentligen kun betegne enkelte Districter (m). At den 
longobardiske Paul Warnefrids Sön fra Slutningen af det 8de Aarhun
drede, ved Öen Scandinavia har forstaaet den jydske Halvöe, fremgaaer 
tydeligt af dens Beskrivelse (n) ; blandt de her boende Folk nævner han 
vel udfrykkeligen kun eet, nemlig de derfra udvandrede Finiler, men 
dog paa en saadan Maade, at han synes, foruden dette Folk, at have 
tænkt sig der endnu to andre (o). Den engelske Bed«, der skrev i förste 
Halvdeel af samme Aarhundrede, var hidtil anseet for den ældste For-

( i) Vid. Sei. Skr^ anf. St. S. 248.
(k) Samme S. 261.
(l) Samme S. 265 — 67.
(m) Samme S. 275.
(n) Samme S. 269.

(o) I. c. 2. “Intra hane (instilara) constituti populi', dum in tantam multitudinem 
pullulassent, ut jam simul habitare non valerent, in tres omnem catervam partes 
dividentes, quæ ex illis pars patriara relinquere deberet, sorte perquirunt c.7. Erant 
kVinili. .. unius non nimiæ amplitudinis insulæ tertia soluinmodo partícula”.

I 
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latter, der har havt en rigtig Forestilling*  om de her existerende Folks 
Stilling*  til hinanden indbyrdes, idet han nævner Englernes Land, som 
beliggende mellem Jydernes og Saxernes(p)5 en Forestilling, som 
gientages hos engelske Skribenter fra den nærmeste paafölgende Tid(q).

Sammenlignes nu de anförte Kilder, da finder man, at de ældste af 
disse ere enige om at sætte to Hovedfolk af germanisk Stamme paa 
Halvöen; det ene nordligere, som hos Pytheas heder Guttoner, hos Mela, 
Plinius, Tacitus og Ptolemæus Cimbrer $ det andet sydligere, Pytheas’s og 
Melas Teutoner, Plinius’s Hillevioner, Ptolemæus’s Saxer. I Pytheas’s 
Guttoner findes de ældste Spor til Gothers eller Jyders Navn*  Cimbrer 
i disseEgne hidröre, uden Tvivl, fra Forestillingen om Oversvömmelse som 
Anledningen til dette Folks ældste Vandringer, men tiener tillige til at be
styrke, hvad neppe heller fuldkomment lader sig afbevise, at Cimbrer, 
til en Tid, have boet paa Halvöen. Intet er til Hinder for at tænke 
sig ved Pytheas’s og Melas Teutoner, (et collectivt Udtryk for flere 
tydske Stammer) de samme Beboere af Nordalbingien og den nord
vestlige Deel af Tydskland, som hos Ptolemæus kaldes Saxer. Hillc- 
vioner betegne, uden al Tvivl, et Appellativum (Elfarbuar?), men som 
af Plinius’s Hiemmelsmænd maa være anseet for et særegent Folkenavn. 
Saaledes gienkiende vi da, allerede i den tierne Oldtid, de to Hovedfolk 
paa Halvöen, Jyder og Saxer (r). Blandt Middelalderens Krönikeskri- 
vere kiendte den longobardiske Paul Halvöens naturlige Beskaffenhed

(p) Hist. eccl. Angliæ I. c. 13.

(q) Ethelwerd (fra Slutningen af 10de Aarli.): “Anglia velus sita est inter Saxones 3f 
G ¿otos ÇGothosJ” j Udvandringen til Engelland skeete “ex tribus provinens Germanise 
Saxonia, Anglia atqve Gioia”; jfr. ßcowulf cd. Kem&Ze II. p. IV. fVulfstans ileise- 
beretning sætter Hedebye mellem Vender, Saxer ug Angler.

(r) Halvöens ældste etbnograpbiske Forhold ni. ni. ere nöiere udviklede i Vid. Sclsk, 
histor. Afk. V. S. 277—81, 
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nöiere(s) end han kiendte dens Beboere; imidlertid forekomme hos 
ham Vinuler, uden Tvivl vore nordiske Kilderss jydske Folkestamme 
med Navnet Pendler (A. S. Wenlum, Wendlaleod; Isl.a Vendli; Adam 
Brem. Vendda, jfr. fPændlæ folkkæreth i Riberstift i FPald. Jordeb.')*,  
ligesom det og. efter det ovenfor bemærkede, ei er usandsynligt, at Paul 
kan have havt en dunkel Forestilling om tre forskiellige Folk paa Halv-*  
öen. Men vigtigere er det dog for os, at det lange Mellemrum af næ
sten 600 A ar imellem Ptolemæus og Beda, i hvilket den jydske Halvöe 
hidtil har været historisk ubekiendt, nu kan udfyldes ved Ilielp af en 
Historieskriver, der allerede 200 Aar för Beda har kiendt Halvöens 
Beboere ligesaa nöie som Denne, og med Sandhed og Udforlighed be
skrevet dens naturlige Tilstand, Folkenes Cultur og deres Fohrold til 
andre, endog fierne, Nationer.

Af de tre Folk, Beda nævner som Halvöens Beboere, forekomme 
Angler (Angiler) Jyder (Britter) hosProcop; Saxerne kiender Denne 
ikke, men derimod Friser. Beggefnævne de Jyderne sidst, og ligesom Sam
menhængen synes at vise, at, i det ringeste Beda, haver tænkt sig den 
i Halvöens nordlige Deel. At, for övrigt Navnet Jyder kan betrag
tes som Udtryk for Halvöens Urfolk, er ovenfor godtgiort; hvorfor ¡gien 
Gotland, Jotland, Julia, fra vor Jordbeskrivelses ældste Tid af, har be
tegnet hele Haloen. Ogsaa kan bemærkes, at Procop, paa et andet 
Sted i sit Værk, synes at omtale Jyderne paa Halvöen, uden selv at vide 
at disse vare identiske med det Folk, han her kaldte Britter (t). Men, 
at ikke mindre Anglernes Navn her maa have været et ældgammelt Stam
menavn kan imidlertid sluttes deraf, at dette Folk allerförst nævnes af

(s) Paul havde, uden Tvivl, ogsaa sine Beretninger fra Indfodte (qui earn lustra ver unt;
I. c. 2.)

(t) Goth. Krigs 2den Bog, 6te Kapitel beretter, at da Gotherne forlangde en Deel af 
Nedre Italien afJustinian, svarede Belisar, at man allerede havde overladt Gotherne 
Britannien; mon herved ikke inaa forstaaes de fra vor Halvöe Udvandrede, hvisOccu- 
pation af Britannien det græske Hof vilde have anseet som en frivillig Overdra-

, gelse?
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Tacitus blandt de 7 Herthadyrkende Folk, der sandsynligpen alle have 
boet i den sydlige Deel af Halvöen og i Nærheden af Elbens Udlöb (u). 
Hvorvidt, for øvrigt, disse Ilalvocns Angler kunne henföres til samme 
Folk, som de Angler, Pfolemæus sætter sonden for Elben, eller om ei 
Begge have været forskiellige germaniske Stammer, der ved lignende 
Anledninger have faaet et fælleds Navn, er et Spörgsmaal som her 
maa henstaae uafgiort. Naar Procop paa et foregaaende Sted af sit 
Værk (II. c. 15) omtaler Varner og Danske som grændsende til hinan
den, kan dette maaskee berettige til den Slutning, at Navnet Danske, 
som et almindeligt Navn, allerede paa den Tid maa have betegnet alle 
de Folkeslag, der beboede Halvöen(v)j mærkeligt bliver dette Sted altid, 
som det forste hos nogen græsk Forfatter, hvor Navnet Danske med 
Vished forekommer.

(u) Ved Angeln liar man i don ældste Tid tænkt sig en stiirre Udstrækning af Land 5 
s. Priisskr. om det danske Sprog i Slesvig S. 17. At Angler ikke forekomme i Bco- 
wulfsdigtet, er mærkeligt; maaskee ere de lier indbefattede under nogle Stammer 
af Danske f. Ex. Vest- eller Syd-Danske; hvilket igien kan bestyrkes derved, at i 
Begyndelsen af det 8de og 9de Aarhundrede Friser og Danske (Angler?) siges at 
have boet nær ved hinanden, QSidim Udvandrede Folk II. S. 55, 60; jfr. Egils Skal
lagr. Saga p. 280); ligesom det ogsaa er tydeligt, at baade Gregorius af Tours og 
Procop (i Fortællingen om llcruiernes Indvandring i Norden), ved Danske nærmest 
have tænkt sig Ilalvocns Beboere. Adam af Bremens Tillæg til Efterretningerne 
om Saxernes ældste Sæde ved Rhinen, et voeati sunt Angli, vilde, med Hensyn til 
dette Folks Oprindelse, Sammenhæng med Saxerne m. m., være af Vigtighed, der
som de sidste Ord ikke savnedes i den ypperlige Wienske Codex, og lblgelig kunne 
være en senere Interpolation.

(v) Noget saadant synes ogsaa at fremgaae af Beretningen hos Gregorius af Tours om 
de Danskes Tog op ad Maasfloden i Attuaricrnes Land (509—12) under Kong 
Chochilaks (Iluglciks?) Anförsel, (den forste Gang at de Danske nævnes ved en 
saadan Anledning), thi det er vel rimeligst, at disse Pirater have været fra Ilalv- 
öen. lieysers Mening (S. 373), at de Danske dengang have havt baade Halvöen 
og de danske Oer inde, grunder sig deels paa hans, som F’leres Misforstaaelse af 
Procops Brittia, deels paa hans Hypothes om den saakaldte norræne Folkestam
mes Nedsættelse paa Halvöen. Paa en meget lös Grund antager Sidun denne Konge 
at have været en Guitlach i Fyen (Damn. Hist. 1. S. 329; jfr. Krit. Hist. 11. S. 374); 
skiondt lian tillige, paa et andet Sted, henforer ham til Jylland (Krit. Hist. II. 
S. 383). Mærkelig er vistnok Overecnsstemmelsen mellem delte Tog og Higelaks 
Strid med Hctvarerne i Beowulfsdigtet ; Petersens Damn, Hist, i Hedenold II. S. 
260; Leo Beowulf S. 5, 7, 9.
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Denne Procops Folkeopregnelse kan ogsaa tiene (il at opløse det 
hidtil dunkle Problem om Ælden af Frisernes Tilværelse paa Halvøen. 
Da ethvert udtrykkeligt Vidnesbyrd savnes om Tidspunktet for dette Folks 
Indvandring-, som först i det Î2te Àarhundrede her bliver historisk 
bekiendt(x); endelig, da de ikke talrige Friser, som deeltoge i Udvan
dringen til Britannien, kunde formodes at have hört til Hovedstammen, 
som boede sydligere, mellem Udløbet af Elben og Rhinen (y), har det 
hidtil været næsten almindelig antaget, at dette Folk var yngre paa Halv
øen end hiin Udvandring, ja endog maaskee först i Slutningen af det 
ottende Aarhundrede her havde sögt Tilflugt mod Frankernes Overmagt (z). 
Dog have i den nyere Tid enkelte Grandskere troet at finde overveiende 
Grunde for den Mening, at Friserne, lige saavel som Angler og Jyder, 
höre til Halvøens Urfolk (æ), hvilken Mening da ikke lidet understøttes 
af vor Forfatter, som lærer os at Friserne, i det ringeste i første Halv- 
deel af det sjette Aarhundrede, her maae have udgiort et talrigt og selv
stændigt Folk.

Der findes i Procops hele Beretning intet som visér at han har 
havt, ligesom det heller ikke kunde interessere ham at have, nogen tyde-

(x) Saxo Gramm. P. E. Müllers Udgave p. 10. 688. Mathieus Parisiensis kalder, ved A- 
1238, vor Ilalvoe Gothia eller Frisia.

(y) Wiardas ostfris. Gescb. I. S. 42; FFcrscbe Volcker- und Völckerbündnisse des al
ten Deutschlands S. 130; Lappenberg Gesch, Englands I. S. 100; Mare fresicum, 
hos Nennius, som L*.  forklarer paa en anden Maade, kan sammenlignes med Adam 
af Brem. Oceanus fresonicus.

(z) Suhrn, udvandrede Folk II. S. 62. Priisskr. om det danske Sprog i Slesvig S. 36, 
(hvor hidhörende Steder hos nyere Forff. ere samlede); C. Paulsen i Nordisk Tidsskr. 
for Oldkyndighed I. S. 267. Adskillige Nyere, hl. a. Halem Gesch. Oldenburgs I. 
S. 71., have antaget, at det var Udvandringen til Engelland, der gav Friserne An
ledning til at trække sig op, langs med Kysten.

(æ) Michelsens Nordfrisland im Mittelalter S. 31. 40; Falcks Handbuch des schlcsw. 
holst. Privatrecht 1. S. 215, II. S. 12; Eichhorns Deutsche Staats- und Rechtsge
schichte I. S, 12. Schrader (Lehrbuch d. schlesw. holst. Landrecht I. S. 15) antager, 
at Friserne i det 5te Aarhundrede, efter Anglernes Udvandring, have nedsat sig paa 
de vestlige Kyster af det Slesvigske.

lid. Sel. hist. og philos. ¿ífh. Fil ilcel. I
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lig Forestilling om de her nævnte Folks geographiske Stilling. Vi ere 
altsaa, efter andre Kiendsgierninger, heföiede til den Slutning, at Jy
derne dengang have boet nordligsi; sonden for disse de söefarende 
Angler, som formodentligen endog have indtaget hele Halvøens Brede, 
mellem Vesterhavet og Östersöen, og sonden for Anglerne igien, især 
ved den vestlige Side, Friserne(ö). Derimod synes han rigtigen at have 
forestilt sig dem alle, som hörende til een Hovedstamme; i det ringeste næv
ner han Angler og Britter (Jyder) som eet og samme Folk (a), og antyder 
i Begyndelsen af sin Episode, at Beboerne af Brittia, ligesom Varner og 
Franker, regnedes blandt de germaniske Folkeslag; men Intet hos Procop 
betegner nærmere den Grændse som Landryggen, den saakaldte Muur, kan 
tænkes at have dannet mellem de forskiellige Folkestammer, eller Sprog
forholdet paa Halvöen. Imidlertid er der Grund til den Formodning, 
at saavel Landryggen, som Limfiorden og Gudenaa maa have dannet 
nahirlige Grændser mellem Stammerne og Mundarterne, hvilke Sidstes 
dialeetiske Forskiellighed upaatvivleligen stiger op til en fiern Fortid (b).

(o) Grændserne mellem de Egne disse forskiellige beslægtede Stimmer indtoge, have, 
uden Tvivl, været foranderlige og lade sig derfor ei bestemt angive; jfr. Priiskr. 
om det danske Sprog i Slesvig S7 10. 35. Kogle Formodninger herom, grundede paa 
de naturlige Grændser, ere fremsatte af Ancliersen, Vallis Hertliæ p. 73. 74. En 
nyere Reisende har endnu villet finde Overeensstemmelse mellem Indbyggerne af 
Angeln og Engellænderne i Physiognomie, Dragt, Sæder, Jorddyrkning m. ni ; Clarlfe 
Travels P. III. (Scandinavia) p. 51.

(•>) Den angliske Konges Söster kaldes her en brittisk Jomfru. Ogsaa hedder det i en 
gammel engelsk Lov om Jyderne—exierunt quondam de sangvine Anglorum^ Lom
bardi Archæonomia p. 148.

(h) Om det Cliarakteristiske ved de forskiellige Mundarter i disse Egne s. Piord. Tidskr. 
for Oldkyndiglted 1. S. 264, 281. Edsagn af gamle Kildeskrifter, f. E. den hell. 
Sviberts Levnet, at Anglerne stammede fra Friser og Saxer, og at alle disse havde 
eet Sprog, kan neppe forstaaes bogstaveligen j mere nærmer, uden Tvivl, en engelsk 
Krønikeskriver fra det 14de Aarh. sig Sandheden, naar han omtaler „Angli... ab 
initio tripartitam sortiti linquam?’ Script. XP. ed. Gale I, p. 210. At en saadan 
Forskiel viste sig kiendelig, selv i Engelland, s. Lappenbergs England. I. S. 91 i 
Rostvorlh Anglosaxon Dictionary, Pref, p, XXI—II. Rask har, i sin frisiske Sprog- 
leere S. 9, 13, erkiendt det Frisiske for et eget selvstændigt tydsk Oldsprog, lige 
forskiclligt fra Angeisaxisk og Plattydsk og nærmere Islandsk; hvorved man dog,
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Men, ikke blot de Folkeslag-, for hvilke Halvöen i femte A arli un
drede var Sæde, lærer Procop os at kiendej og-saa om disse Folkeslags 
Forfatning, Cultur, indbyrdes Forhold og Berörelse med nærboende 
Folk, meddeler han mærkelige Efterretninger, som atter kunne lede til 
interessante Slutninger og Formodninger. IVaar han saaledes omtaler 
Halvöens betydelige Folkemængde, ja endog vil vide, at A ngiernes Tog 
mod Varnerne foretoges med 400 Skibe og omtrent 400,000 Mand, 
da maa dette vistnok henhöre blandt hans ei usædvanlige Overdrivelser (c); 
men saameget tör vi altid slutte, ei blot af denne Yzttring, men af den 
hele Fortælling, at den gamle Forestilling hos Beda og Paul, om at 
Halvöen, efter Udvandringen til Engelland skulde have lagt öde(d), maa 
ansees for ugrundet, eller, i det ringeste, meget overdreven. Da de tre 
nævnte Folk beskrives som selvstændige, hvert under sin Konge, kunne 
vi med Vished forudsætte, at indbyrdes Fiendtligheder jævnligen maa have 
fundet Sted imellem dem; hvilket ¡gien kan bidrage til at forklare de paa 
Halvöen forekommende Sagn om Oldtids-Krige mellem Jyder og Engel

uden Tvivl, maa give Fort, til Bosworth’s anglos. Diet p. XLV Ret, at Forskiellen, 
paa den Tid Udvandringen foregik, kun maa have været ubetydelig. Om Sprog- 
grændsen paa Halvöen i Almindelighed, navnligen mellem den vester- og österjydske 
Mundart, forekomme interessante Bemærkninger i et lidet Skrift, der fortiener en. 
liver dansk Sprogforskers Opmærksomhed ; Nogle grammatikalske Bemærkninger om 
den vesterjydske Dialect, oplyste ved ethnograpliiskc og geographiske Billeder; ud
givne ved J. P. Bloch, Horsens 1837. 8. Oin det Særegne ved Molboernes Dialect, 
s. Danske Âtlas IV. S. 263.

(c) Hvorpaa Exempler anföres i Schlossers welthistorische Übersicht HI. 4 Abtlieilung, 
S. 112, 115.

(d) Imidlertid synes det dog historisk vist, at Saadant liar været Tilfældet i andre 
Perioder af Folkevandringen; saaledes skal cn Egn norden for Donau liave lagt 
öde efter Rugierne QProcoys Goth, Krig II. c. 14), og i Pannonien efter Vandalerne 
(Sammes Vandal. I. c. 22); da Saxerne, som i det 6te Aarli. gik med Longobar
derne til Italien, senere vendte tilbage til deres Hi em QP. fParnefrid III. c. 6), kan 
dette vel heller ikke, i den mellemliggende Tid, være taget i Besiddelse af Andre. 
Mon ikke saadanne gamle Erindringer kunne ligge til Grund for Bedas Forestilling ?

1*
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lændere(e), mellem Angler og Friser (0; maaskee endog de i Saxos 
Sagnhistorie omtalte Krige mellem Danske og Tydske (g).

Som en Virkning af den jydske Halvöes Overbefolkning anfører 
Procop, at aarligen bele Familier udvandrede til Frankerne. Allerede 
lios Skribenter fra Oldtiden udledes overordentlige Folkevandringer fra 
denne Kilde (h); end mere stræbe Middelalderens Kröniker, paa lignende 
Maade atforklare, saavel denordiskeFolks Vandringer til Lands, som deSöe- 
tog, hvormed de hiemsögte fremmede Kyster (i), ligesom der ogsaa findes 
Spor af lignende Forestillinger i de nordiske Sagn(k). Heller ikke er 
en saadan Forklaring af bine mærkelige Phænomener i og for sig selv 
usandsynlig, med Hensyn til de Forhold vi ere berettigede til at forud
sætte hos Folk og Lande i en ældre Tid. Folkemængden var næsten 
overalt relativ for stor, formedelst Landenes Clima, deres vidtlöftige 
Skove og Moradser, deres uopdyrkede Jordbund, der ingen andre Næ- 
ringsveie giorde tænkelige end Jagt og Fiskeri, i det höieste nogen 
Qvægavl(l). Skal Procops Udsagn, at slige Udvandringer aarligen 
fandt Sted, forstaaes bogstaveligen, synes her snarere at være meent en 
regelmæssig Udtømmelse af Befolkningens Overflod, saadan som man

(e) Danske Atlas V. S. 819, 828, 842.
(f) Jfr. den ovenfor, Anm. (t) omtalte formeentlige Vold mellem Angler og Friser, 

Olger dige kaldet, samt Danske Atlas VII. S. 302, 305j Annaler for nord. Oldkyn- 
dighed 1838—39, S. 377. flg. Om de i Beowulfsdigtet omtalte Krige mellem Jyderne 
og Friserne skulle henfores til saadaune Krige paa selve Halvøen, torde derimod være 
nvistj i det mindste synes Togene mod Friserne at være skeete til Soes, og maaskee 
til sydligere Egnej jfr. Leo, Beowulf, das älteste deutsche Heldengedicht (Halle 
1839), S. 57.

(g) Siduns Nord. Folks Oprindelse S. 273.
(h) Justini Hist. Lib. XXIV. c. 4. J. Cæsar b. Gall. V. c. 12.
(i) /*.  fVarncfrid I. c. 2. Galfrid. Monmouth. VI. c. 20. Flere Steder af Kildeskrif

ter ere samlede i Sulims Krit. Hist. I. S. 321. fig. II. S. 705.
(k) Deimskringla 1. p. 57j Saxo ed. P. E. Müller p. 418.
(l) Adelung Gescb. d. Deutschen S. 119, 161. T. Rothes Christend. Virkning IV’, 

S. 452; Gcijcr Svca Bikes Hæfder I. S. 575} Strynholms swenska Folkets Historie 
II, S. 25. 
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kunde tænke sig- den, naar Huusfædrene, ifölge gamle Beretninger, drev 
deres voxne Sönner, paa Een nær, ud, for at söge Ophold i fremmede 
Lande, end de periodiske, ved Omstændigheder fremtvungne og ved Lod
kastning bestemte Opbrud af större Folkesværme, der undertiden skulle 
være iværksatte (m). Uagtet det af Procops Fortælling ikke tydeligt 
fremgaaer, om hine Udvandringer skeete til Lands, eller til Vands, 
synes det dog, da han beskriver de Udvandrede som Öeboere og som 
Söefarende, uden for al Tvivl, at han især maa have tænkt sig det sidste. 
Vi ere altsaa berettigede til at henföre disse Udvandringer til de samme 
Angreb, hvorved de galliske Kyster, allerede fra Slutningen af det tredie 
Aarhundrede, hiemsögtes af de tydske Folk, der, under Navn af Saxer, 
Friser, Angler og Jyder» beboede Kyststrækningen og öerne fra Rhinens 
Udlob til Spidsen af den jydske Halvöe, af hvilke Hærjetog igien de 
Danskes og Normannernes mere storartede Söeforetagender fra det ottende 
Aarhundrede af, ere at ansee som Fortsættelse(n). Den Omstændighed, 
at Frankerne anviste disse Udvandrede Boeliger i svagt befolkede Egne 
af deres Land, kunde maaskee væretilfôiet af selve de frankiske Gesandter 
ved Justinians Hof, for at fremstille hine odelæggende Vikiugstog fra 
en, for det frankiske Riges Anseelse, saa meget mueligt, ærefuld Side, 
dersom det ikke, deels var höist sandsynligt, at visse Egne i det nord
vestlige Frankrig, under Merovingernes Regiering, maae have været i en 
maadelig Forfatning, deels af andre Kilder ogsaa tilstrækkeligen kunde 
godtgiöres, at, allerede fra det femte Aarhundrede, saadanne Nedsættelser 
paa de franske Kyster af saxiske, saavel Vikinger som Colonister, virkelig 
have fundet Sted (o). At Frankerne paa Grund af disse Nedsættelser

(m) Gvil. Malmesi). I. c. 1$ jfr. Stihm Krit. Hist. I. S. 322, 326; Ser. rer. Dan. V. p. 
218. Depping Normannernes Söetog og Nedsættelse i Frankrig, oversat af Petersen, 
S. 500 fig.

(n) Dette er med Grundighed og Klarhed udviklet i Petersens Danm. Hist, i Hedenold,
II. S. 258 lig; jfr. Depping Normannernes Söetog, overs, af Petersen, S. 120 Hg.

(o) Depping S. 119—20 j Mem. de VAcad. des Inscriptions & belles lettres XXI. p. 507. 
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kunne have tilegnet sig et vist Herredomme, selv over den jydskc Halvöes 
Urbeboere, navnligen over Anglerne, erfares her af Procop, men stem
mer tillige overeens med hvad der ellers er os bekiendt om hiin Tids 
Forhold (p); saaledes vides, i det ringeste, at de merovingiske Konger, 
fra Chlodovig af, fordrede af de i Armorika indvandrede Dritter, ligesom 
af Landets oprindelige Beboere, en vis Afhængighed, hvortil Hine dog ei 
wed det Gode vilde beqvemme sig(q). Kan det endvidere ansees som af- 
giort, at Rhinen paa den Tid, hvorom her er Talen, mod Nord begrænd- 
sede det frankiske Riges umiddelbare Herredomme, mangler det heller 
ikke paa Beviser for, at jævnlige Sammenstod have fundet Sted mellem 
Frankerne og deres nordlige Naboer, i en tidligere Periode deres For
bundne, i en sildigere deres Fiender, de ved krigersk Mod og Söeduelig- 
hed betydende Saxer, der efterhaanden optoge eller, i det ringeste hos 
Krønikeskriverne, kom til at indbefatte de fiernere og mere afsondrede 
Friser, Angler og Jyder. Et vist Supremat af Merovingerne synes disse 
Folk, eller i det ringeste flere saxiske og frisiske Stammer i en ældre 
Tid ogsaa at have erkiendt, ved Erlæggelse af en aarlig Skat*  men da 
dette Afhængigheds Forhold mere grundede sig paa en frivillig Forening 
end paa nogen egentlig Underkastelse, som Folge af Erobring, vilde 
Saxerne heller ikke ansees for egentlig frankiske Undersaatter. De opgave 
ikke deres Nationalitet, men beholdt deres Navn, Institutioner og egne Re
genter. Naar Frankerne vilde tilegne sig större Ret end dem tilkom, 
eller Saxerne vilde indrømme, giorde Disse Modstand og Fiendtligheder 
udbrøde da mellem begge Folkeslag (s), som endelig, efter mange Omvex- 
linger, endtes under Carl den Store med Saxernes Undertvingelse.

(p) Dog maa bemærkes, at ved Ånglorum gens, der vilde omvendes til Christendom- 
men, og hvilke Pave Gregor den Store i et Brev til de frankiske Konger i forste 
Halvdeel af det fite Aarh. omtaler som disses Undersaatter, neppe kunne forstaaes 
Andre end Anglerne i Brittannien; Lappenbergs Gesch. Englands I, S. 118,

(<]) Bouquet Ser. rer. Gall. II. p. 205,
(r) Bouquet Ser. rer. Gall. II. p. 171; Sismondi Hist, des Français I. p. 242, 246, 287, 

294.
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III.
Episoden om Overførelsen af de Afdødes Siele til Rrittia, der 

ildte væsentligen kan siges at höre til Oens Beskrivelse, er tilföiet, deels 
som der bemærkes, for at intet Öen paa nogen Maade vedkommende 
skulde forbigaaes, deels vel ogsaa som en Yttring af Forfatterens, ved 
flere Ledigheder kiendelige Interesse for det Overnaturlige. Selv vilde 
han dog ikke synes at fæste Troe til en Fortælling, der i og for sig 
maatte forekomme Enhver utrolig*  han viser sig derfor meget omhygge
lig for at paaberaabe sig tilstrækkelig Iliemmel, nemlig utallige Menne
sker fra hine Egne, som selv havde erfaret, hvad de berettede. Oprin
delsen til dette Sagn lader sig dog, ved Ilielp af de Gamles Forestillin
ger om Tilstanden efter Døden og om Sielevandringen, med temmelig 
Sandsynlighed, forklare. At Afdødes Siele fortes over en Flod eller et 
H av til det for dem bestemte Opholdsted, var en, i hiin Lære dybt 
grundet og almindelig udbredt Folketroe (s). Herfra udgik igien saavel 
de græske Sagn om Charons Fart over Underverdenens Floder, og om 
Dødens Færgefolk, Phæacerne, som den eddiske Mythe om de Döde, 
der ad Broen over Giallaraa droge til Ilels Bolig (t). For en Deel 
kan denne Forestilling maaskee ogsaa ligge til Grund for den ældgamle 
Skik, enten at opbrænde den Afdødes Liig paa et Baal af hans eget 
Skib, eller paa et brændende Skib at lade det drive ud i Havet, eller 
jorde det i en Baad, hvorover en Höi opkastedes; en Skik, som i den 
ældste Tid ei var ualmindelig her i Norden og forekommer ei blot hos 
Oldtidens Græker, men og hos Folk af slavisk og finnisk Herkomst (u);

(s) Magnusscns Edda lære IV. S. 477 j Grimms Deutsche Mythologie S. 479.
(t) Weicker i Rheinisches Museum für Philologie I. S 238 lig. Snorres Edda, Rasks 

Udg. S. 67. Edda Sæmundi III. p. 396. Flere orientalske Folk antoge en saadan 
Broe, soiu forte til Underverdenen 5 Magnussen anf. St. S. 478.

(11) Om Nordboernes Skik at brænde og begrave Döde i Skibe,om Skibsforestillinger in. 
m., i Antiqa. Annaler IV. S. 2855 Grimms d, Mythologie S. 480 Sagnet i Vol- 
sungasaga QFornaldar Sogar I. p. 142 , at Sigmund bragte sin Sons Liig til en 
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en Skik, hvortil der findes Spor i Middelalderens Digtninger (v), ja endog 
i det nyere Folkeliv (x). For øvrigt lader sig ikke omtvivle, at Sagn og 
Forestillinger, som de her omtalte, ogsaa kunne være foranledigede ved 
visse Egnes særegne Natur-Beskaffenhed. Ilos en sparsom Befolkning 
af ufrugtbare, for Havets vilde og odelæggende Angreb idelig udsatte 
Kyster og öer, maatte Folketroen og Folkesagnet nödvendigen modtage 
et sörgeligt, melankolsk Anströg. Endnu er Troen paa Varsler og For
bud om Ulykker paa Havet i saadanne Egne meget almindelig, og staaer 
vel i Forbindelse med det -i Skotland og paa tilhørende öer bekiendte 
Second sight $ hvortil ogsaa paa de nederlandske, slesvigske og jydske 
Öer og Kyster torde findes Spor(y).

Vanskeligere er det derimod at paavise de Lokaliteter, hvortil 
hint Sagn med Sandsynlighed kan formodes at knytte sig. Skal Brittia 
ogsaa her betegne vor Halvöe, bliver Spörgsmaalet, om man vil antage 
det, 24 Timers Roening fraliggende Land, hvorfra Overfarten skeete, 
efter de fleste og bedste Læsemaader for en Öe, eller, som Andre synes 
at have forstaaet det, for en Kyst af Fastlandet; i forste Tilfælde kunde 
man herved tænke sig en af de endnu existerende, undergaaede eller meget 
formindskede Öer mellem Udlöbene af Weser og Ems; i sidste derimod 
den nordvestlige tydske Kyst. Men det er heller ikke usandsynligt, at 
Procop, af Ubekiendtskab med de rette geograpliiske Forhold, kan

Fiord, hvor en Ebekiendt optog det i sin Baad, for at sætte det over, men strax der- 
paa forsvandt med Baadcn, liar enten Hensyn til den her omtalte Skik, eller kan 
sammenlignes med Sagnet hos Procop om Sielenes Overförelse.

(v) Grimm, anf. St,
(x) I en Egn af Bretagne skal det endnu være Skik at fore Liig til Kirkegaarden i en 

Baad over en Arm af Havet, i Stedet for den kortere Vei til Lands 5 Grimm S. 482. 
Herved maa dog bemærkes, at det paa visse Steder, i en ældre Tid, har været 
nödvendigt at transportere Liig over Vandet til Kirkegaarden, hvilken Skik kan have 
vedligeholdt sig, endnu eflerat hiin Fiödvendighed var ophört; Martin western is
lands, 2d. Ed. (1716) p. 322; Camcrers hist, polit. INachr, von einigen merkwür
digen Gegenden Schl. u. Holst, II. S. 1Ó5.

(y) Camerers merkw. Gegenden Schl. u. Holst. 11. S. 205; Molbcchs Dialectlexicon, 
sub v. Strandvarsflj F. llammcrichs skandinaviske Reiseminder S. 64.



have misforstaaet dette Sag-n, og henfort til Brittia eller vor Halvöe, 
hvad der egentlig skulde forstaaes om Britannien eller den store brittiske 
öe(z), og at altsaa det Land, hvorfra Sielenes Overfart antoges at skee, 
maa have været et eller andet Punkt af den modsatte franske Kyst, hvor, 
uden Tvivl, ogsaa de Individer af de frankiske Gesandters Folge, hvem 
denne Meddelelse skyldes, maa have hört hicmme(æ). En saadan For
klaring kan finde Understöttelse i den vidunderlige Beskaffenhed, Folke
troen tillagde hine Egne i Oldtiden. Man antog nemlig nogle, i Nærheden 
af Britannien beliggende meest öde Öer, som Dæmoners Boliger(ö); Be
boerne af en Deel af den franske Kyst mod Oceanet (locus, extremum 
quæ pandit Gallia littus, oceani prætentus aquis) troede at see Afdödes 
Skygger vanke der omkring (a); overhoved tænkte man sig de franske 
og brittiske Kyster som Sæde for alskens Troldom, Omgang med Aan
der, Maning af Döde og deslige(b), hvortil vel igien Anledningen, for 
en Deel, bliver at söge i Druidernes Tilværelse og Virksomhed i hine 
Egne. Der torde saaledes være Grund til den Formodning, at hint 
Sagn, som forövrigt kan have været fælleds for flere forskiellige Folk og 
Egne, nærmest bliver at henfore til Engelland og til Vestkysten af 
Frankrig. ,

(z) Det kan bemærkes, at den græske Skribent Tietzes fra det 13de Aarhundrede, i*  hvis 
Scholier til Lycophron v. 1204 dette Sagn gientages, nævner Britannien som den Öe, 
hvortil Overfarten skeete; men uden tydeligen at angive Beskaffenheden af det 
Land, hvorfra den skeete.

(æ) Dette synes at fremgaae af den Yttring, at Skat til Frankerne var dem, paa Grund 
af den dem paahvilende Pligt, efter deres Udsigende, eftergivet.

(o) Plutarclius de defeetu oraculorum; opera ed. Beiskii VII. p. 652—53; jfr. Mannerts 
Geographie (Britannien) S. 237. llanngiessers tydske Overs, af Procop IV. S. 301.

(a) Claudianus in Rufinum I. v. 125.
(b) Pomp. Mela III. c. 6, Iianngiesser anf. St. Schöning, Procops Kundskab om Nor

den, i Heinze hist. Abhandlungen V. S. 329. Mærkeligt, at i Bretagne Folketroen 
endnu antager, at de Afdödes Siele fores giennem Luften i en Vogu til Engelland j 
Grimms deutsche Mythologie S. 482.

Vid. Sel. hist, og philos. Àfh. FU Deel, K
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IV.

Beskrivelsen over öenBrittia er af vor Forfatter egentlig meddeelt 
som en Indledning til Fortællingen om de Begivenheder, der foregik 
mellem Varnerne og Anglerne; hvilken Fortælling i samme Bog og Ca
pitel af den gothiske Krigs Historie lyder saaledes:

“Ikke længe tilforn herskede en Mand over Varnerne, ved Navn 
Hermegiskl. Denne önskede at befæste sin Magt, og ægtede derfor en 
Söster til Theudibert, Frankernes Hövding, thi hans forrige Dronning 
var död kort fór, og havde kun efterladt ham en Sön ved Navn Kadi- 
ger. Denne Sön giftede Faderen med en Jomfrue af brittisk Slægt, 
livis Broder da var Konge over Angilernes Stamme, og havde skienket 
hende en betvdelig Sum Penge i Medgivt. Engang reed Hermegiskl 
ud i Marken i Selskab med Nogle af de Fornemste blandt Varnerne; 
der saae de en Fugl, som sad i et Træ og skreg meget. Kongen sagde 
da til sit Folge, (hvad enten han nu virkelig har forstaaet Fuglens Sprog, 
eller lian har vidst Besked om noget andet, og bildt dem ind at han for
stod hvad Fuglen spaaede derom), at han om 40 Dage vilde være död, 
thi dette aabenb^rede Fuglens Spaadom ham. ““Jeg har vel sorget for,”” 
tilföiede han, ““at I kunne leve i den tryggeste Rolighed, idet jeg har 
indgaaet Svogerskab med Frankerne ved at tage min nuværende Hustru 
derfra, og har skalfet min Sön en brittisk Jomfrue til Brud. Men nu, da 
jeg åbner min nærforestaaende Död, og hverken har mandlig eller qvindelig 
Afkom med min sidste Hustru, min Sön desuden er ugift, saa erfarer 
nu den Plan, jeg her vil meddele Eder, og forekommer den Eder ikke 
uheldig, da stræber at fuldföre den, saasnart jeg ved Döden er afgaaet. 
Jeg mener nemlig, at Varnerne ville have mere Nytte af Svogerskab med 
Frankerne end med öeboerne. Britterne kunne ikke underholde Forbin
delse med Eder für seent, og med Vanskelighed ; men Varnerne og Fran
kerne adskilles kun ved Khinfloden. Da nu Frankerne ere vore nærmeste 
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Naboer og1 tillige mægtige, liave de mange Midler paa rede Haand fil 
at vise os enten Venskab eller Fiendskab, naar det bebager dem, men de 
ville, under alle Omstændigheder, blive fiendtligsindede, hvis Svogerskabet 
med dem ikke vedbliver, thi det ligger i den menneskelige Natur, at den 
Mægtigeres Naboeskab er trykkende og beredt til at forurette, da det 
altid er let for Hiin at fremkalde Anledning til Krig med sine Na
boer, skiöndt disse ingen Uret have begaaet. Da nu dette forholder sig 
saa, skal I overlade min Sons Forlovede paa Öen Alt det liun har erholdt 
som Brudegave, og skal det være hende en Erstatning for den Vanære 
hun lider, overeensstemmende med Menneskenes fælles Lov*  men min 
Sön Rådiger skal ægte sin Stedmoder, hvilket vor Fædrene-Lov tillader.”” 

wSaaledes talte han, og paa den fyrgety vende Dag efter Forud
sigelsen blev han syg og döde, men hans Sön modtog Varnernes Rige. 
Han fulgte den Afdødes Raad, overeensstemmende med de, blandt disse 
Barbarer, betydeligste Mænds Mening, slog öieblikkeligen op med sin 
Forlovede, og ægtede Stedmoderen. Men da Rådigers forlovede Brud 
fik dette at vide, kunde hun ikke taale denne Uret, og brændte af Be- 
gierlighed efter at hevne den hende vederfarede Skændsel; thi hine Bar
barer holde Sædeligheden saa höit i Ære, at det Fruentimmer ansees for 
skyldig i Løsagtighed, som har tilsagt ægteskabelig Forbindelse, uden at 
denne finder Sted. Hun sendte da forst nogle af sine Paarörende til 
ham, og spurgte om Aarsagen hvorfor han saa haanligen forskiöd liende, 
da hun hverken havde været ham utro eller paa nogen anden Maade for
nærmet ham; men da dette ikke hialp, tog hun Mandsmod til sig og 
rustede sig til Krig. Hun samlede i en Hast 400 Skibe, og bemandede 
dem med, i det mindste, 100,000 Krigere; denne Ilær forte hun selv mod 
Varnerne, og tog een af sine Brødre med, ikke den som var Konge, men 
een som levede i privat Stilling, der kunde deeltage med hende i at udfore 
dette Foretagende. Disse öeboer ere de stærkeste (tappreste) af alle 
de Barbarer vi luende; de kæmpe til Fods, thi de ere ikke alene ukyndige

K*  



i at ride, men vide end ikke kvad en Hest er, da de ikke engang have 
seet en Afbildning- af en Hest der paa Öen, og- dette Dyr aldrig- födes 
paa Brittia. Hænder det sig?, at INogen kommer derfra, enten som 
Gesandt eller i andre Ærinder, til Romere, Franker eller nog-et andet 
Folk der har Heste, og- det bliver dem nödvendigt at ride,saa kunne 
de paa ing-en Maade komme ud af at stig-e til Hest, men Andre maa 
hielpe dem baade op og- ned. Varnerne ere heller ikke Ryttere, men 
alle tilhobe Fodfolk. Saaledes forholder det sig med disse Barbarer. 
Paa Flaaden var Ingen fritagen for Tieneste; Alle maatte de roe, thi 
disse öeboer have ingen Seil, men sætte Skibene i Bevægelse, ene ved 
A arer.”

“Eflerat de vare landede paa Fastlandet, lod Jomfruen, deres An- 
forerske, en fast Skandse opföre ved Rhinflodens Munding, og forblev 
tier med nogle faa af sine Folk, men beordrede sin Broder at fore hele 
den övrige Hær mod Fienden. Varnerne havde da deres Leir ikke langt 
fra Kysten og Rhinens Munding, hvor Angilerne snarligen kom hen; 
der begyndte nu et Haandgemæng, Varnerne bleve slagne, mange af dem 
faldt, de Övrige, tilligemed Kongen toge Flugten. Angilerne forfulgte 
dem ei længe, som man kunde vente af Fodfolk, og trak sig tilbage til deres 
Leir. Jomfruen tog ilde imod dem da de kom tilbage og gav Broderen 
de bittreste Skieldsord, idet hun paastod, at Hæren havde slet intet ud
rettet der var værd at tale om, da den ikke havde bragt hende Rådiger 
levende. Derpaa udsögte hun det stridbareste Mandskab og sendte det öie- 
blikkeligen afsted, med Befaling, at de skulde anvende alle Midler for at 
tage ham tilfange. De adlöd, og giennemsögte nöie hele Egnen, indtil 
de fandt Rådiger skiult i en tyk Skov, hvorpaa de forte ham fængslet 
til Jomfruen. Skielvende stod han for hendes Öine, og ventede snart at 
lide den forsmædeligste Död; men imod al Formodning lod hun ham 
hverken dræbe eller tilföie noget andel Ondt; hun bebreidede ham kun den 
Fornærmelse, han havde tilföiet hende, og spurgte, hvo der var Aarsag 
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i at lian havde brudt den sluttede Pagt, og ægtet en Anden, uagtet in
gen Bröde var paa hans Bruds Side. Han anförte til sit Forsvar Fade
rens Befaling og Hövdingernes Tilskyndelse: han svarede ydmygt og for
enede mange Bonner med sit Forsvar, idet han undskyldte sig med Nød
vendigheden; han lovede endvidere at ægte hende, hvis hun vilde, og for 
Eftertiden ved Hengivenhed at oprette sit tidligere utilbørlige Forhold. 
Dette fandt Jomfruens Bifald; Rådiger blev lösladt, og behandlet 
med Velvillie; hvorpaa han öieblikkeligen sendte Theudiberts Söster 
bort, og ægtede den brittiske Jomfru. Saadant blev Udfaldet af denne 
Begivenhed.”

Denne mærkelige Episode afgiver det eneste udforlige Bidrag de 
Gamle have efterladt til Kundskab om Varnerne, eet af de dunkleste 
Folk i Folkevandringens Periode; tillige frembyder den interessante Træk 
til Skildringen af Ilalvöens angliske Beboere, samt disses Forhold og 
Cultur. Det er noksom bekiendt, at begge disse Folk ved flere Anled
ninger forekomme i en Forbindelse, der vidner om et vist Slægtskab eller 
i det mindste om Naboeskab imellem dem. Tacitus (Germ. c. 40) næv
ner dem Begge (zknglii & Varini) blandt de 7 sveviske Folk, som dyrkede 
Hertha paa en Öe i Oceanet (Vesterhavet?). Plinius (II. Nat. IV. 14) 
henfører saavel Varini, som (de med Anglerne beslægtede) Guttoner 
blandt de tydske Folk af vandilisk (vandalisk) Stamme. Sandsynligen maae 
Varner forstaaes, enten ved Pharodeni eller ved Viruni hos Ptolemæus, af 
hvilke Hine sættes efter Saxerne mellem Floderne Chalusus (Trave) og 
Svebus (Varnow), Disse mellem Saxerne og Sveverne(c). Endelig findes 
begge diske Folks Navne forenede i Overskriften til den gamle tydske 
Lov, der er bekiendt under Benævnelsen: Lex Angliorum fy Werinorum

(c) Zetiss die Deutsche und die Nachbarstämme S. 133. antager, at ved Abarinoi og Ava- 
renoi hos Ptolemæus (efter den Wienske Codex) mueligen ogsaa kunde forstaaes 
Varner j jfr. Gaupp das alte Gesetz der Thüringer S. 81. 
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hoc est Tliiningorum (d) ; hvilken nogle i ældre Tid have villet henföre 
til Halvöens Angler og til Varnerne i det Meldenborgske (e). Efter de 
nveste Undersøgelser maa det derimod ansees for afgiort, at denne Lov
givning hidrörer fra Folkeslag i Thyringen, hvis Identitet eller Slægtskab 
med de nordvestlige Angler og Friser altid maa ansees for problema
tisk, om de end ikke kunne tænkes at have været hinanden aldeles uved
kommende (f). Ifölge nysanförte Vidnesbyrd og de os ellers bekiendte 
ethnographiske Forhold, maae de Angler, der her nærmest interessere 
os, have boet, deels paa den jydske Halvöe, deels (under Saxernes Navn?) 
i den nordvestlige Deel af Tydskland fra Elben til Weseren; ved Siden 
af dem synes igien en Green af det varniske Folk at have strakt sig længer 
ind i Landet, opad mod Ostersöen. Fire hundrede Aar efter Ptolemæus 
er Procop den forste Skribent, som omtaler dem; ham ene skylde vi en 
nogenlunde omstændelig Kundskab om dette Folks Grændser og Forhold 
til Naboerne, i det ringeste fra dets seneste Periode. Vi erfare nemlig 
her, at Varnerne boede norden for Donau indtil det nordlige Ocean og 
Rhinen, der dannede Grændsen mellem dem og Frankerne, samt andre 
Stammer paa samme Side; og tillige, at de boede i en længere Af-

(d) Da det sidste Folk nævnes midt inde i Loven selv, i en Codex fra det 10de eller Ilte 
Aarli., er der ingen Tvivl om, at dette Tillæg maa være authentisk, og ei kan liid- 
röre fra nogen nyere Afskriver; Spangenberg Beyträge zu deutschen Rechten des 
Mittelalters (1822) S. 182.

(e) Swhms Edv. Folk I. S. 494. Sammes Anm. over Anglernes og Varnernes Lov;
S/tr. VIL S. 133 fig. Dahlmann, Forschungen auf dem Gebiete d. Geschichte I. 
S. 441; jfr. Lappenberg Gesch. Englands I. S. 90.

(f) Baade fra Middelalderen og Nutiden forekomme i Thyringen liere Stednavne, der 
uimodsigeligen synes at vidne om Anglers og Varners Nærværelse i disse Egne i 
Gaupp, alte Gesetz der Thüringer S. 87 ; jfr. S. 44, 65; skiöndt Historien, forøvrigt, 
intet veed om Tiden for deres Indvandring her; S. 82. De nyeste Anskuelser af 
denne Lovgivnings Oprindelse og Forhold til andre germaniske Love findes i Eich
horns deutsche Staats- und Rechtsgeschichte I, S. 343; Ludens Gesch. d. teutschen 
Volks anf. St.; Kraut über die Lex Angliorum & Werinorum, i Eranien um 
deutschen Recht, 3te Forts. S. 137, 148; Falcks schl. holst. Privatrecht I. S. 366, 
og fornemmeligen det anförte Skrift af E. T. Gaupp-. Das alte Gesetz der Thüringer 
oder die Lex Angliorum et Werinorum h. c. Thuringormn (Breslau 1834); hvori 
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stand fra Anglerne end fra Frankerne, eller, formedelst mellemboendc 
Stammer, ei lettelig-en kunde underholde Samqvem med Hine. Dette skal, 
uden Tvivl, forstaaes paa folgende Maade. Varnerne boede, i forste 
Ilalvdeel af det 6te Aarhundrede, mellem Rhinen og Ostersöen (Procops 
nordlige Ocean) (g). Hele Kyststrækningen fra Rhinen til Eideren, eller 
den störste Deel deraf var besat af Friser, og da disse eller andre Folk 
af saxisk Stamme tillige strakte sig ind i Landet mod Osten, og saaledes 
adskilte Anglerne fra Varnerne, var det naturligt, at Fôrstnævnte, et söe- 
farende Folk, kun til Skibs kunde komme i Berorelse med Disse. Den 
umiddelbare Nærhed, som i en tidligere Periode synes at have fundet 
Sted mellem begge Folkene, maa altsaa paa den her omhandlede Tid være 
bleven afbrudt af andre indtrængende Stammer. Med Hensyn hertil kan 
erindres, at Procop tidligere, (Goth, Kr. II. c. 15,J har omtalt Varnerne 
og de Danske som nærgrændsende til hinanden; hvilket enten maa for
klares saaledes, at Navnet Danske allerede dengang har været almindeligt 
for alle Halvøens Beboere, eller at Historieskriveren, som havde bragt i 
Erfaring, at Angler og Varner ei vare Naboefolk, men tillige havde hört 
de Danske omtale, som Folk der boede i denne Deel af det nordlige Eu
ropa, har formodet at det maatle være disse, der adskilte hine to Folk (h).

bl. a. godtgiöres S. 92 denne Lovgivnings Slægtskab med de salfrankiske og ripu- 
' ariske Love cf. S. 246j dens Afvigelse i vigtige Punkter fra de frisiske og saxiske

S. 24$ at den maa være ældre end det 7de Aarh., men dog först nedskrevet under 
det frankiske Herredomme S. 236 (hvilket ogsaa formodes af Suhm, saml. Skr. VIL 
S. 135). Det bör bemærkes, at allerede Kofod Anker havde Formodning om at denne 
Lov nærmest vedkom Thyringen (saml. jur. Skrift. II. 73). Imidlertid er dens rette 
Sammenhæng neppe endnu bragt ganske paa det Rene 5 den Omstændighed, at den 
allegeres i Knud den Stores Constit. de forresta kan ikke andet end bringe den 
gamle Forbindelse mellem Angler og Varner i Erindring 5 jfr. Gaupp S. 86.

(g) Prof. Keyser, i Afh. om Nordmændencs Herkomst (Saml, til norske Folks Sprog og 
Hist. VI. S. 372) slutter derfor, ei uden Föie, at Navnet Varner hos Procop kan 
have omfattet alle de Folkefærd i det nordvestlige Tydskland, som senere med et 
almindeligt Navn kaldtes Saxer.

(b) Stedet hos den, rigtignok et Par Aarhundreder, yngre, Geograph af Ravenna IV. 
c. 17: „Lonhnalis Danius est patria quæ nominatur Saxonia, quæ antiquitus &' ipsa 
ex Dania pertinere diccbatur”, synes at vise hen til en lignende Forestilling -, ligesom 
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Naturligviis kan Procop snarere have været i Stand til, efter mundtlig 
Beretning, at opfatte enkelte karakteristiske Træk af disse fierne Egnes 
og Folks Eiendommelighed og Sæder, end at danne sig nogen tydelig 
Forestilling om de geographiske Forhold og Folkenes indbyrdes Stilling.

Varnernes Nationalitet som et tydsk Folk fremgaaer, i flere 
Henseender, af Procops Beretning, og er i det líele ingen Tvivl underka
stet (i). De faa varniske Personnavne, der forekomme i Kildeskrifterne, ere 
tydske, saasom Hermegisl, Rådiger (uden Tvivl det samme som det 
vestgothiske Radagais, isl. Rrodgeirr, angels. Hrodgar)^ facarus Q’fr. 
hos Agatliias et saxisk Navn Audovachrtus i det £>te Aarh., Suhms Danm. 
Hist. I. S. 115): Theodibaldus (isl. ^iodvalldr?)^ Achiulf (Jornand. c. 
44, isl. Eiulfr). Man seer, at hos dette Folk, som hos de fleste germa
niske, Kongemagten var indskrænket ved Hövdinger (principes, satrapæ) 
eller Forfatningen monarkisk - aristokratisk (k). Med Hensyn til Folke-

ogsaa Sagnet hos Wittekind om Saxernes Nedstammelse fra Danske og .Normanner; 
Gaupp, das alte Gesetz der Thüringer S. 54.

(i) Ludens Gisning (Gesch. d. Teutschen III S. 657) at Procops Varner ved Rhinen 
egentlig vare (Rip) uarii og hans Varner ved Donau (Boju) varu, og saaledes den 
gamle Endelse i Folkenavne varii (Ainpsivarii, Chattuari'i, Viduvarti og fl) skulde 
ligge til Grund for Varnernes Navn, torde fortiene nogen Opmærksomhed. Det 
vilde da være et nyt Beviis for, at Folkenavne som oftest dannedes af almindelige 
Benævnelser paa Mennesker. Det tydsk - romerske Farii er nemlig det nordiske 
Feriar (Rumveriar, Jnodveriar, Vikveriar o. 11.) med dertil svarende Adjectivum paa 
verskr (vikverskr,|>ydverskr), enten af det gamle ver o: Mand(vt'r), eller det angelsaxiske 
varu pi. vare o: Folk, Beboere, (Canteare o: Kentboere, Bægdvare o: Bayrere, Rom
vare o. Romere); Basks gamle nordiske Sprogs Oprindelse S. 145; Sammes Ottars 
og Ulfstens Reiseberetningcr S. 73, Det fortiener at bemærkes,, at Byzantinerne 
Syncellus og Cedrenus tillægge Varnerne Navn efter Fer, Arphaxads Sön ; Strittcri 
Memoriæ populorum ad Danubium IV. p. 426. lliin Etymologie af Luden har altid 
mere for sig, end naar han paa et andet Sted (S. 621; jfr, I. S. 713) udleder Fe- 
rinerne af FFahrers (Grændsehevogtcre) og anseer Anglii som en urigtig Skrive- 
maade istedetfor Angrii (Sletteboere); hvilket sidste antages af Flere, men sikkert 
uden Grund.

(k) Gaupp, S. 97, 102, 120. Ogsaa var dette Tilfælde hos flere germaniske Folk f. Ex. 
Gotherne, Longobarderne, Burgunderne,
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troen erfares, at Varnerne lig-esaavel som andre g ermanisme (I) og- skandi
naviske Folk hyppigen toge Varsel af Fugleskrig og- Fugleflugt, og at 
Enkelte blandt dem endog-tiltroedes den Evne at forstaae Fuglenes Sprog (m). 
Til den lios dem gieldende Lov eller herskende Sædvane hvorved det 
ikke formeentes Nogen at ægte sin Stedmoder, findes vel Spor hos An- 
gelsaxerne i en tidlig Periode(n), men ikke hos Skandinaverne; da disse 
ansaae Ægteskab mellem Fader og Datter for ulovligt, maa det samme 
naturligviis have været Tilfældet med Hensyn til Moder og Sön, og sand- 
synligen ligeledes til Stedmoder og Stedsön (o).

Hermegisl og Rådiger hos Procop ere de eneste varniske Konger, 
hvis Navne ere os opbevarede. Muligen er Førstnævnte den samme 
varniske Konge, hvem Theodorich den Store opfordrede, tillige med den 
heruliske og thyringske, til at liielpe Vestgotherne mod den frankiske 
Chlodovig, Den frankiske Konge Theudibert, hvis Søster blev Ilerme- 
gisls Hustru i andet Ægteskab, var den fürste austrasiske Konge af dette 
Navn, som regierede i A. 554-47, og allerede som Prinds havde, omtrent 
515, slaaet de Danske, der under Chochilaks (Hugleiks?) Anførsel plyn-

(l) Taciti Germ. c. 10. “illud etiam hie notum avium voces volatusque interrogare.” 
Om Spaadomme af Fugle.- Baluzii Capitularía 1. p. 151, 248, 370, 428. At Saxèrne 
raadspurgte Fugleskrig og Flugt, beretter Eginhard. Om Fugleskrig som formeent- 
ligt Forbud for Döden, s. Klemm’s Handbuch d germ. Aitcrthumskunde S. 93; jfr- 
Grimms deutsche Mythologie, S. 656.

(m) Exempler lierpaa haves i Helga qvida Haddingiaskata (Saimunds Edda II. p. 28; jfr- 
p. 910)J Helga qv. Hundingsbana (sammest. p. 58); Fragment af Brynhildarqvida 
(sammest. cf. p. 252 ; cf. p. 935); Volsungasaga (Fornaldar Siigur 1. p. 163, 174); Ragnar 
Lodbroks Saga (sammest. p. 256); Nornagests Saga (sammest, p. 232); Didrich af 
Berns Saga i Ilafns nord. Kiempehistorier II. S. 236; Snorres Ynglinga Saga, om 
Kong Dag (p. 24); under Oluf Kyrre, om en norsk Bonde (Snorre II. p. 186); og 
paa liere Steder.

(n) G. Philips Geschichte des angelsächsischen Rechts, S. 133; Beda Hist. eccl. ed. Smith, 
Lib. I. c. 27, p. 63.

Co) Sc. Thorlacii Borealium veterum matrimonia p. 47; hvorved dog maa bemærkes, 
at den eeneste lliemmel, Hrolf Krakes Saga, som her anföres [Fornaldar Sogar I. 
p. 50), blot omtaler, at en Stedmoder vilde, i Mandens Fraværelse, forföre sin Sted
sön til Utugt, men intet indeholder, der hentyder paa egentligt Ægteskab mellem 
Stedmoder og Stedson.-

Fid. Sel. hist, og philos, .dfh. FI I Deel. L
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drede ile frankiske Kyster og- trængte op acl Maasilodcn. De vare Born 
af Chlodovigs Sons, Theodorich den förstes (511-5Í), andet Ægteskab 
med en burgundisk Prindsesse. Den varniske Dronning var maaskec 
Theudiberfs Söster Theodcchild, lodt omtrent 525, död 598 i et af hende 
selv opfort Kloster i Sens(p). Den varniske Konges Frygt for Franker
nes Overmagt maa ansees fuldkommen grundet i de paa den Tid be
sinnende Forhold. Det frankiske Austrasien laae netop Varnerne nær
mest; ved Undertvingelsen af det thyringslæ og burgundiske Rige, ved 
Udvidelse i Rhætien og Provence, var dette Riges Anseelse betydeligen 
voxet under Theodorich I. og hans Son. Omtrent et halvt Aarhundrcde 
efter nærværende Periode maalte derfor ogsaa det varniske Rige dele 
Skjebne med de nysnævnte. Den austrasiske Konge Childebert den An
den slog Varnerne A. 595 i et afgiorende Slag; fra nu af forsvinder 
deres Navn aldeles af Historien (q) og Levningerne af Folket selv have 
formodentligen tabt sig, deels blandt Seicrherrerne, deels blandt de om
givende Saxer og Thyringer, med hvilke Sidste de, paa den Tid nysan- 
lorte Lov blev til, uden Tvivl, have været ansete som identiske.

V.

Ei mindre interessante end om Varnerne ere de Oplysninger, 
Procop har meddeclt om Anglerne. Skade, at han ikke tillige har opbevaret 
Navnet paa den Konge, hvis Söster blev gift ined Rådiger; dette kunde 
have tient til Bestyrkelse eller Berigtigelse af de existerende angliske 
Kongerækker(r). Da Saxerne, Friserne, ja selv Frankerne ei synes 
at have kjendt noget egentligt Kongedömme für den frankiske Over-

Q>) Bunau teutsche Rechts- und Reichshistorie IV, S. 446—49.
(tj) Ad. Brcm. II. E. II, e. 10: fVarnald?
(r) Suhms Krit. Hist. 1, S. 489—94.
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magis Periode (s), og da Anglerne vare Saxers og Frisers Beslæg
tede og Naboer, kunde der imidlertid være Grund til den Formodning, 
at her snarere ere meente Stammehövdinger eller Anförcrc i Kri 
end egentlige Konger. Men i de germanislæ Folks Forfatning, för 
Dannelsen af egne Stater i Landene uden for Tydsldand, var det demo
kratiske, monarkiske og aristokratiske Element saa sammenblandet, at 
en bestemt Grændse vanskeligen lader sig drage, om end, hos de for- 
skjellige Folk og til forskjellige Tider, et eller andet af hine Elementer 
kan have været fremherskende (u). End mindre tör man med Sikkerhed 
gaae ud fra den bekiendte Distinction mellem de sveviske Folk, til hvilke, 
ifölge Tacitus og Plolemæus, Anglerne vare at henföre, og de ikke-sveviske, 
som blandt Flere indbefattede Franker, Friser og Saxer, af hvilke man 
hos Hine antager Kongedømmet for ældre end hos Disse*  da hiin Di
stinction neppe er tilstrækkcligcn historisk begrundet.

Ilvad der hos Procop forekommer angaaende Anglernes private In
stitutioner, saasom at Broderen havde Bet til at bortgifte sin Söster med 
Forpligtelse til at udstyre hende(v); at Ægtemanden, allerede inden Æg
teskabets Fuldbyrdelse, maalte give Bruden en Gave(x); endelig, at en 
forskudt Brud ansaaes for beskæmmet (y), stemmer overeens med hvad

(s) Gaupp, alte Gesetz der Thüringer, S. 100, 115, 117, 130; Lappenberg, Geseh. Eng
lands, I, S. 561.

(1) Beda II. eccl. V, 11; non habent regem iidem antiqui Saxones, sed satrapas plu- 
rimos suæ genti præpositos, qui ingruente belli articulo mittunt æqualiter sortes, 
& quenicunquc sors ostenderit, hunc tempore belli fíucem omiies seqvuntur. Jfr. 
Schmidts Gesetze der Angelsachsen, Einl. S. LXIX; Turner, Hist, of the Anglosaxons 
(4to) II, p. 9. ,

(u) Gaupp anf. St. S. 101 ; Roessig, Altcrthiimer der Deutschen, S. 245.
(v) Sc. Thorlacii borealium vetcrum matrimonia, p. 24, 36, 183; Engelslofts Qvinde- 

Kiönnets Kaar hos Skandinaverne, S. 109, 154. Chlodovigs Datter, som blev gift 
med den vestgothiske Konge Amalarich, blev af hendes Broder bortsendt med en 
stor Mængde Kostbarheder; Greg. Turon. II, c. 1.

(x) Thorlacii Mafrimonia p. 36; Samme om Hcmfierlh og Tilgave, S. 19; Engelstoft, 
S. 146; Petersens Danm. llist. i Hedenold, III, S. 412; Roessig, Altcrthiimer »1er 
Deutschen, S. 532,

(y) . Thorlacii Matrim. p. 49r

L*
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der i denne Henseende er bekiendt om Forholdene, saavel hos Germaner, 
som hos Skandinaver. At Qvinderne personligen deeltoge i krigerske 
Foretagender, var vel altid hos begge Folk en Undtagelse fra de Sæd
vaner, der i Almindelighed bestemte Kiönnets ydre Fremtrædelse (z).

Ogsaa de her forekommende Træk til Kundskab om de gamle 
Anglers Soevæsen, fortiener vor Opmærksomhed. Antallet af 400 Skibe 
med en Besætning af 100,000 Mand, eller 230 for hvert Skib, som den 
angliske Prindsesse skal have udrustet, maa, hvad sidstnævnte Om
stændighed angaaer, tilskrives en Overdrivelse, hvortil ogsaa vore nordiske 
Kilder frembyde flere Paraleller(æ). Man behöver imidlertid ei, 
ved disse Anglerncs Skibe, i Midten af det siette Aarliundrede, at 
tænke sig’ saadanne Kanoer eller udhulede Træstammer (arbores cavati) 
bestemte hoist for 30 Mand, som germaniske Söerövere brugte i det 
fürste christeiige Aarhundrede (ö), eller de lette Fartöier (levia navifjia') 
med hvilke Chaucerne (af den store frisiske Folkestamme) paa samme 
Tid plyndrede de galliske Kyster(a). Snarere kunne de vel, i en vis 
Henseende, sammenlignes med Svionernes (de Svenskes?) Skibe, ved 
nysnævnte Tidspunkt, der vare indrettede til at at lande med enhver af 
Stavnene, og ikke styredes med Seil, men med löse Aarer, som kunde 
flyttes til begge Sider, efter Omstændighederne (b). Overhoved er det 
ikke usandsynligt, at, allerede i det siette Aarliundrede, de forskjellige

(z) Eugelstoft, S. 86.
(æ) Ilolge Saxo havde Ragnar Lodbroks Sonner cn Flaade af 1700 Skibej ed. P. E. 

Müller, p. 463; Sigurd Ring af 2500 Skibe, p. 385 (det Samme i SögubroQi Harald 
Hyldetands Flaade dannede en Bro mellem Sielland og Skaane, p. 380. Tribellius 
Pollio lader endeel scythiske Folk (hvoriblandt Austrogother, Gepider, Gelter, He
ruler) lande i Romernes Land med 2000 Skibe og 320,000 Mand.

(ö) Plinii H. Nat. XVI, c. 76. Veil. Paterculus H, c. 107, nævner et eminens cavatum 
ex materia alveum hos Folkene hiinsides Elben. Man erindres herved om de gamle 
nordiske Benævnelser og Arter af Skibe: askr (hvoraf Ascomanni) og holkrÿ jfr. 
Ihre, Gloss. Sviogothicumj Suhms Damn. Hist. Il, S. 10.

(a) Taciti Annal. XL, c. 18.
(b) Taciti Germ. c. 44: utrimqve prora... ncc velis ministrant.
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noriliskc^Folk kan have havt en særegen Bygningsmaade for deres Skibe, 
som, tre Aarhuodrede sildigere, viser sig fuldkommen fremtrædende; 
mueligen have de her omhandlede angliske Skibe meest nærmet sig det 
Mynster, som i sidstnævnte Tidsrum kaldtes det frisiske(c). Det her op
givne Antal af Skibe stemmer overeens med andre Kiendsgierninger an- 
gaaende de nordiske Folks Söetog, baade i en ældre og senere Periode (d).

Hvad her med saa megen Omstændelighed og Bestemthed berettes 
om Anglernes Ubekiendtskab med Ridning, og om den fuldkomne Man
gel af Heste paa Brittia eller den jydske Halvöe, hvor dette Dyr aldeles 
ikke forefandtes, er altid mærkeligt, som det ældste, hidtil ubenyttede, Bi
drag til den danske Hesteavls Historie. Desuagtet har man Vanskelig
hed ved at bringe dette Vidnesbyrd i Forbindelse med andre paalidelige
Kiendsgierninger. I Tydskland maa denne Dyreart ansecs for gammel,
da Plinius omtaler vilde Heste i Norden (e), og da Chaucerne, som boede 
mellem Elben og Ems, allsaa ikke langt fra Anglerne, brugte i Krig 
meget Rytterie(f); skiöndt, paa den anden Side, Tacitus vidner, at de 
tydske Ileste hverken fortiente Roes for Skiönhed eller for Hurtighed (g); 
hvilket vel nærmest maa tilskrives, deels Mangelen af tilbörlig Cultur, 
deels det gamle Tydski ands vidtlöftige, uigjennemtrængelige Skove. Men, 
fra Folkevandringens Begyndelse af, begyndte Tydskland at udmærke 
sig ved en ypperlig Hesteavl, maaskee fremkommen ved Blanding af

(c) Chron. Anglosaxonicum, ved A. 897; jfr. Ser. rer. dan. V. p. 216.
(d) Kort efter den forste saxiske Indvandring i Engelland förte Octa 16000 Mand, for

uden Qvinder og Born, derover, paa 300 Skibe; Sulims Damn. Hist. I, S. 299. 1 
niende Aarhundrede forekomme nordiske Vikingllaader paa 200 , 350 og 700 Skibe; 
«Ser. rer. dan. 1. 507, 538; Sidims Danm. Hist. II, S. 384.

(e) H. Nat. VIII, c. 15. Scptentrio fert e^uorum greges ferorum. Den Rigdom af 
Benævnelser paa forskjcllige Arter af Heste og Övrigt, dette Dyr vedkommende, 
som det tydske Sprog frembyder, torde ogsaa vidne om Hestens Ælde i Tydskland; 
Adelungs Gesch. d. Deutschen, S. 311.

£f) Taciti Germ, c, 35: si res poscat exereitus, plurimum virorum eçvornmque.
(g) Taciti Germ. c. 6: Equi non forma, non velocitate conspieui. Dog synes dette, 

i det ringeste, ikke at have gieldt om Svevernes Heste; J. Cæsar bell. gall. IV c. 2. 
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tatarisk Blod, der af Hunnerne og andre asiatiske Folkeslag- medbragtes 
til Europa (h). Vegetius (i 4de Aarh.) raader derfor Romerne at vælge thy- 
ringske og burgundiske Heste for deres Haardförhed, frisiske for deres 
Hurtighed og Udholdenhed (i) ; ligesom ogsaa Jornandes og Cassiodor, 
Begge fra Procops Aarhundrede, rose de tliyringske Heste som fortrin
lige (k). Dog, det sidste Factum beviser vel, med Hensyn til den lange 
Afstand mellem Thyringerne og vor Halvöe, intet afgiörende mod Pro- 
cops Udsagn. Tænker man sig derimod de tykke Skove, der endnu i det 
ellevte Aarhundrede bedækkede Midten af Halvöen, og dennes, i det 
Hele, afsondrede Beliggenhed, kan der vel være nogen Grund til den 
Formodning, at hiin Dyreart i det siette Aarhundrede endnu ikke var 
naaet frem til disse Egner medens den paa samme Tid skal have existeret 
af fortrinlig Beskaffenhed i Sverrig, hvorhen den mueligen paa en 
anden Vei kan være kommen (1). Men, at det imidlertid ikke kan have varet 
længe efter denne Tid, for Hesten ogsaa maa være bleven indfort 
paa Halvöen, tör sluttes af Sagnhistorien(m) og maaskee af de, baade 
i Holsten og i Jylland i Gravhöic fundne Hesteskoe(n). Ikke fuldt tre 
Aarhundreder sildigere paalagde den danske Konge Godefrid Saxerne 
(IXordalbingerne) en Skat af 100 hvide Heste, ved enhver dansk Konges 
Begieringstiltrædelse(o), og fra denne Tid af kunne vi da med Vished 
antage, at Hesten maa have været udbredt over den hele jydske Halvöe,

(h) Radlo/fs Bildungsgeschichte der Germanen, S. 33.
(i) Fcgetii Mulomedicina IV, c. 6.
(k) Jornand. de rebus geticis c. 4. Cassiodori Varia IV. 1.
(l) Dersom ellers ved Suelhans, hvilke Jornandes tillægger egni eximii, ligesom Thy

ringerne, skal forstaaes Svenske.
(in) I Frode d. Tredies Historie taler Saxo om Jutite cqvitatns p. 224. Flere Exempter 

af Sagnhistorien ere anförte i en Afhandling af Ödmann i Piterh. Historie- och An
tikvitets Acad. Handlingar, XIII, S. 19.

(n) Arnkiel Cimbrische lleidenthum, I. S. 164, Badens hist. Afhandlinger, III, S, 312) 
jfr. Klemms Handbuch d. german. Alterthumskunde S. 134.

(o) Saxo Gramm, p. 435j jfr. Suhms Krit. Hist. HI, S. 549.
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blandt hvis meest udmærkede Naturfrcmbringeiser den i en folgende Pe
riode kom til at lienhöre(p). Om Varncrne-bemærker Procop blot, at 
de ikke brugte Rylteric i Krigen (q), uden at tillægge dem et saa fuld
komment Ubekiendtskab med Ilesten, som Anglerne.

Endnu fortiener den Kiendsgierning, at Anglerne allerede i Mid
ten af det siette Aarhundrede besogte Constantinopel, i höi Grad vor 
Opmærksomlied. Hvilken Virkning kan ikke Bekiendtskabet med det 
ostlige Rigyîs colossalske og pragtfulde Hovedstad tænkes at have havt 
paa vor Halvöes raae Beboere? Ilvor mangen Spire til en tilkommende 
Cultur kan ikke være bleven hiembragt ved disse, om endog kortvarende 
Ophold? Ilvor mange forskiellige Lande og Folk maae Anglerne ei have 
lært at kiende ved saadanne Reiser, der, uden Tvivl, foretoges cene til 
Lands, giennem en stor Deel af Europas Fastland. Maaskee tör man endog 
antage, at enkelte Anglers Besög i de frankiske Gesandters Folge ved 
det græske Keiserhof, kunne have givet den fürste Anledning til at de Danske 
senere indtraadte i Barangernes navnkundige Corps, der efterhaanden 
optog saavel Beboere af de övrige nordiske Lande, som Engellændere(r). 
Delte vilde da ¡gien bestyrke, saavel den, uden Tvivl sandsynligste, Ety
mologie af hint Corpses nordiske Benævnelse, Færingiar^ nemlig af 
det i flere tydske Dialecter forekommende Udtryk for Contract, Forbund 
(Angelsax. Fcere^ Aleman. U«/’«), som tillige den Anskuelse, at disse 
Væringer eller Baranger vare en Fortsættelse af de gothiske Folk, der 
under Navn af Fcederati ((potSsparoø forekomme i romersk Krigstieneste(s).

(p) Ser. rer. dan. II. p. 240.
(q) Ligesom Tacitus om Germanerne: plus penes peditem roboris*  Germ. c. 6.
(r) Undertiden kunne maaskee ved de Angler, som de byzantinske Skribenter omtale i For

ening med Danske blandt Barangerne, være forstaaede Beboere af Angeln, QDu- 
cange Anm. til Villi. Hardouin p. 298)j men at de dog som oftest have været Engel- 
lændere, fremgaaer deraf at de tillige nævnes Britanner.

(s) Ihre Gloss. Sviogoth. v. Tieringar’̂ Hallenberg Anm. til Lagerbring, II, S. 188, 
som viser, at Ordet Harangcr rimeligviis kommer af det latinske Middelalders 
Ord bargania (Forbund, Betingelse). Om disse Fæderati, s. bl. a. Procop, Gotli. 
lírig, IV, c. 5. Jornandcs, c. 21 jfr, Sidims udvandrede Folk I, S. 218, 254, 307.
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Saaledes bestyrker Procops Fremstilling? i det Hele den Anskuelse, 
at Anglerne, livad deres Sprog-, Sæder og- hele Eiendommelighed angik, have 
dannet Overgangen mellem de germaniske og skandinaviske Folkeslag.

VI.
Endnu med Hensyn til eet af de gamle tydske Folkeslag kan Pro- 

cop ansees som en Hovedforfatter — med Hensyn til Hcrtilerne; skiöndt 
han ogsaa omtaler disse kun leilighedsviis, uden tilfulde at opklare den 
Dunkelhed, som fra flere Sider omgiver dette, meer end noget andet af 
de övrige i liiin Periode optrædende Folk. Aarsagen hertil ligger vel 
tildeels deri, at Ilenderne ei henhørte blandt Folkene af fürste Rang; 
de have ci foreviget sig i Historien ved særegne Stater, ved skrevne 
Love eller ved nogensomhelst Literatur; de charakteriseres tvertimod 
ved en eiendommelig Raahed. Men den vidtstrakte Skueplads, hvorpaa 
dette Folk optræder fra Thule til Afrika, fra Britannien til det sorte 
Hav, og end mere dets særegne Forhold til de nordiske Lande, giver det 
for os en fortrinlig Interesse, og opfordrer til at underkaste Procops 
hidhorende Efterretninger en nærmere Grandskning(t).

Det er egentlig den Omstændighed, at Narses forte 2000 Mand 
heruliske Hielpetropper til Italien, der har foranlediget Procop til at ofre dette 
Folk en egen Episode. De boede fordum — skriver han — hiinsides 
Donau, men nærmere betegnes ikke deres Sfammeland. Under Keiser 
Anastasius (491—518) udbrod en Krig mellem dette Folk, hvis daværende

(t) Den nyeste og hidtil eeneste Monographie over dette Folk er “Geschichte der 
Herulen und Gepidenj ein Beitrag zur Geschichte der germanischen Völkerwande
rung, von J. ¿íschbach, Frankf. a. M. 1835, 8. Forf. skylder dette fortrinlige Skrift 
adskillige brugbare Vink, men haaber tiliige her at bave givet enkelte Bidrag til 
Oplysning af hint, som en nyere Grandsker (fi. Keyser, om Nordmændenes Her
komst, i Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, VI, S. 375) med Föie har 
kaldt det, “i flere Henseender gaadefulde Folks” Forhold og Skicbne.
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Konge heed Rodulf, og Longobarderne. Hvor de dengang boede, an
giver hverken Procop eller den longobardishe Historieskriver Poul, som 
ogsaa beskriver denne Krig; men at deres Sæde haver været i Övre- 
Ungarn, antages ikke af TVyere og er i det Hele heller ikke usandsyn
ligt (ti). Ilenderne bleve slagne, og deres Konge faldt eller forsvandt i 
Slaget (v). Efterat de Overblevne i nogen Tid havde vanket om langs 
Donaus nordlige Bredder, nüdtes de, deels ved Landets Ufrugtbarhed, 
deels ved Gepidernes Forfølgelse, til at gaae over denne Flod og fik af 
Keiser Anastasius Tilladelse til at nedsætte sig sonden for den. Men, ikke 
alle de Overblevne sögle Boeliger paa romersk Grund; Endeel, under 
Høvdinger af kongeligt Blod(x), vendte sig mod de yderste Egne af 
Jorden, droge giennem slaviske Folkeslag, giennemvandrede ubeboede 
Landstrækninger, standsedes hverken af Varnerne eller af de Danske, 
naaede endelig Havet, gik ombord og landede paa Öen Thule, hvor de 
nedsatte sig hos de der boende talrige Gauter. IVogle Aar senere, da 
Keiser Justinian havde indrømmet dem en frugtbar Egn i Dacien til 
Beboelse, dræbte de deres Konge Ochon, for ei at staae under Konge
magt. Men, da de mærkede, at dette ikke kunde gaae an, besluttede de 
at hente sig en nye Regent af kongeligt Blod, fra Öen Thule (y). De, 
i denne Anledning, til Thule Afsendte valgte her, blandt flere Konge- 
baarne (Heruler), den de syntes bedst om og afseilede med ham, men da

(u) Suhms udvandrede Folk, I, S. 432 lig.; Aschbuch, Gesch. d. Herulen, S. 29.
(v) Aschbach, S. 38; hvilket dog tidligere er modsagt af Suhm, 1. c., S. 440.
(x) Procops tvdske Oversætter, ICanngiesser (III, S. 235), antager, at Herulerne, som 

vandrede under forskiellige Anförere, ogsaa maae have dannet forskiellige Hobe, 
og fblgelig taget forskiellige Veie; en Hob giennem Schlesien, en anden giennem 
Böhmen og Mähren, der dengang allerede vare beboede af Slaver, giennem Mar
kerne og Liineborger-Hede, paa begge Sider af Elben op til Holsten, som maaskee 
tilhörte Varnerne, og derfra til Jylland, hv.or de traf Danske.

(y) Der maae altsaa have været en bestemt, men af Navn os ubekiendt, Slægt hos He
rulerne, af hvilken Kongerne valgtes, ligesom Amalernes hos Östgotberne, Bakker
nes hos Vestgotberne og Asdingernes hos Vandalerne; jfr. Aschbach, S. 31.

lid. Sel. hist, og philos. Afh. Pli Deel. M 
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hau döde paa Veien(z), vendte de tilbage til Thule og valgte en Anden, 
Todatius (Theodat), som med sin Broder Aord og 200 heruliske Yng
linge fulgte dem. I den lange Tid der hengik med Reisen, faldt det 
imidlertid de Iliemmeblevne ind, at de havde handlet uforsigtigt i at söge 
en Konge i Thule, uden Justinians Samtykke. De sendte derfor Ge
sandter til Constantinopel og udbade sig en Regent, efter Keiserens eget 
Valg. Justinian sendte strax Heruleren Suartuas (æ) som længe havde 
opholdt sig i Hovedstaden, og hvem Herulerne i Begyndelsen modtoge 
med Tilfredshed og Lydighed. Efter faa Dages Forlob fik man Efter
retning, at de til Thule Afsendte nærmede sig. Suartuas brod op imod 
dem og Folket fulgte ham villig*  men da de vare komne hinanden paa 
en Dagreise nær, gik alle Herulerne om Natten fra ham over til de nye 
Ankomne. Suartuas maatte eene flygte fil Constantinopel5 og da Keiseren 
giorde Anstalter til med Magt at gienindsætte ham, faldt Herulerne fra 
Keiserdömmet og sluttede sig til Gepiderne, som dengang befandt sig i 
Krig med Longobarderne og Keiseren. Herulerne forsvinde nu efter- 
haanden af Historien; de i Norden indvandrede omtales ikke videre.

Ligesom, paa et andet Sted, den episodiske Fortælling om Krigen 
mellem Varnerne og Britterne eller Jyderne, har givet vor Forfatter An
ledning til noiere at beskrive Oen Brittia eller den jydske Halvöe, saa- 
ledes bringes han her, ved at omtale Herulernes Forhold til Keiserdöm
met, paa den heldige Idee, at efterlade os den förste og eeneste omstæn
delige og charakteristiske Beskrivelse over de Gamles Thule, hvorved 
han paaberaaber sig som Hiemmel Folk, der selv havde været der (o).

(z) I ældre Udgaver afProcop læses tyyvç 9: nær vedMaaletj men i den Bonnskc, efter 
et vaticansk Haandskrift: tv Javoiç 3: ide Danskes Land, hvilken Læsemaade Asch- 
bach S. 40 antager.

æ) Aschbach, S. 41, foretrækker den ældre Læsemaade af dette Navn, Svartual, for den 
Bonnske Udgaves Svartuas¡ hvorom mere i det Folgende.

(ö) Naar Procop paa et folgende Sted, IV, c. 20, siger at Thule ligger i det yderste 
Ocean mod Nord, saavidt vides, da maa dette t illæg vel ei videre urgeres.
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Det er uden for al Tvivl, at ved dette Thule skal forstaaes den store 
skandinaviske Halvöe. At den benævnes en Öe, er efter Tidens Fore- 
stillingsmaade; meget stor kunde vist nok et Fastland kaldes, der omfatter 
over 13,000  Milej men naar den tillægges et Omfang, ti Gange saa 
stort som Britanniens, da er dette en hos de Gamle og navnligen hos 
vor Forfatter ei usædvanlig Overdrivelse. Alt övrigt passer sig paa 
det nuværende Norge og Sverrig. Thules, for slörste Deel, öde Til
stand J de her boende 13 Folkeslag (et bestemt Tal for et ubestemt?), 
hvert under sin Konge ; Solens Standpunkt over Horizonten i 40 Dögn 
og i ligesaa lang Tid under den; Thuliternes Fest naar den igien viste 
sig; deres Naturdyrkelse og Krigsgud; deres MenneskeoiTringer ; de 
eneste Folk som her særskildt nævnes, Skridfinnerne (i den nordlige 
Deel) og Gauter (Gother, i den sydlige) — alt tilhobe stemmer overeens 
med hine Landes, ved de ældste Middelalders Skribenter og ved natio
nale Kilder os bekiendte naturlige Beskaifenbed og ethnographiske For
hold (a).

Uagtet nu Procop hverken nævner Thule eller noget andet nor
disk Land, som Ilerulernes Stammeland, er det dog uden for al Tvivl,

(a) Procops Beskrivelse over Tbule er især grundigen oplyst af Schöning [Nye Saml, 
af Fid. Sel. Skr. II), af livem tillige haves et hidhörende Program (Solis in Sep- 
tentrione occidui reditus festivus, s. de festo, post oecidui solis reditum in septen- 
trione olim celebratoj Soræ 1766). Enkelte Bemærkninger over Procops Thule fore
komme desuden i Geijers Svea Kikes lläfdcr, 1, S. 86 j Slryn/iolms'swenska Folk. Hist 
I, S. 85, ff. 5 n. Keysers Afhdl. i Samlinger til norske Folks Sprog og Hissorie, VI, S. 
369, 11. Hermed kan endvidere sammenholdes: om Thuliternes Fest i Anledning 
af Solens Tilbagekomst, i Finn Diagnosens ældre Edda, 111, S. 64j om de lange 
Nælter i visse Egne af Norge, i Pontoppidans Norges naturl. Hist. I, S. 6. Glæden 
blandt Thules Beboere over Solens Tilbagekomst synes skildret efter Naturen; 
man sammenligne nemlig hermed Funchs „Syv Aar i Nord - Grönland’’(Viborg 
1841) S. 12; at de Danske i hine Egne den 14de Januar bestege et Bierg, for 
at öine Solen forste Gang igieh, efter 3 Maaneders Nat. Tages Hensyn til 
den hele Sammenhæng, hvori Beskrivelsen over Thule forekommer hos Procop, kan 
man neppe give llallenberg Medhold, at han ved Hint ikke skulde have tænkt sig 
den skandinaviske Halvöe, men et mere östligt Land, maaskee i det nordlige Asien j 
Aninärkningar öfver lsta Del af Lagerbrings Sv. R. Hist. I, S. 44, II. S. 182.

M*  
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at ban maae have tænkt sig*  dette ¡ een eller anden Egn mod Nord, da 
de ikke kunde formodes at have valgt en saa lang og farefuld Vandring, 
dersom det ikke havde været for at söge tilbage til et tidligere forladt 
Iliem(b). Da nu tillige Procops Beskrivelse over Thule for en Deel 
viser hen til Norge, har man antaget, at Heruler engang maae have 
boet her, saavelsom flere i Folkevandringens Periode bekiendte Folk (c); 
ligesom man, deels med Hensyn til de Gauter, hos hvilke de, efter vor 
Skribents Edsagn, nedsatte sig, deels paa Grund af Beretningen hos 
Jornandes, at de Danske uddreve Herulerne fra deres Boeliger, har troet 
at kunne gienfinde disse i det nuværende Sverrigs sydligste Provindser, 
hvor man, allerede i Medhold af Ptolemæus, lagde det danske Folks 
ældste Sæde(d).

Med Hensyn til denne Hypothese, der Tid efter anden bar op- 
naaet næsten en Kiendsgiernings Authoritet(e), kan i Almindelighed be-

(b) Paa samme Maade omtrent som Saxerne, der i siette Aarhundrede med Koner og 
Born havde fulgt Longobarderne under Alboin til Italien, efter¿faa Aars Forlob, gien- 
nem Gallien vendte tilbage til deres Land; P. fVarnefrid III, c. 6. Suhms udvan
drede Folk, 1, S, 603, 609. Da derfor de Vandaler, som vare bievne tilbage i Pan
nonien, bad Geiserich om Tilladelse til at nedsætte sig i de efter de Udvandrede 
ledigblevne Egne, skal han have afslaaet denne Begiering, paa Grund af at Van
dalerne i Afrika selv engang kunde blive uddrevne herfra; Procops Vandal. 1 c. 22. 
Det er ei let at indsee, hvorfor Papeneordt Gesch. d. vandal. Herschaft in Afrika, S. 
232, betvivler dette Faetum. Ogsaa Egnen norden for Donau, hvor de Rugier der 
med Ostgotherne vare dragne til Italien, havde boet, laae öde efter dem og blev 
siden besat af Heruler; Procops goth. Krig, II, c. 14.

(e) Schöning, Norskes Oprindelse, S. 246, 259—60; Norges Historie, I, S. 58, 73; Hein
zes Abhdl. V, S. 308; Suhms udvandrede Folk, I, S, 432, 551; Krit. Hist, IV, S. 6.

(d) Suhms udvandrede Folk, I, S. 424; Krit. Hist. I, S. 68, 79—80, 89; Danm. Hist, I, 
S. 82, 328. Det antages ogsaa af Eschbach, S. 28, 37.

(e) Som bekiendt, have Suhm og flere Nyere bragt Hypothesen ojn det sydlige Sverrig, 
navnligen det nuværende Halland og Skaane, som det danske Folks ældste Sæde, 
i Forbindelse med enkelte Træk af vor mythiske eller Sagnhistorie. Snorres Yng- 
lingasaga, c. 20, nævner nemlig en Rig som den forste, der kaldtes Konge i det 
danske Tungeinaal; hvis Son heed Danp og hvis Sönnesön var Dan Mykillati, af 
hvem Danmark fik Navn. Dette Sagn forekommer, med nogen Forandring, i et endnu 
utrykt Skrift, fra Slutningen af det 16de Aarhundrede, hvis Forfatter, ^rngrim 
Jonsen, der vel kan have havt et eller andet nu tabt islandsk Kildeskrift til sin 
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mærkes, at Mangelen af aulbentiske Meddelelser om Ilendernes oprin
delige Boeliger og Stammeslægtskab bar fremkaldt mangebaande, tildeels 
böist vilkaarlige Gisninger. Nogle bave saaledes villet benföre dem til 
den sarmatiske Folkestamme*  Andre bave i dem troet at finde Litbauer- 
nes Stammefædre*  Enkelte bave endog villet frakiende dem egentliglNa- 
tionalitet og under hint Navn blot tænkt sig et af forskiellige Folk sam
mensat Corps i romersk Krigstieneste(f). Men af Kildeskribenters ud
trykkelige Vidnesbyrd (g), af de Forbold, hvori Ilcrulerne optræde til 
andre germaniske Folk og af de i Personnavne forekommende (eenesle) 
Levninger af deres Sprog(h), fremgaaer Folkets germaniske Herkomst som

Raadighed, beretter, at Rig æfftcde Dana, en Datter af Danp, Herre til Danpstad, 
og at hans Sön eller Sönnesön Dan, var den forste Konge over hele Danmark; 
Siemundi Edda, Arn. Magn. Udg. Ill, p. 155—56; Sidims Krit. Hist. 11, S. 46, 476. 
I det gamle, höist interessante allegoriske Digt — Rigsmål — der skildrer Stæn 
dernes og Culturens Oprindelse her i Norden ud n Tvivl forfattet i Ghristendom- 
mens fürste Tid), siges Asa-llcimdal at have reist omkring under Navn af Hig og 
være bleven Stamfader for de forskiellige Slægter i Norden, ogsaa for Kongeslæg
ten. Uagtet nu forstnævnte /«/// mere fremtræder som en historisk, Sidstnævnte 
som en mythisk Person, og uagtet en historisk-etymologisk Reflection over Konge
værdighedens Oprindelse og ældste Benævnelse (Rikr- Rex- Konungr) aabenbart 
ligger til Grund for bcggeSagn, (jfr. Edda III, p. 149, 669; Petersens Sagnhistorie, 
III, S. 229—32), er det dog heller ikke usandsynligt, at Begge kunne vise hen til 
en ældgammel Forestilling om det danske Navns og Riges fürste Oprindelse ; hvoraf 
man da igien kunde forklare, at Navnene Dan og Danp forekomme i Digtet, uden 
at man dog tydelig kan kiende, i hvilken Sammenhæng, da Slutningen af Digtet 
mangler (jfr. Petersens Sagnhistorie, I, S. 145). At det nu har været den mytliiske 
Rig, der i Slutningen af det fürste eller i Begyndelsen af det andet Aarhundrede 
uddrev Herulerne fra Halland og derefter antog Kongenavn, har Suhm antaget fürst 
som en Formodning, der dog kunde være nogen Tvivl underkastet, (Krit, Hist. I, 
S. 80, 239; II, S. 797. 806, jfr. I, S. 59), men senere optaget som en historisk 
Kiendsgierning saavel i Danm. Hist. 1, S. 82, som i sit historiske Udtog, i hvil
ket, gienneni alle Udgaver, gientages.- „at Herulerne bleve uddrevne fra llalland 
af de Danske i Skaane, under disses Regent Rig.”

(f) Asehbacli S. 1—2; dig, geograph. Eplicmeriden XL1I, 4 St. S. 408 (Hirri eller He- 
ruli, Stamfolk for Lithauernc; Girar, Girulis a: Skovbeboere); Lelewcls kl. geogr. 
hist. Schriften S. 172.

(g) P. fVarnefrid Hist. Longob. I, 1 Heruli atque Turcilingi .... c Germania pro- 
dierun

(h) Næsten alle forekommende heruliske Personnavne ere aabenbart tydske; endeel 
kunne tillige forklares af det gamle skandinaviske Sprog, hvilket da er Tilfældet 
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uimodsigelig. Denne bestyrkes ydermere af deres nationale Benævnelse, 
livad enten Etymologien til deres Navn, som baade skrives med og uden 
Adspiration, Hender og Ender, söges i det gamle, i flere nordiske Dia- 
lecter forekommende Ord Karl (Mand) eller maastee rettere i det gamle 
Earl, Jarl; i förste Tilfælde bar nemlig Begrebet om menneskelige In
divider i Almindelighed lagt til Grund for dette som for flere nordiske 
og tydske Folkenavne, f. Ex. Teutoner, Germaner, Danske, Saxer (i); 
i sidste derimod er Høvdingernes eller de Fornemmeres Benævnelse, af 
Fremmede, der nærmest kiendte de heruliske Krigshøvdinger, brugt 
til at betegne Folket selv(k). Er det nu afgiort, at Herulerne hörte

med flere af de ældste germaniske nomina propria. Folgende af denne Art kunne 
anfores; Aloueth (skand. Alfr, Olvir, Hallfinn?); Aruth, Aordos (skand. Herraudr, 
Hördr); Berus, Pitaras (skand. Ver a: Mand); Graitis (Grytr? Griotgardr?) eller 
Gethes (Gautr?)j Ochon (Hakon, Aki?)j Pliilimuth (Vilmundr; Fiölmundr); Phul- 
caris (Fylkir a; Anförer?); Rodulf; Sindval, Sindoval (Sinflotl? Sigvalldr?); Svar- 
tuas eller Svartual (Svartr, Surtur, Svertingr?); Thodasius (Theodahad); Pisandos 
(Visandi a: Anfører?); Uligangos (Wolfgang). At Herulerne maae have forstaaet 
det gothiske Sprog, kan sluttes af Cassiodori Varia IV, c. 2.

(i) Bidrag til nord. Ravhandels Historie i Pid. Sei. hist. phil. A {'ll. V, S. 282—88.
(k) Etymologien af Jarl understottes ved Isidor af Sevilla, som forklarer Herulerne# 

Navn ved Domini a : Herrer; ligesom igien Ordet Jarl kan henfores til hems, herilis 
[Ihre Gloss. Sviogothicum). Overhoved viser Adskilligt i Herulernes Historie paa 
en betegnende Maadc hen til et talrigt og mægtigt Aristokratie og til Konger, der, 
ligesom hos flere germaniske Folk, fornemmeligen vare Anförere i Krig ÇAschbach 
S. 31), saasom: Kongens, til visse Tider, ringe Anseelse QProcops goth. Krig, II, 
c. 14); mange Kongebaarne som Anförere for dem som sögte op til Norden (c. 15); 
Mange af herulisk Kongeslægt paa Thule (sammest.) Af denne Grund taler ogsaa 
meget for, at Jornandes’s Arochiranni, (hvis Konge Rodulf forlod sit Rige og flyg
tede til den östgothiske Theodorich), i Medhold af Roderich af Toledo skal læses 
Aroli a: Heruli og Thanii a: pegnir (Dani?), Aschhaeh S. 8, 10. Derimod har Ordet 
Ilær (exercitus) neppe nogen Andeel i Navnet Heruler (Suhms udv. Folk, I, S. 448; 
Aschhaeh, S. 9); endnu mindre kunne disse bringes i Forbindelse med Karelerne (som 
Aschhaeh mener S. 59), der ikke vare Germaner, men Finner. Med Hensyn hertil 
kan ogsaa det Spörgsmaal opkastes, om Folkenavnet Turcilingi, der af den longobar- 
diske Paul nævnes tilligemed Herulerne som udvandrede fra Germanien (I, 1.), og for- 
övrigt ikkun forekommer i Fortællingen om Odoacer, hvem Kilderne i Flæng kalde 
Rugiers, Gothers, Herulers og Turcilingers Konge, ikke skal udledes af et lignende 
nordisk Ord dreingr a: Kiæk Mand (jfr. trick paa Runestene) og fölgeligen ikke - 
betegne noget særegent Folk, men blot have været en charakteriserende eller om
skrivende Benævnelse for et eller flere Folkeslag (jfr. Aschbach S. 10). 
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til den germanisme Stamme, saa er det lige saa vist, at i vore ældste 
skriftlige Kilder, i Sagnet og Folkenavne ei foreltomme Vink om ger
manisme Follts Tilværelse, enten i lYorge eller i nogen anden Deel af 
den skandinavisme Halvöe(I). Analogien af Rugier, Burgunder og 
Longobarder, hvis Spor man ligeledes har villet finde i nordiske Land
skabs- ©g Stedsnavne, afgiver, ifölge Sprogkundskabens og Kritikens 
nærværende Standpunkt, intet Beviis herfor (m). Hvad angaaer Heru- 
lernes Ophold i det sydlige Sverrig, da beroer dette eene paa det be- 
kiendte Udsagn af Jornandes om Herulernes Uddrivelse af de Danske. 
Men, da denne Forfatters Skrift kun er et Udtog af Cassiodors gothiske 
Krönike, nedskrevet ud af Hukommelsen efter tre Dages Giennemlæsning, 
for flere Aar tilbage, suppleret af-græske og romerske Kilder, hist og 
her udsmykket med gamle Traditioner og egne Erfaringer} overhoved 
en Compilation, hvori de geographiske Elementer ere höist forvirrede og 
ukiendelige og hvoraf desuden en kritisk Udgave endnu savnes, vil, uden 
Tvivl, erkiendes, at en löseiig henkastet aldeles isoleret Yttring i et saa- 
dant Skrift, ei kan begrunde noget aldeles sikkert og paalideligt Resultat.

(l) Suhms Udledelse af ¡Navnet Halland fra Herulerne (Harland?) [Kritisk Historie I, 
S. 79, II, S. 610) behöver ikke længer at giendi ives. Selv yttrede han ogsaa paa 
andre Steder en rigtigere Formodning om ¡Navnets Etymologie, nemlig af hallr o: 
Steen, formedelst Landets stenede Beskaffenhed [ftordiske Folks Oprindelse S. 194; 
Kritisk Historie I, S. 89; jfr. Petersens Sagnhistorie III, S. 201 og Registeret til 
oldnordiske Sagaer S. 139). Maaskee det ogsaa kan udledes af det gamle at halla 
O: hælde-; Hallandi [Hallendi) o; en nedgaaende Skraahed (hældende Land).

(m) Hverken Kraft (¡Norges Beskrivelse IV, S. 219), Munthe i sine ypperlige geogra
phiske Anmærkninger til J. Åals fortienstfulde Oversættelse af Snorre, I, S. 64 
eller Forf. af Registeret til de oldnordiske Sagaer yttrer nogen Formodning om Ety
mologien af det gamle norske Bogalandi men de tydske Rugier nævner i det rin
geste Ingen af dem. Til det flere Gange forekommende norske Stednayn Borgund 
foreslaaer Mimthe 1. c. S. 328 og det nysnævnte Register, S. 58 en antageligere Ety
mologie end af Bnrgunderne'i jfr. Kraft V, S. 68. Samme Etymologie passer og- 
saa bedst for Bornholm (Borgundorholmr, ikke Borgunrfaholmr, somÖenmaatte hede 
dersom den skulde være opkaldt efter hint Folk). Om Læsemaaden Lungbards- 
iida for Limgardssida (en Deel af Bysten mellem Arendal og Skeens Fiord) der 
har foranlediget Nogle til at tænke paa Longobarderne, s, nysu. Register, S. 220.
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J)ct er ikke usandsynligt, at denne tvungne Udvandring kan være 
foregaaet ¡ det sidste Decennium af det femte Aarliundrede, dersom 
ikke disse uddrevne Heruler have været de Samme, som efter Nederlaget 
mod Longobarderne vilde söge Tilflugt i Norden. Fra hvilke Egne 
liiin Uddrivelse er skeet, angives imidlertid ikke bestemt 5 det er kun 
fordi begge Folk nævnes i Forbindelse med Andre, der kiendes paît 
den store Halvöe, og paa Grund af den lierskende Forestilling om det 
danske Folks ældste Sæde, at man her eene har tænkt paa det sydlige Sver- 
rig; men tör man antage, at den jydske Halvöe fremviser endnu ældre 
Spor af det danske Navn og Folk, ja selv af Benævnelsen Scandinavia 
(Scandia) end den skandinaviske (n), kunde der vel ogsaa være Anledning 
til, ved denne Ledighed, der at söge Herulerne. Folgende ere de Grunde, 
hvorpaa Forfatteren troer at kunne stötte denne Hypothese.

Den jydske Halvöe kiendes allerede i den ældste Periode (af Py- 
theas, Mela, Plinius, Ptolemæus) som beboet af germaniske Folk, Gut
toner, Teutoner, Cimbrer, Saxer og (hos Procop) Jyder, Angler og Friser. 
Men, med Hensyn til dé enkelte Folk, stemme Skribenterne ikke fuldkom
men overeens. Hverken Mela, Plinius eller Ptolemæus kiende lier 
Guttoner; Saxernes Navn, der fra Ptolemæus af indtil langt ned i Middel
alderen betegner Halvøens sydlige Deel, var fremmed for Procop; og
saa nævner Ptolemæus adskillige Folk eller Stammer paa Halvöen, som 
ellers ere ubekiendte(o); der er altsaa intet til Hinder for at antage, at 
ogsaa Hender, i en tidlig Periode, kunne have hört hiemme her. Tænker 
man sig tillige, at kun en Fraction af dette Folk engang er udvandret fra

(n) Vid. Sel. hist, philos. Afh. V, S. 261—65, 291—93.
(o) Vid. Sel. hist, philos. Afh. V, S. 275—76, hvor nærværende Forfatter har sögt at 

forklare disse Folkebeuævnclser. Ogsaa de syv Hertha dyrkende Folk hos Tacitus, 
af hvilke ikkun tre ellers ere bekiendte, have efter al Rimelighed, havt Sæde paa 
den cimbriske, i en ældre Periode langt mere udstrakte, Halvöe, hvilket nyelig og
saa er antaget af P. v. Robbe, Die Religion Cimbriens i Michelsens Archiv für 
Staats- und Kirchengeschichte der Herzogthiimer IV, S. 563. Forf. bringer, uden 
Tvivl rigtigen, Retidigni i Forbindelse med det gamle Reidgothland (jfr. Vid. Sel 
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vor Hal vöe, og: en endnu ringere Mængde senere er vendt tilbage til den, 
lian man lelteligen forklare sig, at enhver Erindring om det, paa det 
nær der forekommer hos Procop og Jornandcs, er aldeles forsvunden. 
Dette er eet af de talrige Beviser for at vi neppe nogensinde kunne blive 
i Stand fil at kiende de vandrende Folks Historie i fuldstændig Sammen
hæng; Kilderne have kun efterladt os Brudstykker deraf, som Kritiken ei 
formaaer at danne til noget historisk Ilcclt.

Uagtet Procop besad, som vi have seet, en temmelig rigtig og 
omstændelig Kundskab, baade om den jydske og om den skandinaviske 
Halvöes physiske og ethnographiske Forhold, kunde han dog, blottet for 
egentlige geographiske Hielpemidler, eene efter mundtlig- Beretning af 
Hiemmelsmænd, hvis Sprog og hele Forestillingsmaade var saa afvigende 
fra Grækernes, neppe giöre sig nogen tydelig Forestilling om de forskiel- 
lige Stammers relative Plads i saa fieme Lande, eller om disses rette Be
liggenhed, som mueligen ogsaa i ringere Grad fængslede hans Opmærk
somhed, end de charakteristiske Træk om Landenes Natur og Beboernes 
Sæder. Man kan derfor tænke sig, at han, i det mindste, i et enkelt 
Punkt kan have forvexlet Brittia (den jydske Ilalvöe) med Thule (den 
skandinaviske), om hvilken sidste han udtrykkeligen bemærker, at den, 
saavidt Folk vide, grændser til det yderste Hav mod Nord (IV, c. 20). 
Det var berettet ham, at Ilerulerne havde nedsat sig paa en af disse 
— efter hans Forestilling—Oer, hoset udbredt Folkeslag som kaldtes Gan
ter. Enten vidste han nu ikke, at hans Britters egentlige Navn var 
Gother (Jyder) og lod derfor Ilerulerne nedsætte sig paa det store 
Thule, hvor der ligeledes fandtes gothiske Folkeslag, eller og Navnet 
Britter blot hidrörer fra en urigtig Læsemaade, og Procop virkelig har 
tænkt og skreven Gother, men, da han paa denne mindre Ilalvöe kun

hist. ¿tfh. I. c. S. 252) og Endoses med Eideren. Ved Aviones kan man maaskee 
tænke paa Islændernes Benævnelse af Sønderjylland, ved Landet fyri sunnan á 
At Nuithones kunne formodes at være de samme som Guttones, s. f, ovenfor II. An
mærkning (b).

Eid. Sel. hist, og philos. Âflt. Eli Deel.
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Liendte de tre nævnte Hovedfolk, har antaget den store Halvoe, hvor 
der, foruden Golher, boede mange liere ubenævnte Folkeslag-, som den, 
i hvilken Herulerne vare indvandrede.

En saadan Forvexling kunde desuden let opslaae ved den Sam
færdsel, der fra de ældste Tider, allerede efter græske og romerske Kilder, 
spores at have fundet Sted mellem begge Halvöer(p); ikke at tale om, 
at Procops Kundskab om de nordiske Lande skyldes forskiellige Tider, 
forskiellige Anledninger og forskiellige Hiemmelsmænd, hvorfor hans 
Taushed om Herulerne i Beskrivelsen af Brittia lige saalidet modbeviser 
dette Folks Tilværelse her, engang i et fiernt Tidsrum, som den Om
stændighed, at han ved denne Ledighed ikke nævner Saxerne, der dog 
upaatvivleligen dengang maae have boet paa den sydlige Deel af Slalv- 
oen, hvor de forekomme allerede hos Ptolemæus, kan hindre os fra at 
henføre dette Folk blandt Ilalvöens gamle Beboere.

Procops Fortælling om den Vei, Herulerne toge paa deres Van
dring til Norden, synes ogsaa at tale for den her opstilte Forklaring. 
Thi havde den store skandinaviske Halvöe været deres endelige Maal, vilde 
de, uden Tvivl, have sögt den nærmeste Vei lige mod Nord, langs Wcich- 
selcn eller til den giennem Aarhundreder kiendte östersöiske Ravkyst, 
og fra denne ¡gien over Havet (q), i Stedet for at vælge en Omvei mod 
Nordvest. Dersom ikke denne Fart over Havet til Thule ’er en af 
Proeop selv vilkaarligen lilföict Omstændighed, fordi han forudsatte, at 
det var paa den skandinaviske Halvöe, Herulerne havde nedsat sig, kan 
altsaa antages, at de, af een eller anden ubekiendt Aarsag maae have fore
trukket en Kystfart til et fiernere Punkt af den jydske Halvoe, for et 
Tog giennem selve Landet (r).

(p) Jfr. Fid. Sel. hist. pliil. ¿Ifh. V, S. 205, 269.
(q) Ji'r. hvad herom er samlet i íuZ. Sel. hist, philos. Afh. V, S. 311—LI.
(r) Ligesom i det Forcgaaendc den angliskc Prindscsses Tog til Skibs mod Varnernc.
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Uagtet forskielligc Folkeslag ofte i Krige eller under Udvandringer 
nævnes i Forbindelse, som samlede Masser, uden at man deraf tor 
slutte sig til noget nærmere Slægtskab imellem dem, bür det dog med 
Hensyn til den her fremsatte Formodning om dette Folks Tilværelse paa 
vor Hal vöe, ei lades ubemærket, at Herulerne i sidste Fierdedeel af det 
tredic Aarlmndrede, i Forening med Cavionerne giordc Indfald i Gallien, 
og i fierde A århundrede optræde i romersk Krigstien este i Forening med 
Balaverne; da nemlig dette Folk boede ved Nordsoen, norden for Rhi
nen, og hint, uden Tvivl, nær ved Halvöen, maaskee endog i dens syd
lige Deel (s). Naar de ved Anledning- af hint Indfald i Gallien, hos en 
romersk Panegyriker beskrives som locis ultimi og af Sidonius Apolli
naris fra det femte Aarlmndrede betegnes som boende ved imos occani 
recessus, da kan dette lige saa godt passe sig paa vor Ilalvöe, som paa 
Kysten aföstersöen eller det assovske Hav (t) • ligesom ogsaa Herulernes 
Söelog mod Byzants, Athen og flere Steder i Grækenland i det tredie 
Aarlmndrede, og deres Plyndringer (u) paa de nordlige og sydlige Kyster 
af Spanien i det femte Aarlmndrede, med större Sandsynlighed kunne 
antages at være udgaaede fra de jydske Kyster, der i de næslfolgende 
Aarhundredcr udsendte hele Piratflaader mod det vestlige Europa, end fra 
Ostersöen.

Endnu et ikke ubelydende Argument for en nærmere Forbindelse 
mellem Herulerne og den jydske Halvöes Beboere frembvder to Aar- 
hu nd red er senere, den longobardiske Historieskriver Paul Warnefrids 
Sön, idet han fortæller,' at Sindvald, Brebternes Konge, af Herulernes

(s) De hidhorende Steder ere samlede hos Åschbach, S. 14—15. At Cavionerne vare 
de samme som ^vionerne [et af de syv sveviske Folk, der dyrkede llertha; Taciti 
Germ. c. 40j jfr. næstforegaaende Anm. (o)] har allerede Suhm (Udv. Folk I, S. 426) 
formodet. tVersebe (Völkerhündnisse des alten Teutschlands S. 261) antager, at 
Eruli som af Amm. Marcellinus nævnes i Forening med Bataver, skal læses Eburo- 
nes; men uden tilstrækkelig Grund.

(t) Det sidste antages af Eschbach, S. 11 og l Ver sebe S. 261.
(u) jfschbach, S. 10, 27 j jfr. Annaler for nordisk Oldkyndighcd, 1836, S. 22.

N*
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Staminé, hvilken Odoaccr havde fort med sig- til Italien, giorde Opror 
mod den romerske Keiser, vilde tilrive sig Ilerredömmet over Italien, 
men bl ev af Narses overvunden, tag en tilfange og hængt (v). Ved Breb- 
terne, et ellers ubekiendt Folk, kan man nemlig i Medhold af enkelte 
Læsemaader, tænke sig Beboerne af Procops Britlia, eller, som nærvæ
rende Forfatter i det Foregaaende har stræbt at godfgiöre, Halvöens 
Jyder (x). Den longobardiske Historieskriver maa altsaa have erfaret 
et eller andet om dette Folk, hvis Navn hos ham er blevet til Brebter, 
ligesom hos Procop til Britler, men tillige ved sin mangelfulde Kund
skab om hine Egnes geographiske og cthnographiske Forhold, have ladet 
disse Brebter stamme fra Odoacers Heruler, i Stedet for at Begge 
vare to selvstændige, skiondt beslægtede og nær hinanden boende Stammer.

(v) P. Warncfrid, II, c. 3: Habuit Narscs certamen adversus Sinduald, Brebtorum regem 
qui adliuc de Herulorum stirpe reinanserat, qua in secura in Italiana veniens, simul 
Odoaccr adduxerat. Af dette Folkenavn anfører Muratori tiere Læsemaader: Brentorum, 
l'retonorum, Brionum, Bentorum, Britonorum. En Bambergsk Codex læser Bren- 
dorum (Sprunner Gescb. der Longobarden, Hamburg 1838, S. 37). Stedet hos den 
longobardiske Historieskriver er Kilden for adskillige yngre Skribenter; f. Ex. fra 
det Ilte Aarhundrede, Aimoinus de gestis Francorum II, c. 34 {Bouquet Ser. Gall. 
Ill, p. 64), der omtaler Siswald Brentorum regem, og Sigebcrt af Gemblotirs (ved
A. 549) hos hvem han kaldes Sinduald rex Britonum. Derimod nævnes han i Ma- 
rii Aventic. Ep. chronicon {Duchesne I, p. 215) blot Sindeuala Erolus og i divo- 
ñiques de St. Denis [Bouquet ill, p. 202) er Navnet forvansket til Sisuliud le Boi 
des Gepidiens.

(x) Aschbachs Conjectur, at Pauls Brebter vare de Samme som Procops Britter, bestyr
kes ved det anforte Sted hos Sigebcrt Gemblac. som her maae have tænkt sig det 
hrittiske Folk, da han tilfdier : „sed de hoc rege historia Britonum nihil referí”} men 
den egentlige Sammenhæng med disse Britter har A. med de fleste Ovrige dog mis- 
forstaaet; ligesom ogsaa den Formodning, at Bittores hos Agathias skulde læses 
Ilrittones er altfor dristig. Besynderligt, at A. kan antage, at det var Sindvald 
som Paul lader Odoaccr bringe med sig til Italien, i Stedet for at det var enheru- 
liskHob; der skal nemlig upaatvivleligen læses, ikke quem secum .... Od. adduxerat, 
som Udgaven i Muratori Ser. Jtal. I, p. 426 haver, men quam (sc. stirpem), hvil
ket ogsaa forekommer i det af A. selv anforte Sted, og som stemmer overeens 
med Læsemaaden i en Codex af Pauls longobardiske Historie paa det store konge
lige Bibliothek fra 10de eller Ilte Aarhundrede; Brentorum regem Sindual.... de 
Herulorum stirpe — quos sccum olim Odoacar. Ogsaa hos Aimoinus anf. St. læses 
quo s.
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Ren væsentligste Indvending mod Herulers Tilværelse paa den 
jydske Halvöe, vilde dog kunne hentes fra Jornandes, saafremt de Danske, 
der efter hans Beretning uddreve Herulerne, ei kunne have boet paa no
get andet Sled end i det sydlige Sverrig. Men da Saadant, efter det For- 
anförte, maae ansees for ubeviisligt, og Jornandes mueligen kan have 
erfaret dette enkelte Træk om den jydske Halvöe, hvilket han, da denne 
for ovrigt var ham ubekiendt, har troet at burde henföre til den 
store skandinaviske, torde hiin isolerede Yttring af en enkelt, tilmed saa 
ukritisk Forfatter neppe være istand til at kuldkaste en Forklaring, 
der stutter sig, deels paa mere paalidelige Skribenters Vidnesbyrd, deels 
paa andre geographiske og ethnograpbiske uomtvistelige Forhold. Med 
Hensyn hertil fortiener det endelig ogsaa at bemærkes, at, uagtet Ileru- 
lernes Uddrivelse af de Danske almindeligen antages at være foregaaet 
paa den skandinaviske Ilalvöe, enkelte nyere Skribenter dog synes at have 
indseet det Usikkre og Modsigende heri, og derfor, enten have ladet He
ruler senere nedsætte sig i Jylland(y) eller endog have antaget det Mek- 
lenborgske for Ilerulernes oprindelige Hiem, hvorfra de af danske Co
llier ere bievne uddrevne (z).

Efter saaledes at have vindiceret vor Ilalvöe med den nærgrænd- 
sende Deel af Tydskland hint ældgamle Folkeslag, ei som dets egentlige 
Stammeland, men som Sæde for en Green af det i en fiernt liggende Pe
riode, staaer tilbage, at slutte nærværende Afsnit og denne hele Under- 
sögelse med nogle Bemærkninger over selve Folkets Eiendommelighed. Pro- 
cops Karakteristik af Herulerne kan betragtes fra et dobbelt Synspunkt; 
forsaavidt han nemlig, enten efter egen Erfaring og Iagttagelse, beskriver 
den Deel af Folket, der enten som Hielpetropper eller som Indvandrede paa 
Rigets Grund stod i nærmere Forhold til Keiserdömmet, eller meddeler,

(y) Suhms udv. Folk I, S. 459$ Damn, Hist. I, S. 82$ Schönings Norges Hist. I, S. 58. 
Nogle liave endog, med Hensyn hertil, villet udlede Har-Syssel i Jylland fra dette 
Folk

(7,) Thunmann Untersuchungen über die alte Gesell, einiger nord. Völckcr, S. 275. 
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hvad enkelte Hender havde fortalt ham om Hovedfolkets Sæder ogLeve- 
maade i deres, ham forövrigt ubekiendte, oprindelige Iliem. De Heru
ler, der under Justinians Regiering traadte i nærmere Forbindelse med 
Riget, ja endog i en vis Henseende antoge Christendommen, skildres af 
Procop “som Folk uden Tro og Love, havesyge og voldsomme mod deres 
“Naboer, der tilfredstille Kiönsdriftcn paa en unaturlig Maade, endog med 
“Personer af deres eget Kiön og med Dyr*  som de ondskabsfuldeste og 
“meest fordærvede, som de ufornuftigste og ustadigste Mennesker.” No
gen Overdrivelse tör man her uden Betænkning forudsætte; imidlertid 
kan dog hiin ufordeelagtige Skildring i det Hele vel have passet paa de 
fra Land til Land omvandrende, af forskiellige Folkeslag sammensatte, 
med det heruliske Navn betegnede Krigerskarer, der paa den Tid be
fandt sig i ostromersk Tieneste(æ); ei at tale om, at en særegen Raahed 
og Vildhed i Sæder tillægges Flere af de i Folkevandringens Periode 
optrædende Stammer f. Ex. Rugier og Vandaler. Folgende er derimod 
den Karakteristik af Ilerulerne, som med Sandsynlighed kan henföres til 
Folket i Almindelighed (ö) : “Ilerulerne boede fordum hiinsides Donau 
“og dyrkede mange forskiellige Guddomme, som de ansaae for Pligt at 
“forsone ved Menneskeoffringer. Deres Sæder vare meget afvigende fra 
“andre Folks. Det var nemlig hverken tilladt Oldinge eller Sygelige at 
“beholde Livet; en Saadan maatte selv anmode sine Paarörende om 
“snarest mueligt at skille sig ved Livet. Disse opstablede da en Mængde 
“Brænde, satte Mennesket derpaa, og Iode en dolkbevæbnet Heruler, 
“dog ingen af Familien, forrette Drabet; thi det ansaaes for util
ladeligt, at dræbe en Beslægtet. Naar deres Paarörendes Drabs- 
“mand var kommen tilbage, stak de Baalet i Brand, ved at antænde de 
“yderste Ender af Brændet; efterat Luen var slukket, samlede de Benene, 
“og nedgrove dem strax i Jorden. Efter en Herulers Dod maatte hans

(æ) Asclibacli, S. 31.
(ö) Procops Goth. Krig, II, c. 11. 
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“efterladte Enke, for at godtgiöre sin Dyd og bevare sig et hæderligt Minde, 
“kort efter, ved Mandens Grav, dræbe sig med Strikken. Skedte dette 
“ikke, tabte hun i Fremtiden al Agtelse og blev til Forargelse for hendes 
“Mands Slægtninge.”

Uagtet der nu er Grund til at antage, at denne Karakteristik maa 
vedkomme Ilendernes Nationalitet i Almindelighed, i en ældre Periode 
end Procops Tidsalder, maae det dog lades uafgiort, om Sagnet her 
nærmest har tænkt sig, enten de Hender, som engang boede mellem Elben 
Eideren, eller dem paa vor Halvöe, eller endog dem ved den assovske 
Söe. Imidlertid kunne til de her forekommende Træk anfores Paraleller, 
ei blot fra den germaniske, men ogsaa fra den skandinaviske Oldtid. At 
Nordboerne ligesom de gamle Tydske (a) dyrkede enkelte Guddomme 
ved Menneskeoflring, skiöndt hertil vel for det Meste anvendtes, enten 
Krigsfanger, eller Forbrydere, kan godtgiöres ved mange Vidnesbyrd af vore 
ældste historiske Kilder(b). Ikke blot hos Nordboerne, men hos flere 
Folkeslag i Oldtiden forekommer den barbariske Skik at dræbe udlevede 
Mennesker, der ei længer kunde ernære sig eller være til nogen Nytte (c); 
en Skik der i lige Grad vidner om Tidsalderens Raahcd og om Misfor
hold mellem et Lands Folkemængde og dets Næringsveie; endnu i en 
nyere Tid vil man hos Folk paa et lavt Culturtrin have fundet Spor til 
denne Levning fra Slægtens halvvilde Tilstand (d). Ilos flere af Old-

/

(a) Bestemte Udsagn herom findes saavel hos J. Cæsar og Tacitus, som hos Nyere; jfr. 
Rocssigs Altertbümer der Deutschen, S. 202—6; lilemms Handbuch der german. 
Altherthumskunde, S. 373; Grimms Deutsche Mythologie, S. 26.

(b) Beviissteder anfores i Petersens Sagnhistorie III, S. 284; Müllers Sagabibliothek, 
III, S. 93.

(c) Dette oplyses ved mange Exempler baade af den nordiske og andre Nationers Hi
storie, i en interessant Undersøgelse af W. F. I!. Christie, i det norske antiquarisk- 
historiske Tidsskrift Urda I, S. 19 11. i Anledning af “en Træ-Klubhe eller Kölle, 
som i Oldtiden skal være brugt til at slaae udlevede Folk ihiel med”, der formeent- 
ligen opbevares paa en Gaard i Bergens Stift.

(d) At Venderne i visse Egne af det Hannoverske, endnu i fiirste Halvdeel af forrige 
Aarhundrede, skulle have havt den hemmelige Skik, at begrave udlevede Gamle 
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tidens Nationer, blandt andre Thracer og: Geter, ansaae Enker det for hæ
derligt, at folge deres Mænd i Döden(e); hos de slaviske Folk i Middel
alderen synes det ei heller at have været usædvanligt (f); hvad vore nor
diske Forfædre angaaer, da giver i det ringesle Sagnhistorien Vink om, 
at det stundom ogsaa blandt dem maae have fundet Sted (g). Uerulcr- 
nes lette Bevæbning, der paa andre Steder omtales (li) og den dem fil
lagte gamle Skik at fægte i Slag, uden Ilielm, Pandser eller andet Skyts- , 
vaaben — kun de Fornemme havde Ret til at bære Skiold(i) — kan an
sees som fælleds for flere tydske Folk(k), og tillige bringes i Forbin- 
bindelse med hvad der vides om de nordiske Berserker (1) * skjöndt det 
maaskee ogsaa har været i Sammenligning med Romernes svære Rust
ning, at Herulerne i denne Henseende tildroge sig Opmærksomhed (m).

levende, omtales, i det ringeste som et Sagn, i Potocki Voyage dans quelques par
ties de basse Saxe (Hamb. 1795) p. 43.

(e) Jfr. hvad herom er samlet i Reenhielms OI. Tryggv. Saga (üpsal. 1691) p. 17 fl., 
og i Bartholini Ant;qv. Danie. Libri 111, p. 506.

( f ) Rasmussen de orientis commercio cum Russia & Scandinavia p. 44.
(g) Reenhielm til Ol. Tryggv. S. og Bartholini Antiqv. anf. St. Ogsaa Brynhilde 

besteg Baalet med sin Ægtemands Sigurd Fafnisbanes Liigj Folsunga Saga i Forn- 
aldar-Sögtir Nordlanda I, p. 204 5 Jiattr af Norna-Gesti sammest. p. 333.,

(h) Jornandes c. 23, 50, om Herulernes levis armatura,
(i) Procop, Pers. Krig, II, c. 25; P. Warnefrid, I, c. 20: “lleruli sive ut expeditius 

bella gererent, sive ut illatum ab hoste vulnus contemnerent, nudi pugnabant.
(k) Jfr. Taciti Germ. c. 6, pedites... nudi aut sagulo leves... paucis loricæ, vix-uni 

alterive cassis aut galea; jfr. Riihs Erläuterung der 10 ersten Kapp, des Tacitus 
über Deutschland, S. 212.

(l) Petersens Sagnhistorie III, S. 391.
(m) Jul. Gæsar beskriver Ariovists Germaner som næsten nögne, i Sammenligning med 

Romerne; Dio Cassius 38te Bog,
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I^et ubekjendte Hünsides var og vil stedse blive et Maal for den Iiöit- 

stræbende Aands Anelser og- Forsoninger, hvad enten den henflytter sig 
fra Tiden i Evigheden eller i denne Tingenes Verden fra denne til hiin 
Side af Hav og Bjerge. Geographien har til alle Tider havt sine Fabel
lande og fra det Givne sluttet til det Ikke-Givne; men ingensinde syslede 
Phantasien mere i Geographiens Kreds, end da Grækerne begyndte at 
lofte det Slör, som Phoenicier og Karlhager havde kastet over de rige 
Handelslande i Vesten, og senere i Middelalderen, da det middelbare og 
utilfredsstillende Kjendskab til det rige og underfulde Indien og Katai 
fristede Europæerne til fortsatte Opdagelser. I den förste Periode var 
Occidenten og i den anden Orienten den priste og besungne Trylleverden. 
Det har sin Grund i en ved physiske Momenter betinget Culturs Udvik
ling, at ligesom Asiens og Afrikas Centralbjerge siden bleve Skjellet 
mellem det Bekjendte og det Ubekjendte og tildeels ere vedbíevne at 
være det, saaledes var det i den fjerne Oldtid det vestlige Ocean, som 
begrændsede den geographiske Viden. I Osten oprandt den förste klare 
Dag; der laae Menneskeslægtens og Culturens Udspring. Ligesom fol
gende Solens Gang udbredte sig Folkenes Stromme fra Osten mod Ve
sten i Forgreninger rundt om Middelhavets Kyster mellem Atlas og 
Alper (a) i et Jordbelte, som fremfor alle eguer sig for det humane Liv,

(a) Et Resultat, hvortil Undersøgelser om Sprogenes og Religionsideernes Herkomst og 
Udbredelse samt Traditioner for længe siden have fort.

O*
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indtil de omsider naaede Hercules’s Stötter, saae Landene at udfolde sig*  
i lange Linier paa begge Sider og Solen at sænke sig i det umaalelige 
O cean. Iler vare de synlige TTtioaia yai7]g, udenfor hvilke den dristige 
Somand længe ikke vovede sig, men — ingen Grændse for Anelsen og 
den udsvævende Tanke, der hæver sig over Tiden og Rummet. En saa- 
dan Tanke udtaler Choret i Senecas Medea v. 574 fgd.

Venicnt annis
Sécula seris, quibus Oceanus 
Vincula rerum Jaxet et ingens 
Pateat tcllus, Thetysque novos 
Detegat orbes, nec sit terris ultima Thule.

Det er lignende Anelser og Phantasier, grundede deels paa physiske 
Iagttagelser og Reflexion, deels paa historiskeTraditioner, som udtale sigr i 
Mytherneom Ilesperidernes Hauger, .Atlantis ogMeropis, endelig ogsaa i de 
af Digtere og Geographer overleverede Sagn om Maxaçcûv wftot og öerne Elisa 
(HXvGiov Tteåiov)^ hvis phoeniciske Herkomst er Gjenstanden for nærværende 
Undersøgelse, som efter sin Piatur maa blive baade mythologisk og historisk, 
idet Mythen oplöser sig i Historie, og Historien oplöser Mythen.

For at Undersøgelsen kan hvile paa en sikker Grundvold, er det 
nødvendigt at gaae imöde nogle Tvivl, som den historiske Critik har op
kastet med Hensyn til Sidoniers og Tyriers Farter og Opdagelser uden
for Hercules’s Stötter (b). Man har i Karthagerne Hannos og Himilcos 
Reiseberetninger troet at finde afgjörende Reviser for den Mening, at 
disse Sômænd vare de egentlige Opdagere af Söveien langs Afrikas Vest
kyst og til Britannien, og at de Gamle sigtede til Karthagerne, naar de

(b) Efter Camden, Dodwel, Co s s i Særdeleshed Lclctvcl die Entdeckungen der Car~ 
thager und Griechen auf dem atlantischen Ocean. Berlin 1831. 
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talte om Plioeniciernes Farter og*  Colonier udenfor Hercules’s Stotter. 
Men hine Reiseberetninger af en uvis Tidsalder ere ufuldstændige og paa 
anden Haand komne til os (c). Hanno og Ilimilco vare udsendte fra 
Karthago ikke for at opdage hidtil ukjendte Lande, men for at anlægge 
Colonier. Det vilde have været uklogt, om Karthagos Senat vovelig 
havde udrustet Hanno med 50,000 Mand paa 60 Skibe for at gjöre Op
dagelser, men derimod hensigtsmæssigt at bekoste Udrustningen for at 
colonisere en bekjendt Kyst. Vistnok er der hverken i Hannos eller Hi- 
milcos Relationer Tale om nogen ældre phoenicisk Colonie paa Vestkysten 
af Afrika eller i Britannien. Det synes endog, som Beboerne af Cassiteri- 
derne umiddelbart handlede paa Tartessus, für Ilimilco banede Karthagerne 
Veien for en activ Handel. Men hvad angaaer Tyriernes Colonier paa 
Afrikas Vestkyst, vare disse, efter Strabos Beretning (d) 500 i Tallet, 
ödelagte af Pharusier og Nigriter. Tyrus, böiet under asiatiske Ero
breres Aag, tabte efterhaanden sit Handelsherredomme i Occidenten, og 
overgav navnlig Tinhandelen til Karthagerne og Massilienserne (e). Det 
er meget rimeligt, at Tartessus og Cassiterider have fortsat den af Phoe- 
nicierne begyndte Handel, hvilken disse havde fort netop fra Tartessus (f) 
ogGadirs Havn. Hertil kommer en positiv og uforkaslelig Auctoritet for 
Plioeniciernes atlantiske Expeditionen Strabo, den troværdigste Referent 
af Oldtidens geographiske Kundskab, som skrev sit Mesterværk efter 40 
Aars Reiser og Studier, antager: at Phoenicierne kort efter den trojanske 
Krigs Tider (altsaa för Karthagos Anlæg) beseilede Oceanet og byggede

(c) li annos Relation nemlig i en græsk Oversættelse af et Udtog, og Efterretningen om 
II ¡milcos Reise endnu kortere i Avieni descr. oræ inarit. fra det fjerde Aarhundrede 
efter Clir. F. cfr. Lelewel S. 10 fgd og S. 81 fgd.

(d) Geogr. 1. 17 c. 3 ed. Tauclin. Ill p. 479. cfr. p. 483, hvor Strabo anförer den ældre 
Artemidons Efterretninger om phoniciske Slæder i Mauritanien.

(e) Diodor. bibi. hist. 1. 5 c. 22 og 38.
(f) Ezechiel c. 27, 12 og 24: „Tarschisch var din Handelskunde, Tyrus, med Fylde af 

alt Godt; med Sölv, Jern, Tin og Bly fyldte det dine Torve” — „Tarschisch. 
Skibene fyldte Dig og gjorde Dig pragtfuld.”
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Stæder udenfor Hercules’s Stotter og paa Kysten af Afrika; at Tyrierne 
paa Vestkysten af Afrika havde 500 Colonier; at Plioenicierne i den 
ældste Tid ene oft alene beseilede de cassiteridiske Oer, og at Homer 
skylder dem sine Efterretning-er om Egnene ved Jordens Grændser (g). 
Han er ikke blandt de Forfattere, som forvexle Phoenicier med Kartha- 
ger; paa sidst anförte Sted (1. 5 c. 5) staae netop Karthagerne som 
Phoeniciernes Efterfølgere i Iberien. Det vilde nu ogsaa være i og for 
sig selv utroligt, at et Folk skulde hengive sig til Söehandclen uden at 
fare frem paa Opdagelsernes Vei; at navnlig Plioenicierne, de ældste, 
dristigste og kyndigste Søemænd, skulde komme til Tartessus og blive 
staaende; skulde anlægge det lovende Gadir (h) som et Udgangspunct 
for tilkommende Expeditioner, og ikke benytte det; at de skulde höre 
om Farter mellem Iberien og Cassiteriderne uden selv at forsøge Farten; 
eller at Karavaner skulde fore Tinøernes Productor gjennem Gallien, 
uden at Plioenicierne prövede, hvad Havets Ryg kunde bære. Er det 
en rigtig Bemærkning af Tacitus (i), at Silurerne, som beboede det metal
rige Land ved Mundingen af Floden Severn, nedstammede fra spanske 
Iberer, som vare satte over Havet, og er den Lighed, man i nyere Tid 
har opdaget mellem det irske og det gamle phoeniciske Sprog, mere end 
tilfældig, saa maa Forbindelsen mellem Spanien og Britannien i ældste 
Tid have været meget levende. Ilimilcos Expedition var neppe nogen 
Opdagelsesreise. Men ligesom Karthago efter Sidons og Tyrus’s Fald 
bemægtigede sig efterhaanden Moderlandets Afbyggerstæder i Afrika og

(g) Strabo 1.1 c. 3$ 1.17 c. 3 ; 1.3 c. 5; 1,3 c/3 ed. Tauchn. I p. 76$ HI p.479$ I p. 282
og 241. Paa samme Maade skjelner Diodor mellem «/»omzeç og paa det
bekjendte Sted (1.5 c. 20), hvor han taler om Anlæget af Gadir (som var ældre end 
Karthago) og Phoeniciernes ældgamle Handelsreiser udenfor Hercules’s Stotter og 
deres Colonier saavel i Europa (¿^ toiç nçoç (l'vatu xexXipsvoiç ¿itçtsi) som i Afrika.

(h) Gadir var anlagt omtrent 1100 Aar f. Chr. F., altsaa tidligere end Karthago. Vel- 
lejus Patere. 1. 1 c. 2 cfr. Mela 1.3 c. 6. Aristoteles de mirab. 146.

(i) Vita Agrícolas c. 11.
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dernæst i Spanien, saaledes vilde det ogsaa tilegne sig- den Handel, som 
Phoenicierne fra Spanien af havde drevet i den atlantiske Verden. 
I samme Hensigt udsendte Romerne efter Karthagos Undergang Polybius 
til Afrikas Vestkyst og senere Publius Crassus til Britannien (k).

Dersom Grækerne tilskreve Pboenicierne de forste Opdagelser i 
Vesten og Sagnene derom, saa maae ogsaa de os af Grækerne tilligemed 
Sagnene overleverede locale Benævnelser med megen Grund antages at 
være af pboenicisk Rod. Samieren Colæus og Phocæerne vare de förste 
Grækere, som, omtrent GOO Aar f. Cbr. F., saae det store Verdenshav (1), 
hvilket Digterne længe forhen havde foreviget under Navn af Okeanos. 
Dette Navn blev i ældste Tider skrevet og Í2yr¡voc (m) og synes be
slægtet med det hebraiske jflHj hvilket i Digtersproget betyder Himmelens 
og Jordens Ring (n), ligesom Homer og Hesiod lagde Oceanet som en 
Flodring rundt om den yderste Rand af Achilles’s og Hercules’s Skjolde (o). 
Navnet skal forekomme paa phoeniciske Mynter (p), og Diodor synes at 
erklære det for et pboenicisk Egennavn (q).

Om delte Ocean udbredte de phoeniciske Skippere sælsomme og 
afskrækkende Forestillinger, som deels havde en virkelig physisk Grund i 
tilværende Skjær, Havtaager og en Mængde Vandplanter, deels vare be
regnede paa at sikkre Monopolet. De skjulte deres Seiladser fra Gades 
for alle Andre, og bragte i Udraab, at hiinsides Herakles’s Stotter var

(k) Plinii hist. nat. 1.5 c. 1. Strabo 1.3 c. 5 ed. Tauchn. I p. 282.
(l) Herodot 1.4 c. 153 ; 1. 1 c. 163. Men Grækerne vare dog ikke komne til Cassiteri- 

derne i Herodots Tid, eftersom Tinnets Hjem var denne Historieforsker ubekjendt. 
1.3 c. 115.

(m) Bocliart Canaan I, 36 p. 708 sq. og Miinter Religion d. Karthager S. 100.
(n) Esaias 40, 22. Proverb. 8, 27. Job 22, 14. 26, 10.
(o) Iliad. 18, 607. Scut. Here. v. 314.
(p) Eckhel syllog. tab. VI n. 5 p. 58.
(q) Bibi. 1.5 c. 20— intßallovro nltiv Ttjv Ixtoç HçaxXtjltov çïjImv, í¡v (àxtavov ououa^Hdi 

— nemlig Pboenicierne; det synes, at være en meget overflødig Bemærkning af Dio. 
dor, dersom det var hans Mening, at „man til hans Tid kaldte dette Hav Oceanet”; 
det vielste Alverden paa Augusts Tid.
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Havets og Jordens Ende (r). Paa Solons eller maaskee paa Platos Tid 
hed det endnu, at Vandene udenfor Middelhavets Munding ikke kunde 
befares formedelst de Grunde, der vare en Levning af det sunkne At
lantis (s), og Perseren Safaspes turde for Xerxes som Undskyldning for, 
at han ikke fuldendte den ham paalagte Fart omkring Afrika, beraabe 
sig paa, at Skibet ikke kunde drives frem, men holdtes tilbage (t). Lig
nende Forestillinger vare i Omlob om Vanskeligheden med at gjennem- 
krydse de nordlige Egne af Oceanet (u).

I samme mystiske Taage laae v^oi /zaxaçior, der, efter at have i 
flere hundrede Aar svævet for Digternes Phantasie uden at kunne naaes 
af det sunde Oie, först efter Karthagos Fald og Romernes Erobring af 
puniske Skrifter og puniske Colonier ved Oceanet gik over i den græsk
romerske Geographie som virkelig tilværende Lande. Vi ville vove et 
Forsög paa at tyde deres Navn og bestemme deres Beliggenhed i Phoe- 
niciernes gamle Verden, men först tage Hensyn til en sindrig Hypothese 
af den grundlærde Movers i hans nylig udkomne Untersuchungen über 
die Religion und die Gottheiten der Phoenicier (Bonn 1841) S. 417-424. 
Efter at have viist, hvorledes den phoeniciske Naturreligion med dens 
sideriske Elementer og i Særdeleshed Baals Cultus udbredte sig fra 
Osten mod Vesten, kommer Movers ogsaa til det Resultat, at Makar, 
Baal-Makar er et Navn for den libyske Hercules. Han finder Hoved
beviserne for denne Mening i tre afrikanske Indskrifter, i adskillige Ste
ders Navne og endelig i et Par Efterretninger hos Pausanias og Diodor. 
Den fürste O) omtaler en Makæris, af Ægypterne og Libyerne kaldet

£r) Strabon. 1.3 c. 5 ed. Tauch». I p. 274 og 282.
(s) Platon. Timæus ed. Bipont. t. 9 p. 296 sq.
(t) llerodot. 4, 43, grundet paa puniske Efterretninger.
(u) Strabon. 1. 1 c. 4 cd. Fauchn. I p. 164, End flere fabelagtige Oldtidssagn om Ocea

net bar Lelewel samlet S, 17—27.
(v) Phocic. I. 10, c. 17, 2,
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Herakles. Diodor (x) fortæller, at adskillige öer i Ægæerhavet efter 
Nogles Mening ere kaldte paxaQwv vr^oi efter en Konge Makarius og hans 
Sönner, der paa Deukalions Tid bebyggede Lesbos med flere öer*  „ihvor
vel, tilfoier han, det var de Flestes Mening, at Öerne skyldte ejendomme
lige Herligheder hiint Saligheds-Navn”. Det synes derefter at være Mo- 
vers’s Tanke, i Öernes Navn at finde Solgudens Epitheton Makar og 
Antydningen af hans Cultus. Navnet oversatte Grækerne i deres Sprog 
efter dets Klang og ikke efter dets rette Betydning, og Digterne grundede 
herpaa Mythen om de Saliges Öer og Chronos’s Rige. Dog — om end 
Baals Tilnavn Makar kunde ansees som godtgjort ved Indskrifterne, er 
Beviset for Baal-Makars Identitet med Pausanias’s Makæris og Diodors 
Makarius kun svagt. En Makæris, haldet Herakles, „hvis Vei, som Pau
sanias lægger til, gik til Delphi”, vilde Grækeren neppe erkjende som en 
libysk Guddom (y); ikke heller vilde han i en Konge Makarius, Sön af 
Krinakes og forst i andet Led nedstammende fra Zeus, finde en Herakles 
eller Baal. Det er ikke rimeligt, at Mythen skulde henflytle libyske Gud
domme under saadanne Personificationer i Hjertet af Grækenland og paa 
öer lige under Lille-Asiens Kyst. Det var i Oldtiden sædvanligere, at 
Guder fik Tilnavne efter de Steder, hvor de fortrinlig dyrkedes, end at 
Stederne optoge Gudernes Navne. Efter Analogien vilde en Baal sna
rere have Tilnavnet Makar efter et Stednavn Makar, Makaron eller Ma
laria, end Steder skulde være opkaldte efter ham og hans Cultus. Vi 
forlade saaledes den paa Gudenavnet Makar byggede Analyse af vrfioi, 
fiCCXOCQCiOV.

(X) Bibi. 1. 5 c. 81 fgd.
(y) Maaskee har Pausanias (tilligemed Silius Italicus, Solinus, Isidor cfr. Vossius de 

idolol. gent. I. S. 287) blot cominenteret over det bekjendte phoeniciske Navn J/a- 
harbal o; Mahar-Baal. Det var meget sædvanligt, at Mænds-Navne fik Tillæget 
Bal f. Ex. Eth-Bal, Mastana-Bal, Adher-Bal, Asdru-Bal, Ilanni-Bal. Makæris saa
ledes kun en libysk Heros, ligesom hans Sön Sardus (Sardopater), eller en Hepræ 
«entant for en maurisk Stamme.

Vid. Sel. hist, og philos. ¿4fh, Vil Deel. P
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Hesperia (a: Vestland eller Aftenland, Landet mod Solens Ned
gang, paa Grændsen af Dag og Mörke, derfor hos Digterne paa Grænd- 
sen af Liv og Död) var i Oldtiden et Navn fælleds for flere Lande. 
Altsom den geographiske Kundskab rykkede frem mod Vesten, og flere 
Lande bleve inddragne i dens Kreds, rykkede Navnet Hesperien efter. 
I Europa var Italien det fürste Hesperien (naar ikke lægges nogen Vægt 
paa Myther om Hesperiderne i Epirus) (z). Spanien blev det andet 
Hesperien, og maaskee Navnet i det phoenieiske Sprog bemærker Aften
landet (æ). Endelig ere ogsaa de britiske Tinöer bievne kaldte Hespe- 
rider (ö). Gaaer man over til den sydlige Side af Middelhavet, skride 
paa lige Maade de hesperiske Benævnelser frem med den geographiske 
Kundskab. Först de lykkelige Hesperier ÇEveGnsçivai), Hesperidernes 
Stad, Flod, Havn, Sö og berömte Hauger lige paa Skjellet mellem det 
græske og puniske Afrika (a); Andre sögte Hesperidernes Hauger 
endnu dybere inde i Libyen. De forlagdes derefter til Mauretaniens 
Kyster, ved Atlas eller paa en Oe ved Staden Lixus, hvor der fandtes

(z) Virgilii Æneid. 1, 530 , 2 , 781 og 3, 163. Est locus, Hesperiam Graji cognomine 
dicunt.

(æ) Hesperia ultima Horatii Od. 1,36.4. Det er Hamakers Mening i Miscellan. phoen. 
p.313, at Ilispania (med Tilsidesættelse af det ældre Etymon Kanin) bar i det 
phoenieiske Sprog heddet iTJDli a: det mörke Land, Altenlandet, Hesperia. Ogsaa 
Homer sætter (f. Ex. Odyss. 1Ó, 190) ^otf oç (Mörke a: Vesten) mod rçwç.

(ö) Dionys. Perieg. v. 62 og Citaterne i Bocharts Canaan I, 39 S. 723. Disse Tinöers 
Navn Oestrymnis (hos llimilko og Avienus) udleder Lelewel S. 16 af grex,
divitiæ og mare, oceidens, saa at det skulde betyde “rige Have” eller “rige 
Vestlande”.

(a) Diodor bibl. 1. 4 c. 56. Plin. hist. nat. 1. 5 c. 5. Strabon. 1. 17 c. 3 ed. Tauchn. 
1. 3 p. 496.
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et Herculeses Tempel ældre end det i Gadir(b). En Stamme Ætliioper 
noget sydligere paa Afrikas Vestkyst kaldtes Hesperier (c), og det hespe- 
riske Navn hortes ligesaavel Syd som Nord for Herkules’s Stræde (d). 
Hesperidernes gyldne Hauger forilyttedes, altsom der kortes om nye 
Lande med en riig og skjön Natur. De yderste Hesperider vare fjerne 
Öer i Atlanterhavet (e). Endnu i forrige Aarhundrede hedte Beboerne 
af Marokko i Ströget mellem Telemsen og Asfi Morgrebi, det er: Vest
boerne; Spanierne kaldte dem Algarbes af Elgarb, o: Vesten (f). Nyere 
Undersögelser om Folkenes, Sprogenes og Religionsideernes Udbredelse 
have stadfæstet de gamle Efterretninger om Nordafrikas Befolkning ved 
Ôsterlændere, som ere vandrede overLandtungen ved Suez, den store Folke- 
broe mellem Middelhavet og den arabiske Bugt. Pharusier (Perorser) 
paa Mauretaniens Sydgrændse sagdes at være Perser, der havde ledsaget 
Hercules paa hans Tog til Hesperiderne (g). Efter andre Beretninger 
vare Maurerne (Maurusierne) Inder paa lige Maade indvandrede med 
Hercules (h). Maurerne selv tillagde sig en kananæisk Herkomst og 
talte et Sprog, der lignede det phoeniciske (i). Da endelig Sallustius,

(b) Plin. I. 5 c. 1 og 1. 19, 4. Solini polyh. c. 24. Virgil. Æn. 4, 480 sq.

(c) Strabon. 1. I c. 1 ed. Tauchn. p. 3. Plin. 1. 6 c. 30.

(d) Ovid. Metam. 4, 627. 2, 142. 11, 258.

(e) Plin. 1. 6 c. 31. Solin. c. 56. Mela 1. 3 c. 10. Hcsiodi theog. v. 215, 275
1 Eontçtiâtç, àiç xkvTtf ’ílxeavoio.

(f) Host’s Efterretninger om Marokko S. 95.

(g) Plin. 1. 5 c. 8.

(b) Strabon. 1. 17 c. 3 ed. Tauchn. vol. 3 p. 283.

(i) Procop. beil. Vand. 1. 2 c. 10,

p*  
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som har benyttet gamle for os tabte afrikanske Forfattere, antyder, af 
Navnet Maurer er bleven de i hine Egne indvandrede Asiater til Deel 
efter Indvandringen (k): saa har Bocharts Conjectur om dette Folkenavns 
Etymon meget for sig (1) : han antager nemlig Maur = Mahur, Macho- 
rin, Mauharin, at bemærke de yderst boende Vestlændere, etym. “TiHN, som 
betyder baade det Yderste og Vesten. Altsaa synes ogsaa i Maureta
niens Navn at ligge Hesperiens. Vilde man efter denne Etymologie for- 
söge at oplyse Mythen om Makæris (m) paa samme Maade som andre 
genealogiske Myther, der stille Personer istedetfor Folkefærd, saa vilde 
Analysen give: at en phönicisk Colonie (symboliseret ved Herakles) fra 
Machur eller Mauretanien (symboliseret ved Makæris) bebyggede Sar
dinien (symboliseret ved Sardus, en Sön af Makæris).

Ligesom Benævnelserne Ilesperien, Hesperier, llesperider, saa- 
ledes findes ogsaa Mccxccqwv vijcoi, paa Phoeniciernes Veie mod Vesten. 
Saaledes kaldtes de nærmest Vesten for Asien beliggende öer (n)J saa- 
ledes kaldtes (Ilerodot tilfoier: “i det græske Sprog”) Oaser i örkenen 
Vesten for det ægyptiske Theben (0)5 saaledes fremdeles frugtbare Egne

(k) Bell. Jugurth. c. 18. Libyes nomen eorrupere barbara lingua Mauros pro Médis 
appellantes.

(1) Canaan I, 25 p. 544. Hamaker mise. p. 238 & 250 antager ligeledes, at Phoeni- 
cierne ere Skabere af Navnet Afrika, etym. ZHP o: Vestlandet; cfr. Ezechiel c 30,5.

(m) Pausan. Phocic. 1. 10 c. 17, 2. Det hele Capitel er en sardinsk Folkegenealogie.

(n) Diodor 1. 5 c. 81. Mela 1. 2 c. 7.
I

(o) Ilerodot 1. 3^ 0.^26. Det er ikke Ordet oaciç eller avecen, som oversættes saaledes 
paa Græsk; thi dette Ord var ægyptisk efter Strabon. 1. 2 c. 5 ed. Tauchn. p. 2<*8  
og betyder Boliger omringede af öde og tört Land; hvorfor Oaserne ogsaa kaldtes 
Oer. Det maa derfor være et andet Navn, hvortil Herodot sigter. 
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ved Oceanet (p); endelig1 öer i Atlanterhavet, deels i digteriske Sagn 
uden bestemt Kjendskab eller Hensyn til nogen bestemt öe(q), deels 
ogsaa i mere bestemte geographiske Efterretninger. Til den sidste Classe 
hörte ¡folge Himilkos ReiseberetningerTinöerne i den östrymniske Havbugt, 
den hellige af Ilibernerne beboede öe og det store Albion (r), maaskee 
de samme Makarier, der ogsaa kaldtes Gudernes Öer, sex i Tallet, som 
Plinius anviser Plads ud for Cap Finisterre (s), og som Eusebius omtaler 
under Navn af Dæmonernes og Heroernes Öer (t). I den geographiske 
Classe komme endelig begge Grupper af canariske öer, paa hvilke 
Romerne i Særdeleshed anvendte Skildringen af (laxaowv vrfiot, og Navnet 
insulæ fortunatæ (u).

Ligesom Strabo med ældre Forfattere er enig i at give Sagnet 
om det store idealske Atlantis udenfor Herkules’s Stotter en ægyptisk

(p) Ilesiodi oper. v. 169: Ev p.axaqwv vr¡aoKSi netq ’Slxtavov ßa&v<hvt]v.

(q) Fremfor alle Pindar. Olymp. 2, 127 sqq. om Kronos’s Borg, hvor Oceanets Vinde 
omvifte paxctqoiv vScov, altsaa een Öe liig den i Sagnene om Atlantis, Meropis, Ari- 
stoteles’s og Diodors maaskee virkelige, men poetisk skildrede Öe,

(r) Fest. Avieni descript, or. marit. v.94—116; cfr. Lelewel die Entdeckungen d. Karth. 
S. 14 fg. og 126.

(s) Hist. nat. 1.4 c. 22 (Solin. c. 23, 10). Ex adverso Celtiberiæ complures sunt insulæ 
Gassiterides dictæ Græcis, a fertilitate plumbi, et e regione Arrotrebatum prom&n- 
torii Deorum sex, qvas aliqui fortunatas appellavere.

(t) Præp. evang. L 5 c. 17 p. 207, ligesom hos Hesiod (xuxa^aov vijGoi vare Heroer
nes Öer; cfr. Wcrlauffs Forsög til at oplyse Procops Efterretninger om nordiske 
Lande S. S3.

(u) Strabon. 1, 1 og 3, 2 ed. Tauchn. I p. 4 og 241. Plin. 1. 6 c. 32. Mela 1. 3 c. 10. 
Ptolem. 4, 6. Plutarchi Sertorius c. 8.



118

Herkomst (v), saaledes förer han tilbage til phoeniciske Kilder Digternes 
Sagn og Sange om iiaxaowv vr^oi-, hvilke Opdagerne Iode ligge i en my
stisk Aftenskumring og i dunkle Hentydninger alene Grækerne ahne det 
salige Liv, som maatte kunne leves i de skjönne og yppige Vestlande, 
hvis gyldne Frugter ved Handelen vare bievne bekjendte (x). Det er 
rimeligt, at Navnet er phönicisk, men gjcngivet i det græske Sprog efter 
Lyden og i Samklang med Forestillingen om Heroernes salige Hjem, 
men ogsaa oversat efter den egentlige Bemærkelse ved Hesperien. Det 
er forhen viist, at Grækerne kaldte Hesperien og hesperidiske Öer Egne, 
hvor de ogsaa henlagde vrftot [mzxccqwv. Naar Pindar smykker sin af 
Oceanets Luftninger omviftede [laxctQoov vcctiov med gyldne Blomster og 
Træfrugt (y), saa synes lians Billede identisk med det af Ilesperidernes nemus 
auriferum. Vi tale om Vestfarere, og uden nærmere at betegne det spe
cielle Land, som er Fartens Maal, mene vi Amerika. Saaledes kunde og
saa en Phönicier tale om en ny opdaget Ilandelsveiden i Vesten, maaskee 
ikke uden den Hensigt at fordölge det specielle Lands-Navn, der kunde

(v) Strabon. 1.2 c. 3, 1.3 c. 2 ed. Tauchn. I p. 161 og 241. Platon. Timæus & Critias 
»ed. Bipont. t. 9 p. 296. t. 10 p. 39 sq. Plutarch. Solon. c. 26. Atnmian. Marcell. 1.17.

c. 7. Ilar man overhoved Grund til at formode en historisk Kjærne i enhver Mythe, 
som binder sig til et bestemt Sted, saa har ma® endnu mindre Grund til ganske 
at forkaste Sagnet om det ved Jordskjælv undergaaede Atlantis. Guancherne paa 
de canariske Oer havde en Tradition om, at de nedstammede fra et stort og mæg
tigt Folk. Den lige fra Afrikas Vestkyst indtil Nye-Foundland fortsatte Bække*  af 
Klippegrunde, Sandrevler og Öegrupper, der tildeels forraade en vulkansk Natur, 
kunne vel være Levninger af et Atlantis. Men det er vistnok, at Historien ingen
sinde vil kunne ganske skille Skallen fra Kjærnen i den platoniske Fremstilling.

(x) Cfr. Diodor. 1. 5 c. 20.

(y) Pindar Olymp. 2, 129. ’Ev&a paxccQwv Ncaiov tàxeaviâiÇ ’Avgcct nsqinvstfGiv'
Xçvch qkfytt, ra p.tv yfQGo&tv, tin dykaaw iïtvtyfaiv, vtftaç d «ÀÀ« ‘OypoiOi iiw
Xf^ctç ¿.vanksxovu xai gnjavoti.
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lede fremmede Sômænd paa Sporet. Betydningen af Occident, Hesperien, 
liave Sprogforskerne fundet, som forhen viist, i flere Landes Navne, f. Ex. 
Hispania, Oestrymnis, Africa, Mauretania. Den ligger maaskee endnu sik- 
krere i Maxaçajv og Maxaç, der i Lyden er ganske det samme som j'hnKÖ 
og-nr W, hvilket i det hebraiske Sprog bemærker det yderste Vesten (z). 
j’nHNO bleve Grækerens vrfioi fiaxaçwvj han holdt fast ved Genitivet, 
idet han holdt fast ved Digterens tov twv svosßwv ycngov. Romerne der
imod, der virkelig saae Phöniciernes Makarier, men ikke paa dem de 
henfarne Heroer, kaldte dem insulæ fortúnala» s. dites (æ).

Ikke mindre beföiet er man til at udlede Homers 'HXvtitov af phö- 
nicisk Rod. Digteren (o) lader i Ægypten Proteus forudsige Menelaus: 
i4at han ikke skulde döe i Argos; men de Udödelige vilde sende ham til 
den elysiske Slette og Jordens Grændser, hvor Rhadamanthys boer, og 
Menneskene fore et sorgfrit Liv; hvor der ikke er Snee eller Vinter
storm og Skylregn, men Okeanos udsender de susende Vinde for at for
friske Menneskene — eftersom Menelaos var en Svigersön af Zeus”.

(z) Jesai. 9, 11. Deut. 34, 2. Joel 2, 20. Zachar. 14, 8, hvor det östlige Hav mod
sættes P"irifc$n a: det yderste eller vestlige Hav.

(æ) cfr. Horatii Od. 4, 8, 27. Epod. 16, 41.

(Ö) Odyss. 4, 561 fgd. Naar man med denne og andre digteriske Beskrivelser af den 
elysiske Slette og Eng og af de Saliges Öer sammenligner Alcaforados Skildring af 
Madeira, da Macham kom dertil, skulde man troe, at Digterne have skildret efter 
Naturen: “Skovene”, beretter han, “prangede i yppig Væxt; der var Træer med 
kostelige Frugter, andre med södt duftende Blomster. Vandene vare kolige og klare, 
Himmelen venlig og Lnlten fuld al balsamisk Vellugt”. Dyrene, som modte Macham, 
yttrede intet Tegn til Frygt eller Vildhed, hvoraf lian sluttede, at Öen var ubeboet. 
Da Europæerne trængte dybere ind, fandt de en skjön bebygget Eng (Áííuwk, hvorpaa 
Heltene hvile) indfattet af Laurbærtræer og vandet af en Bjergbæk, der raslede 
hen over Kisel. Midt paa Engen stod et majestætisk Træ, hvis lange Grene skyg
gede mod Solens Straaler. Washington-Irwing8 Columbus. Tydsk Overs. B. 12 
S. 214 og 415
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Ilvad angaaer Kilderne til denne Digtermythe, vare efter Strabo Phöni- 
cierne Homers Sagnsmænd. Hvordan man end oplöser Fabelen om 
Proteus, saa hersker ban som Havgud eller Konge i en Deel af Ægyp
ten, hvor Phonicierne færdedes 5 hans Helligdom laae i en Deel af Mem
phis, som kaldtes Tyriernes Leir og var beboet af Tyrier; han sagdes 
at være en Sön af Poseidon og Phoenike (a). Ilvad angaaer Beliggen
heden af Homers Elysium, var det ikke, som hos andre Digtere (b), en 
Egn under Jorden, men over Jorden og ved dennes yderste Grændser, 
hvorhen Menelaos i levende Live skulde henflyttes. Naar man med den 
homeriske Mythe sammenholder Hesiods og Pindars digteriske Skildrin
ger af Heroernes Ophold paa Makarerne under Chronos’s, Rheas og 
Rhadamanthos’s Scepter: saa har Eustathius Ret til at forklare Dig
terens Elysium som en Slette ved Jordens Ende i Vesten, “hvilken af 
yngre Forfattere kaldes vvftoi (¿azagcov” (c), ligeledes Lucian (d), der hen
lægger 'Hhrtiog Zé/uwr til samme Oer. Men man vil neppe indrömme 
Scholiasterne, at Elysium havde sit Navn af et Iàvç paa Ægyptens Delta, 
eller af den gudfrygtige Mand Elysius fra Eleuther, eller deraf, at Sjæ
lene tilbringe Livet der âÀvs^açj o eçf %aiQ8(ïag r¡ Xshjfievaç cfatpaTWVj ikke 
heller af føv&siv. Ordets Rod er phönicisk ligesom Sagnets.

V/Zz'o'îoç er et Adjectiv, hvortil föies snart /.¿iiiwv snart nedtov, og 
Intet er til Hinder for deraf at danne Substantivet 'Hlvtia, der findes som 
Lands eller öers Navn ni^?£ hos Propheten Ezechiel c. 27, 7 i det for 
Tyrus’s Ha ndelshistorie meget vigtige Capitel, der indeholder en Klage
sang over Ty rus’s Fald. Det hedder her: “Dine Dækker ere af blaat

(a) Strabon. 1. 3 c. 2 p. 241, Ilcrodot 1. 2 c. 112. cfr. Diodor 1. 1 c. 62, Tzetzis chil. 2 
hist. 44.

(b) F. Ex. Virgilii Æneid. 1. 5 v. 734 1.6, 637 sq., 744 o. a.

(c) Homers Odyss. ed. Baumgarten Crusius v. 1, 1 p. 247 not.

(d) Jupiter confut. p. 185 ed. Salin. 1619
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Stof og Purpur fra Elisas Öer.” Kunde man önske en Derivation af 
dette Ord, svarende til den Forestilling, Grækerne forbandt med Elysium 
og de Saliges öer, Heroernes evige Hjem, da ligger temmelig nær 
Derivationen af o: de Stærke, Kjække, Guderne, og o: Frelse 
eller Frelsens Ophav. Men det er paa en sikkrere Vei end Etymolo
giens, vi önske at finde Beviset for Elisas Identitet med Elysium og de 
vestlige eller makariske öer.

Romerne og Grækerne arvede eller bemægtigede sig Arven af 
Phöniciernes og Karthagernes Opdagelser. Det er aldeles vist, at de 
beseilede de canariske öer i Aarhundredet for Christi Födsel. I Anled
ning af Sertorius’s Plan paa disse öer at finde et lykkeligt Fristed yttrer 
Plutareh (e): “at det lige fra Barbarernes ßaoßaoüüp d. e. fra
Phöniciernes og Karthagernes) Tid var en vel grundet Tro, at her var 
den af Homer besjungne Elysiske Slette og de Saliges Hjem.” Serto
rius’s lykkelige öer vare uden Tvivl Madeira og Porto Santo; thi de 
angives at være to i Tallet, og den lidet tillokkende Beskrivelse, som 
Statius Sebosus og Kong Juba paa Keiser Augusts Tid gave af de 
sydlige Canarier, (f) forbyder at tænke paa disse. Ihvorvel Fortællingen 
er kjendelig udsmykket, saa passer dog i det Væsentlige paa Madeira og 
Sertorius’s öe den Beskrivelse, som Aristoteles og Diodor (g) give af en 
Öe, “ligere et Gudernes end Menneskers Land”, beliggende udenfor 
Herkules’s Stotter. Denne Öe kjendte Phönicier og Karthager, og de 
sidste afskare Fremmede og navnlig Tyrrhenerne Veien dertil i den

(e) Sertorius c. 8 cfr. Strabon. 1.3 c. 2 p. 241 : “Makarernes Öer, som ogsaa vi nu kunne 
paapege, ikke langt fra Maurusiens Forbjerg ligeoverfor Gadir”.

(f) Plinius 1. 6 c. 32. Solinus c. 56 §14 sq. cfr. c. 30 §8. De skildres som temmelig 
öde, men maaskee de dengang (cfr. Sertorius 1. c.) ligesom gjennem Middelalderen 
bleve bjemsögte af Fribyttere.

(g) Aristoteles de mirabil. ed. Aureliani t. 2 p. 1093. Diodor. bibi. 1.5 c. 19—20.
Fid. Sel. hist, og philos. Afh. Fil Deel. Q 
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«amme Tanke (som siden Sertorius) at berede sig' et Tilflugtssted i Til
fælde af Karthagos Undergang(h). Det beroede paa mere end en Gis
ning, at Romerne kaldte de canariske öer fortunatæ eller makariske. 
Ikke saasnart havde Europæerne i fjortende Aarhundrede gjenfundet dem, 
för de atter betegnedes med det gamle IVavn af de “lykkelige öer”; og 
det er ret mærkeligt, at Öen Teneriffa paa Fra-Mauros Kaart benævnes 
isola del Inferno (i). Det fjortende og femtende Aarhundredes Opda
gelser synes fremdeles ethnographisk at stadfæste Oldtidens Sagn om 
Makarierne. De canariske Öer vare dengang beboede af de ædle Guan- 
cher, hvis legemlige Skjönhed, Mod, livlige Aand, milde Charakter, 
sædelige og lykkelige Liv og sociale Institutioner de spanske Skribenter 
ikke kunne noksom heromme (k). Guanchernes Forestillinger om et 
höieste Væsen og et Liv efter dette, deres Mumier i Klippegrave o. s. v. 
synes at vise hen til en österlandsk Herkomst og til en Tidsalder og en 
Egn, da og hvor den ældgamle phöniciske Religionsidee om en El-Chro- 
nos, hans lykkelige Alder og Rige var ligesom realiseret (I).

Skriftfortolkere og Historieforskere (m) have oversat hos Eze
chiel c. 27, 7 ved Hellas, Æolis eller Elis paa Peloponnes, eller forstaaet 
derved öer i Ægæerhavet, deels formedelst IVavneliigheden, deels ogsaa

(b) Ret mærkeligt, at Anelsen om Statens Fald var saa stærk i Karthago, netop da Re
publiken nærmede sig Culminationen. Hvad Aristoteles fortæller, maa nemlig have 
tildraget sig, för Tyrrhenerne ophörte at være Sömagt, altsaa for A. 450 f. Ch. F.

(i) Il mappamondo di Fra Mauro descritto da Zurla. Venezia 1806, p. 63 og 142. 
Vulkanen har vel nærmest foranlediget Navnet.

(k) Golbcrrys Reise i det vestlige Afrika. Tydsk Oversættelse afRergk, R. I S. 34—41. 
Schlosser: Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur I, 1 S. 61 not. Munter 
Religion der Karthager S. 61. Humboldt und Bonpland: Reise in die Æquinoctial- 
Gegenden; Stuttgart und Tübingen 1815. I S. 283 fgd. og overhoved hele 1ste 
Bogs Cap. 2.

(l) Cfr. Movers Untersuchungen über die Religion der Phönicier. S. 312 fgd.
t(ui) Ogsaa Heeren i bans Ideen 1, 2 S. 128 Udg. 1815$ cfr. Bochart Pbaleg, 1. 4 c. :<8 

p.356 & p. 176.
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fordi Purpursnekken faldt i Ægæerhavet og- i Særdeleshed ved Kysterne 
afLakonien. Men der var ingen öe i Ægæerhavet, hvis Navn har Liig- 
hed med Elisa, og Lakonien hverken hörte fil Hellas, Æolis og Elis eller 
kunde kaldes saaledes. I Folke-Genealogien Genes c. 10 v. 4 forekomme 
som Sönner af Javan: Elisa, Tarschisch, Chitim og Dodanim (hvilket 
sidste maaskee hör læses Rhodanim)(n). Efter en Sammenstilling af 
de mange Steder i den hellige Skrift, hvor Tarschisch forekommer, med 
de profane Skribenters Tartessus, Tarseion, Tarsiter o. s. v. kan der 
neppe blive nogen Tvivl tilbage om, at Tarschisch er en Deel af Spa
nien (o), ligesom det er antaget, at Chitim betyder Italien og de store 
öer i Middelhavet, og Dodanim Gallien. Forfatteren synes altsaa paa 
sin ethnogeographiske Tavle at være gaaet fra Vesten mod Osten og 
ved Elisa at have meent Oelande vestligere end Spanien. Elisa var hos 
Ezechiel Oer, og i Psalmen 72 v. 10 staae netop Fyrsterne fra Tarschisch 
og öerne (p) ligeoverfor Fyrsterne fra Saba, som Repræsentanter for de 
yderste Egne mod Vesten og Osten. Fremdeles agtedes i Oldtiden det 
lakoniske Purpur for ringere end det tyriske (q), hvorfor Exechiel neppe 
vilde have i Særdeleshed udmærket lakonisk Purpur som Smykke for 
Tyrus. Endelig levede og skrev denne Prophet sin Klagesang over

(n) Bochart Phalcg. 1. 3 c. 6 ab in.

(o) Ihvorvel Tartessus af græske og romerske Skribenter holdes i en saadan Alminde
lighed (som en Benævnelse snart for en Oe i Bætisfloden, snart for Bætisfloden selv, 
snart for hele Turdulernes Land, snart for Stæderne Cartera og Gadir, snart for 
en egen Stad, som ikke var mere, snart for Carpesiernes Bye og Land cf. Appiani 
Flispan. c. 2), at det maa antages i Almindelighed for en Benævnelse paa et phoe- 
nicisk Colonieland i Spanien, saa er der dog ingen af de gamle Efterretninger, der 
berettiger til at antage det for et NaVn paa hele Spanien. Tartessis var en Deel 
af Sydspanien.

(p) staaer her absolut istedetfor de fjerne Öer hiinsides Tarschisch eller i For
bindelse med Tarschisch.

(<1) Ovidii remed. amor. v. 707.

Q*



12i

Tyrus til en Tid, da Grækerne allerede havde fortrængt Tyrierne fra 
Archipelaget og de Grækenland omgivende Vande til de fjernere Egne 
af Middelhavet og Oceanet, og netop i en Periode, til hvilken hörer Phö- 
niciernes dristige og med liden Grund omtvistede Omseiling af Afrika. 
Plinius giver den dunkle Purpur Fortrinet for alle andre(r); den var 
den meest sögte. Men netop den mørkeste Purpur var den saakaldte 
Gætuliske fra Oceanet. Her fandtes Purpursnekken i stor Mængde ved 
de canariske Öer, hvor Kong Juba desaarsag anlagde Purpurfarverier, 
som kaldtes gætuliske. IVoget nord for insulæ fortunatæ laae purpu- 
rariæ(s), der neppe vare andre end Madeira og Porto Santo eller Dio- 
dors og Sertorius’s Makarier. Det synes altsaa meget rimeligt at for
lægge Elisa med sit Purpur fra Ægæerhavet til Oceanet og det fjerne 
Vesten, hvor Homer tænkte sig Elysium.

Men ogsaa ved Kysterne af Britannien faldt Purpursnekker(t), og 
den anden Handelsvare fra öerne Elisa, som Ezechiel nævner, forer os 
endnu nærmere til de britiske Oer. Ogsaa disse Oer vare Makarier 

de kaldtes af IVogle fortunatæ (som forhen er bemærket) og 
hellige (u) Oer, vistnok ikke priste ligemed Makarierne, der laae Syden for 
Chronos’s hellige Forbjerg (Cap Vincent), som et jordisk Elysium, men 
dog vel anseete for deres kostbare Producter, milde Clima og Frugt-

(r) Hist. nat. 1. 9 c. 38 o. a. St. Laus ei summa in colore sangvinis concreti-Nigrantis 
rosæ colore sublucens-Rubeus color nigrante deterior.

(s) Plin. 1. 6 c. 31 sq.

(t) lleerens Ideen 1, 2 S. 99. Goguet: Ursprung d. Gesetze; Hambergers Oversættelse
B. 2 S. 90.

(u) Det er rimeligt, at Druidernes mystiske Cultus, der især fremherskede paa Oen 
Mona (Anglesey, cfr. Mela 1. 3 c. 2. Tacit. Annal. 1. 14 c. 29 sq.), har bragt disse 
Oer i Helligheds Rye og tillige udbredt de besynderlige Forestillinger om Britan
nien som det hemmelighedsfulde Land, hvortil Afdödes Sjele overfortes ; cfr. Wer. 
laufl's Procops Efterretninger S. 31—34.



barhed (v). Til Sammenligning med Digternes Forherligelse af 
paxagwr ville vi anföre en Talers Beskrivelse af Britannien (x): Britan- 
niam omnibus coeli ae soli bonis natura donavit; in qva neo rigor est 
nimius hiemis nec ardor æstatis; in qva segetum foecunditas tanta, ut 
muneribus utrisque sufticiat Cereris et Liberi; in qva nemora sine imma- 
nibus bestiis, terra sine serpentibus noxiis; contra pecorum mitium innu- 
merabilis multitudo, lacté distenta et onusta velleribus. Cornwall, netop 
den Deel af Britannien, som Phönicierne fornemmelig besögte, har paa 
50°—51° IV. B. saa milde Vintre, at Myrther og Laurbær groe paa 
frit Land(y).

(Purpur) og (det Blaae) bemærke efter en meget 
sædvanlig Metonymie ogsaa de farvede Töier. Men Phönicierne vare 
fra ældste Tid saa gode Vævermestere (z), at Ezechiel nærmest har 
tænkt paa Farvematerialet som Product fra Elisa. Fortolkerne(æ) antage, 
at Techeleth er den mörkeblaac Vaidfarve, som hos Romerne hedte 
glastum eller vitrum(ö). Med denne Farve sminkede og tatoverede sig 
de gamle Briter, baade Mænd og Qvinder, som Plinius(a) tilföier, efter
lignende Æthiopernes Hudfarve. Det samme beretter Cæsar (b), og be
nævner Farvestoffet vitrum, som gav colorem cæruleum. “Brit” (hvor-

(v) Strabon. 1. 4 c. 5 Tauchn. 1 p. 322. Taciti Agrie, [c, 12. Cæsar bell. Gall. 1. 5 
c. 12. sub fin. Diodor. bibl. 1. 5 c. 21 sub fin.

(x) Eumcnius, der skrev sin Lovtale over Constantius i Slutningen af tredie Aarhun- 
drede e. Cbr. F., Panegyr. c. 9, vit. Const, c. 11, citeret i Soergels Udgave (Lemgo 
1782) af Taciti Agrícola p. 32.

(y) Schouvvs Europa S. 30.
(z) Iliad. 6, 29. Odyss. 15, 424.
(æ) Simonis Lexicon hebraicuin et chald. sub voc. Talmud giver Ordet ved

=. chalasdon a: glastum.
(Ö) Plin. 1. 20 c. 7 dermed at sammenligne Ordet glessom (Bernsteen. Glas) I. 37 c. 3. 

Il vad angaaer Planten, som kaldtes Isatis, voxer den endnu vild i Alellem-Europa.
(a) Hist. nat. I. 22 c. I.
(b) Bell. Gall. 1. 5 c. 11.
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med Itan sammenlignes Folkenavnet Picti) betyder i det gamle celtiske 
Sprog “malet” (c), og P. Mela feiler neppe i sin Mening, at Britannerne 
kaldtes saa, fordi devare vitro corpora infecti(d). Hvorledes iövrigt denne 
mörkcblaa Plantefarve liar ltunnet komme til Navnet vitrum (eller Glas
farve), oplyser maaskee et andet Sted hos Plinius (e), hvor han regner 
den mörke æthiopiske Obsidian (der ogsaa fandtes i det vestlige Europa) 
til Slægten vitrum (= vaZoç), hvilken han kalder en antiquior materiæ ori- 
go, nunc vitri similitudine interpólala, idet man nemlig konstig farvede 
Glasset. Vaidplantøn benyttedes fortrinlig til at farve Uld(f), hvormed 
ogsaa det qvægrige Britannien? har kunnet forsyne de vindskibelige Phö- 
nicier. Altsaa Vaiden, hvilken Ezechiel omtaler som Artikel fra öerne 
Elisa, og dens Brug til Farve var de britiske Öer saa eiendommelig, 
at den foranledigede Navnet Briter (g); hvorimod dette Farvestof ingen
sinde var særlig bekjendt som en græsk Handelsvare.

Det skulde da blive det endelige Resultat af denne|Undersögelse, 
i hvilken Sagn og Sange have fort ind paa Historiens Gebeet: at Ma- 
karon og Elisa vare generelle phöniciske Benævnelser paa Oer i det vest
lige Ocean ; at Grækerne have i deres Sprog gjengivet disse i den vir
kelige Geographie hjemmehörende Navne ved vi¡<ñn [ictxaQoov og 'HXvGiov, 

og paa disse Navne og dunkle Sagn om de fjerne Vestlandes herlige Natur

(c) Cannegieter de Brittenburgo p. 5.

(d) Sit. orb. 1.3 c. 6. Britannorum stigmata vare bekjendte i Oldtiden^ Bapin Thoyras 
hist. d’Angleterre 1 p. 7. Woltmanns Geschichte Grossbritanniens 1 p. JO.

(c) Hist. nat. 1. 36 c. 26. Selv det ufarvede Glas synes hos de Gamle at have havt et 
havblaa Skær, idet Digterne tale om pontus vitreus, antra vitrea oceani. Hora ti i 
od. 4, 2, 4. Silii Ital. Pun. 7, 4i3.

(1) Plin. 1. 20 c. 7.

(g) livad enten Folket havde givet sig selv dette Navn, eller det var givet af Frem
mede. Bapin hist. d’Angl. i p. 4.
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construeret Mytherne om de Saliges öer og Heroernes Elysium udenfor 
den behjendte Verdens Grændser. Paa Sandhedens Vegne önsher For
fatteren, at hans Hypothese maa være noget mere end en historisk Phan
tasie. Spanieren Villalpando (h) synes efter Bochart Phaleg. 1. 4 c. 5 ab 
in. at have opstillet en lignende Hypothese.

(h) Formodentlig Jesuiten I. B. Villalpando (fra J6de Aarhundrede), hvi» Commentar 
over Ezechiel ikke har været Forfatteren tilgængelig.





OM

DE GAMLE SKANDINAVERS

INDDELING AF DAGENS TIDER
OG

FORSKJELLIGE SPOR DERAF HOS DERES EFTERKOMMERE 
OG FLERE BESLÆGTEDE FOLK.

VED

JPJMF2V magnusjem.
ETATSRAAD OG GEHEIMEARCHIVARIUS.

1’irt. Sel. hist, og philos, /ifh. 1’11 Deel. R





Det er nu vel almindelig*  erkjendt, at om man end af et enkelt Folks 

gamle Sagn, Sange, Love, Historie o. s. v. liar nöie sögt at fremstille dets 
ældre Sprog, Dannelse, Kundskaber, Indretninger, Sæder og Skikke, 
dog kun sjelden kan oplyse dem tilfulde (for saavidt det endnu er muligt), 
uden at tage fornödent Hensyn til lignende Gjenstande hos andre 
Folk, og tillige til Levninger fra Oldtiden, saavel af physisk som aande
lig Art, der ret længe eller ligetil vore Dage ere bievne bevarede hos 
Efterkommerne. Jo mere ublandet med Fremmede et Folk har været 
og jo mindre Forbindelse det har staaet i med Udlandet, des bedre har 
Oldtidens Aand og Væsen vedligeholdt sig blandt det, — og i denne 
Henseende give Islændernes Litteratur, ældgamle Tungemaal, Indretnin
ger og Skikke tit et rigt Udbytte for Oldgrandskeren, især naar han tillige 
er opmærksom paa de Sidestykker til hans valgte Gjenstand som længe, 
eller indtil nu, ere bievne bevarede i Skandinaviens Fjeldegne, Udkanter 
og öer, samt paa Færoerne, hvor Almuen bruger et Söstersprog til det 
Islandske, ja selv paa Shetlandsöerne, Orkenoerne o. s. v. hvor vel det 
saakaldte Norske (the Norse) nu, men dog forst i Mandsminde, er gaaet 
af Brug blandt de Indfodte. Selv Danmarks provindsiale Mundarter 
og Almueskikke yde ofte kjærkomne Bidrag til Oldtidens Oplysning; det 
er dog forst nu at Adgangen til dem ret er bleven aabnet ved Molbechs 
Dialekt-Lexikon, hvortil det var meget at önske at Norge og Sverrig 
kunde opvise Mage, skjönt Ihre og Hallager allerede forlængst have udgivet

R*  
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lignende, for deres Tid for tjenstlige, men ingenlunde saa fuldstændige 
Ordboger. Literatorerne i dette Fag maa derfor, med megen Möie, 
sammensanke Almuesprogets vidt adspredte Levninger i norske og svenske 
Landskabs- eller Sognebeskrivelser, samt særegne lokale Ordsamlinger, 
saavel trykte som utrykte, af hvilke jeg til nærværende (og flere) Arbeider 
har sögt at benytte saa mange, som det har været mig muligt at over
komme. Andre beslægtede, men ved lang Adskillelse mindre kjendelige 
Ord har jeg fundet i adskillige ypperlige Samlinger af ovennævnte Art 
fra Storbritannien ogTydskland, som Jamiesons Scottish Dictionary (for
uden adskillige mindre nordengelske), Schmellers Bayerisches Wörter
buch o. fl.

De i vor Tid i Nord- og Vest-Europa (især Danmark, Norge, 
Sverrig, England, Skotland, Irland, Tydskland, Helvetien og Frankrig) 
hyppig foretagne Undersögelser af Hedenolds Gravsteder synes at vise, at 
disse Landes Beboere samtidig, men i meget forskjellige, langt fra hinan
den ijærnede Tidslob, omtrent have staaet paa det samme Dannelsestrin, 
have brugt de samme Vaaben og Redskaber, m. m., först i en meget 
raa Tidsalder, som neppe kjendte Metallernes Brug, senere i en anden 
da Sværd, Spyd, Knive, o. s. v., overalt forfærdigedes af Bronce, endelig 
i en tredie da Jernet traadte i dets Sted o. s. v. I dette sidste Tidsrum, 
og dog formodentlig meget silde, begynder vel samtlige hine Folks hi
storiske Tidsalder. Pytheas’s Beretninger*)  vise dog at Skandinaverne 
allerede længe för den christelige Æra’s Begyndelse, som Agerdyrkere og 
faste Bosiddende, der endog opforte store Bygninger, dreve en betydelig 
Biavl o. s. v., havde en vis Grad af Kultur, og hine Efterretninger ere 
nylig i visse Henseender bievne bekræftede ved Forchhammers phy- 
sisk-arcliæologiskc Undersögelser paa de slesvigske Öer. Kort efter Christi 

*) Sec derom Werlauffs Bidrag til den nordiske Ravhandels Historie i det kgl. Viden
skabernes Selskabs Skrifter V. 240 o, f„ jfr. Vedel Simonsens Udsigt over National
historiens ældste og mærkværdigste Perioder I, 120 o. f.
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Födsel (fra hvilken Periode mange romerske Mynter ere fundne paa 
Gulland, samt i Skaane og det nuværende Danmark) skildrede Tacitus 
Svionerne (Middelalderen Sviar) nemlig de Svenske, som et Folk der satte 
stor Priis paa Rigdomme og var mægtigt ved Flaader og Vaaben, hvilke 
sidstnævnte dog i Fredstider ikke maatte bruges, men forvares under Laas 
og Lukke ved en dertil ansat Vogter, hvorimod de övrige Germaner ikke 
iagttoge en slig Orden. At denne Nordens ældgamle Kultur ikke var 
af romersk Oprindelse, er uomtvisteligt. Vore egne Oldsagn udlede den 
og overhovedet vort Stamfolks Herkomst fra Asien, navnlig fra de kau
kasiske Bjerglande og det sorte Havs nordlige Kyster. Ad denne sidste 
Vei ere Runerne (der tilskrives Odin og Aferne) efter al Sandsynlighed 
komne, — og vist er det endvidere at Skandinavernes ældste Tidsreg
ning ikke skyldtes Romerne, men derimod noie slutter sig til de asiatiske 
Systemer.

Dette gjelder især om den oldnordiske Aarsudregning, saaledes 
som den allerede brugtes paa Island i den hedenske Tid (det 9de og 10de 
Aarhundrede e. Chr.) og som den endnu den Dag i Dag bruges der 
af de indfödte Islændere, dog mest i daglig Tale og for at kunne iagt
tage forskjcllige ved de ældste Love bestemte og endnu gjeldende Ter
miner f. Ex. for Fardag, Sætertid, Almindingernes Benyttelse for Qvæg- 
og Faaredrift o. s. v. Denne Calender er grundforskjellig fra den julianske 
og Gregorianske, der hver til sin Tid indfortes i Landet som gjeldende 
for Iagttagelsen af do kristelige Helligdage m. m. Den har nemlig, 
ligesom de gamle Chaldæers, Ægypters, Grækers, Persers, Inders o. 11. 
Aarsregning, Maaneder paa 50 Dage, med Tillæg af Epakterne, — og 
bruges saaledes endnu baade i Persien og Indien. Vore hedenske For- 
fædre inddeelte ogsaa Aaret i Uger, og hver af disse i 7 Dage, opkaldte 
efter Sol, Maane og forskjcllige Guddomme, hvilke Navne man og til
lagde Planeterne, men det er höist mærkeligt at de ingenlunde i Klangen 
ligne de romerske, men derimod forskjellige tilsvarende asiatiske Benæv- 



154

neiser, især de i Indien for Planeter og Ugedage endnu brugelige. — 
Ogsaa de gamle Angelsaxer og Tydskere betegnede Ugedagene med lig
nende Navne og de sidstnævnte bave ligeledes forhen havt Maaneder paa 
50 Dage, hvoraf man kan slutte at deres Aarsudregning overhovedet bar 
lignet den ældste skandinaviske. Tidlig blev den dog i Hovedsagen for
trængt af den romerskjulianske, som allerede længe for Angelsaxernes 
Ankomst til England var indfort i Storbritannien. Overhovedet søgte 
ellers de romerskkatholske Klerke, ved Kristendommens Indførelse i Tydsk
lang og Skandinavien, at fortrænge den gamle Tidsregning og de med 
den forbundne hedenske Gudenavne m. m. Med Hensyn til selve Aars- 
udregningen lykkedes det næsten fuldkommen i Tydskland, Danmark, 
Norge og Sverrig (paa enkelte Maaneders Benævnelser nær), men Uge
dagenes hedenske Navne kunde de dog ikke udrydde i disse Lande og ei 
heller i Storbritannien eller Nederlandene. — Derimod formaade ikke Bi
skopperne at fortrænge den gamle Aarsudregning fra Island, hvor den 
endog paa ny blev sanetioneret ved Lovene med Hensyn til alle borger
lige Indretninger og Terminer, dog med Indrømmelse af al Gyldighed 
for den julianske ved alle kirkelige Höitider og Helligdage m. m. Det 
lykkedes alligevel Biskop Jon ögmundson (senere kaldet den hellige) i Aaret 
1107 at udvirke en, endnu tildeels i Kraft værende Anordning, der afskaffede 
i Island de gamle Benævnelser før de Ugedage, som i det øvrige skan
dinaviske Norden opkaldes efter Guddommene Tir, Odin, Thor og 
Freya, saa at de nu der i Landet kaldes: firiÔjudagr (Trediedag) Mid- 
vikudagr (Midugedag) Fimtudagr (femte Dag) og Föstudagr (Fastedag 
— her Fredag). — Formodentlig af den Aarsag at Sol og Maane i Ile- 
dendommen vare bievne dyrkede, forandrede man Sunnudagr til Drot- 
tinsdagr (Herrens Dag, Dominica) og Månadagr til annar dagr viku (den 
anden Dag i Ugen). Mærkeligt er det, at man heller ikke vilde beholde 
Benævnelsen Laugardagr, Løverdag, (endnu svensk Logerdag) egentlig Ba
dets Dag (sXLaug, gi. D. long, Löv), men forandrede den til det næsten 
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eensbetydende ^vottdagr (Tvætdag-, Vadskedag-). De Geistlig-e have da 
sikkerlig vidst mere end vi om hint Ords hedenske Oprindelse. Jeg har 
forhen fremsat den Gisning, at ligesom laug sandsynligviis kommer af 
logi.. Lue (som kogt eller varmet Vand) saa var ogsaa Ildens Guddom 
Logi, Loki (thi i de ældste Runer skrives begge Ord paa selvsamme 
Maade), — Cæsars germaniske Vulcanus— bleven dyrket paa denne Dag*).  
Senere kom dog Löverdags, Söndags og Mandags gamle Navne atter 
i almindelig Brug hos Islænderne og ere det endnu. I Tydskland vare 
allerede för den 5die og 4de Ugedags Navne bievne forandrede paa lig
nende Maade (til Dienstag og Mittwoch)**)  ; de for den 5te og 6te (Don
nerstag og Freytag), ansaaes vel ikke for anstødelige, da Ordene ikke 
længer tillagdes den ældste Betydning. Loverdagen kaldtes derimod Sab- 
bathstag (senere forandret til Sambstag, Samstag o. s. v.) ***).

*) Scc min danske Oversættelse af den ældre Edda I, 138—39, II, 317. Lex. myth. S. 
768—70 (Sæmunds Eddas store Udg. Ill, 1040—'1042) jfr. den 2den Udgave af Jacob 
Grimms Deutsche Mythologie, (1844) S. 110 o. f„ 226. o. f., samt N. M. Petersens 
Danmarks Historie 111, 314.

’■’*)  I adskillige Egne af Norge kalder Almuen Onsdagen endnu Mökedag o. s. v., uden 
Tvivl efter den katholske Geistligheds Anordning,

***) At Planeterne og Ugedagene virkelig bare Nordens hedenske Guders Navne bevid
nes af Rimbegla 1ste Part 17 Kap. S. 112, hvormed et Membranfragment i den 
gamle kongl, Haandskriftsamling (1812 i 4to) stemmer overeens. De opregnes der 
saaledes: „Disse Stjerner (Planeter) have end andre Hovednavne, hvormed de vare 
„betegnede og Dagene i hver Uge opkaldte efter hedensk Regning. Sunna hedder 
„Solen, og efter hende er Herrens Dag opkaldt. Maanen hedder Mani; efter ham 
„er Ugens anden Dag opkaldt. Fispena hedder Mars, det kalde vi og Tÿr (Tir), 
„derefter benævnes Tirsdagen. Stilbon hedder Mcrcurius, det kalde vi Odin, efter 
„ham opkaldes Midugedagen. Fenon hedder Jovis, det kalde vi Thor $ derefter be- 
,,nævnes Torsdagen. Hesperus hedder Venus, det kalde vi Frcya; derefter benæv- 
„nes Fastedagen og kaldes Freadag. Feton hedder Saturnus; den Stjerne er ingen 
„Dag tilegnet efter nordisk Regning [eller Tale] og den, som i andre Lande hedder 
„Saturnus-Dag, kaldes [her] Liiverdag.’’ [,,Enn eru önnur höfuönöfn á pessuin stjörn- 
num, pan er viö pær voru, ok kendir dagar i hverri viku at heiönu tali. Sunna 
heitir Sól ok er viö hana kenör Drottinsdagr. Túngl heitir Maní; er viö bann 
kendr annar dagr viku. Fispena heitir Mars, ]>aö köllum vér ok Tÿ; er ]>arviö 
kendr pridjudagr. Stilbon heitir Mercúríus, paö köllum vér Oöinn; er viö bann 
kendr miövikudagr. Fenon heitir Jovis, paö köllum vér j^ór; j)ar er viö kendr 
limtudagr. Hesperus heitir Venus, j>aö köllum vér Freyu; ])ar er föstudagr viö 
kendr ok kallast Frjádagr (Freadagr). Foton heitir Satúrnusj jicirri stjörnu er
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Höist mærkeligt er det vistnok at den fra Nordens Hedenold be
varede islandske Aarsudregning- (som nu udgives med ethvert Aars trykte 

einginn dagr eignaör at norrænu tali, ok cr så kallaör Laugardagr, sein á öörum 
löndurn heitir Satúrnusdagr’’].— I Rimbegla (Udg. S. 110) havde Forfatteren (ogsaa 
i Overeensstemmelse med ovenmeldte gamle Pergamentsblade) opregnet de 5 Pla
neter, med tilfdiet foregiven Oversættelse af hine Navne, saaledes nemlig: „Stilbon 
„er (eller betyder) målsstjarna (a: Talens eller Veltalenhedens Stjerne)”} har vel 
en oldnordisk Astrolog ved denne Benævnelse sögt at hentyde til Odins, eller en 
græsk til Hermes’s uforlignelige Veltalenhed? „Hesperus er (eller kaldes) blodsstjarna 
(Blodstjerne)” Freja indfandt sig daglig, med Odin, paa Valpladsen for at kaare de 
Faldne. „Fispena, kaldet prekstjarna” (Kraftstjerne), passer vel til den stærke 
Tyr eller Tir ligesaavel som til Mars. „Fenon (helliget Jupiter og Tlior)” kunde vel 
i begge Hensyn kaldes „meginstjarna (Magtstjerne”). Navnet „gnogleiksstjarna, (Over- 
flödighedens Stjerne)” maatte vistnok bedst passe til Romernes nationale Saturnus. 
Det er ellers öiensynligt at de fleste af hine fremmede Benævnelser ere af græsk 
Oprindelse og have andre Betydninger end de ovenanførte, samt ere tildeels blevnc 
tillagte andre Planeter} Gnlßtov, epalviav, gaéSmv (alle hentydende til Glands eller 
Skin) forekomme hos Aristoteles, Apulejus, Censorin, Julius Firmicus o. fl., samt 
menes atvære oversatte fra Ægyptisk. ‘EajifQoç er almindelig bekjendt. Sprogroden 
til Fispena har jeg derimod ingensteds kunnet finde. Skulde det nedstamme fra 
'apupisßaiva som sigtende til Planetens Bane? —• Om Solens Benævnelse kan det 
bemærkes at Sunna (svarende til det tydske Sunna, nyengelsk Sun o. s. v.) nu i-Island 
(som for det meste fordum i Norden) kun bruges i Digtersproget, men Sål (Lat. sol, 
Slavon. og Russ. solnze, Lithauisk saule, Moesogoth. sauil) er derimod, ligesom i hele 
Skandinavien, almindelig brugeligt, undtagen netop i Ordet sunnudagr, Söndag. Det 
oldnordiske Slant (gammel Tydsk mano o. s. v.) er gaaet over til det danske og 
svenske Slaane (Mane), men bruges nu i Island kun af Digterne; det ovenanförte 
túngl er nu der Maancns almindelige Benævnelse, i visse svenske Dialekter tungel, 
tongel, tungle, fordum Angelsaxisk tungol, tungal, Moesogoth. tuggl, [túngl] gammel 
Höitydsk tungal m. m. Stjerne; nu i Malabarisk og Tamulisk tinguel, tingel, Maane 
(o. s. v.) Sol og Mani forekomme ellers som inythiske Væsener i Eddaerne.

Beretningerne om Biskop Jon Ogmundsons Afskaffelse af Ugedagenes hedenske 
Navne i Island ere hidindtil ikke bievne fuldstændig bekjendte. Der gives forskjel- 
lige Recensioner af hans endnu ikke udgivne Saga eller Levnetsbeskrivelse, i hvilke 
de lyde meget forskjellig, og det eneste hertil hörende Uddrag deraf som (mig vit
terlig) endnu haves paa Tryk, findes i John Olafsens Syntagma de baptismo veterum 
(Ilafn. 1770, 4) S. 190: „jiviat aör varu eptir i kristninni miklar ok illar afleifar 
lieiöins siöar, er eigi var upprætt or guöligum akri rneöan kristnin var ung; fyrirbauö 
bann sterkliga aliar hindrvítur, er fornmenn höföo tekit af tunglkomum eöa dæ- 
grum, eöa eigna daga vitruin mönnum heiönum, sva sein at kalia Tysdag, Oöins- 
dag eöa Jíórsdag, enn bauö at hafa |)at daga tal sem helgir feöur hafa sett i ritníng, 
at kalia annan dag viku, firiöja ok sva út” a: „Fordi der for i Kristenheden mange 
og onde hedenske Sæder vare bievne tilbage, som ikke vare udryddede af Guds 
Ager, medens Kristendommen var ung, forbod han strængelig al Overtro, som de 
Gamle havde havt om Maancns Ny (Qvartcerskifter) og om (visse) Dögn, saa og at 
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Almanak) er den eneste i sit Slag's i hele Europa, livor ing'en saadan 
mig-vitterlig er bleven brugt i den kristelige Æra, med Undtagelse af den

tilegne vise hedenske Mænd Dage, saasom at kalde (dem) Tirsdag, Odins Dag eller 
Thors Dag, men befalede at antage det Dagetal som de hellige Fædre havde an 
ordnet i (deres) Skrifter (nemlig) at kalde Dagene: den anden i Ugen, den tredic 
og saa fremdeles til (dens) Slutning”. I Arne Magnussens Samling findes (under 
No. 391 i 4) en af ham revideret og med gode Codices confereret Afskrift af en 
anden ældre, (hvilken han selv havde taget af en Membran paa Skalholt) ; deri lyder 
Stedet saaledes: „Hann bannaöi ok meö öllu alla úhátto ok alla forneskju eöa blótskapi 
giörninga ok galdra, ok reis móti f>vi meö öllu afli, ok haföi eigi oröit afkomit 
meö öllu medan kristnin var úng. Hann bannaöi ok alia hindrvitni J>á [o. s. v., 
som ovenfor] tók af forna dagatal ok setti J>at er nú er haft, ]>vi at bann bannaöi 
at öllu at eigna daga heiönum mönnum eöa gudum , sem er at kalla Oöins dag eöa 
J>órs, ok alla ]>;» luti aöra er honum £óttu af ilium rótum risa” a: „Han forböd 
overhovedet alle Uskikke og al Hedenoldsfærd eller Afgudsdyrkelse med Trolddom 
eller Hexerie, og reiste sig derimod af alle Kræfter, da man ikke havde kunnet 
ganske udrydde det medens Kristendommen var ung. Han forbod og al Overtro — 
o. s. v. — Han afskallede det gamle Dagetal og anordnede det som nu bruges, fordi 
han forböd aldeles at tilegne hedenske Mænd eller Guder Dage, saasom at kalde 
(dem) Odins Dag eller Thors Dag, — samt alle andre Ting, der forekom ham at 
være fremkomne af onde Rödder”. Hermed stemmer den gamle Membran 234 i 
Folio i Hovedsagen næsten overeens. llaandskriftet 392, 4, hvilket Biskop Thorlak 
Skulesen har ladet afskrive (uden Tvivl efter en Skindbog) har denne mærkelige 
Variant: „at eigna heiönum goöum eöa vondum vættum dægr eöa daga” o: „Han for
böd at tilegne hedenske Afguder eller onde Vætter (Dæmoner) Dögn eller Dage” 
(o. s. v.). •

Til Trods for dette Forbud vedbleve Nogle i lang Tid i Island at folge den 
gamle Skik. Et Exempel derpaa afgive den kongelige Haandskriftsamlings oven- 
meldte Membranfragmenter j deri findes, blandt andet, en astrologisk Zodiakalkreds 
med Underretning om Planeternes Gang og Virkninger m. m., hvor og folgende 
forekommer:

Hora Solis Siinnudag
Lunæ Månadag
Martis Tyrsdag
Mercurii Ódins

Hora Jovis f>órs 
Veneris Frcadag 
Saturni Laugardag.

Det er denne Række af Dage hvilken Saxo rigtig bemærker at være fordum blevet 
helliget de nordiske (ikke romerske) Guder som lovmæssig i Danmark (legitima 
feriarum series apitd nos') Hist. Dan. I, 274—76. Hint fremmede hora betegner 
hver Ugedags 1ste Time som undergivet Dagens Planet eller dens Guddom, der da 
især meentes at raade for den hele Dag; saavidt man veed fulgte Ægypterne (o. f.) 
denne astrologiske Tidsregning; de antoge og at den Guddom, som herskede over 
Nytaarsdagens 1ste Time, især raadede for hele Aarct; en syvaarig Periode antoges 
for denne Omvexling af Planetdagene. Doger det ingenlunde min Mening at Skan
dinaverne have kjendt eller iagttaget hin kunstige Udregning, men Ugedagenes 
Række kan derfor have været dem vel bekjendt, og Overtroen om Guddommenes 

Fid. Sel. hist, og philos. Afh. Fil Deel. S 
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saafcaldte franske (kun i 15 Aar gjeldendc) Revolutions-Almanak der var 
lempet efter den gamle græskægyptiske, inddeelt i Dekader istedet for 
Uger. — Om dette Æmne har jeg forhen udforligere handlet i forskjel- 
lige Skrifter; her vil jeg især forsöge at oplyse Islændernes og de gamle 
Skandinavers Inddeling af Dagstiderne.

Den nordiske Oldtid manglede naturligviis baade Kompasset og 
kunstig indrettede Uhre. Dog gjorde de gamle Skandinaver, navnlig 
de som i det 9de Aarhundrede grundede en vidtudstrakt Colonie i Island, 
sig megen Umage for at udfinde og fastsætte bestemte Tidspunkter af 
Dögnet, om Dagen ved at iagttage Solens, om Natten Stjernernes og 
Maanens Gang, samt overhovedet, til alle Tider, de regelmæssige Foran-

Indflydelse paa de dem helligede Dage ei været dem ubekjendt, Længe hed det 
hos den skandinaviske Almue: Gud! tal for os! det er Torsdag over hele Verden!

Om Ugedagenes og Planeternes Benævnelser hos de germaniske o. il. Folk 
kan jeg ellers henvise til mit Lex. mythol. (1828) S. 82, 84, 88, 233, 235—36, 
313—14 , 319 , 321—22 , 326 , 331, 343 , 351-52 , 357—58 , 362 , 365 , 678—683 samt 
J. Grimms deutsche Mythologie 2. Udg, 1844. S. Ilt—119, 685-86. Jeg har (blandt 
andet) sögt at vise at de fleste af de ved Cæsar og Tacitus nævnte Guddomme netop 
forekomme i Planeternes og Ugedagenes Navne: som 1) Sol, 2) Luna, 3) Mars, 
4) Jfercurwis, 5) Jupiter, 6) Isis (ogsaa Mater Deum, hos Ptolomæus Venus; vor Frigga, 
Freja; Planeten kaldtes Isis efter Plinius, H. N, II, 8) 7) Fulcanus, (Eddaernes 
Logi, o; Lue, Loki, den Tilendebringende, Odelæggende m. m.); tydeligst frem- 
træde disse forenede Begreber i den islandske, uden Tvivl ældgamle Benævnelse 
for Sirius: Lokabrenna, Lokes Brand, der og kan oversættes ved Endens Baal, den 
sidste Brand. Med Sirius’s QSoths') tidlige Opgang begyndte formodentlig Ægyp
ternes Aar, da dets Udregning forst blev bestemt. Hundedagenes skadelige Hede 
frygtedes stedse af alle Folk. Ægypterne spaaede at den skulde tilsidst foraarsage 
Verdenshrandcn, som af vore Forfædre kaldtes Surtalogi, eenstydende med Hun
destjernens ovenanfiirte Navn : Lokabrenna (see Eddalæren III, 225—27, 238—240, 
IV, 483 o. f.). Islændernes ældgamle borgerlige Aars Epakter, sidste eller Tillægs
dage, indtræffe som oftest ved Hundedagenes Begyndelse.

Efter min Mening har Geijer (Svea Rikes Häfder I, 350—51 i Anmærkningen) 
anfört gode Grunde for at Ugedagenes og Planeternes nordiske Navne ere fra den 
hedenske Tid og ikke laante af Romerne. Skule Thorlacius havde de samme Tanker 
(Skand, Mus, 1802, S. 15—16). Ihre troede endog at de udbredtes fra vort Norden 
til andre (egentlig germaniske) Folk (Lex. Sveogoth. II, 274). Jacob Grimm er 
derimod af den Mening at Germanerne have erholdt dem fra Romerne, dog længe 
for end de antogc Kristendommen. (Deutsche Mythologie 1835, Einleitung S. XXVII, 
84—93; ny Udgave 1844: S. 111—112, 685—86 jfr. 671). 
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dringer af Havets Flod og' Ebbe. For selve Dagens Tidsafdelinger var 
det især Iagttagelserne af Solens Stilling over Horizonten, der ydede 
dem denne Hjelp. De sögte da at lægge nöie Mærke til visse Punkter, 
over hvilke (eller ved hvilke) Solen syntes eller meentes at staae i enhver 
af de 8 eller 16 Himmelkanter hvori de inddeelte Horizonten. I Norge 
og Island, samt paa Færoerne, som Bjerglande, var det som oftest let at 
udfinde Fjeldtoppe, Höie, Klipper, Klöfter, Vandfald, Skjær, Dale o. s. v. 
hvorved faste Punkter bestemtes for hver Dagstid, mest efter Solens 
Gang om Dagen, — endskjöndt man og tit betegnede Tiden ved visse Him
mellegemers momentane Standpunkt over een eller anden Kant af Ho
rizonten, af hvilke de vigtigste, hvori den heelt inddeeltes, vare 8, f. Ex. 
naar Solen, efter Forfædrenes Talebrug, stod i midt Öster (thi Östkanten, 
hvori den, efter deres Timesystem, indtraadte ved dets daglige Begyn
delse, strakte sig, fra ONO, til OSO som Sydkantens Grændse o. s. v.) 
var det Dögnets 2den Stund. Hine saaledes vedtagne faste Punkter for 
hver Stund af Dagen kaldtes fordum i Island Eiktamark (Eiktemærke), 
saa og Dagsmark, Dagsmærke, Kjendetegn for Dagstiderne. De bleve i 
Island bestemte for hver Gaard især, og iagttages endnu overalt af Almuen, 
for at den derefter kan indrette Arbeids-, Hvile- og Spisetider. Ilvor 
intet af de ovenfor ommeldte eller naturlige Mærker havdes, opförte man 
Varder eller smaa Pyramider af Steen o. s. v., for at betegne visse Dags
tider. At dette allerede pleiede at skee i Hedenold see vi f. Ex. afRafn- 
kel Freysgodes Saga, hvor Mida ften (Kl. 6 E. M) bestemtes, for et Sæ
terbol, ved en Steenvarde. Den samme Skik fulgte man fordum i Norge, 
og den fulges endog paa visse Steder endnu, f. Ex. i Söndfjorden i det 
vestlige Norge (Bergens Stift) fordum hörende til Fjordefylke samt i 
Hedenskabet til det store Hovedtempel (eller Gudehuus) for Gaidar og 
Gulethingets Distrikt. Derfra nedstammede mange af Islands mest an- 
seete Beboere, f. Ex. Landets forste Colonist Ingolf og hans herom te 
Afkom, samt Atle Jarls (kaldet den Smækkres) Son og Efterkommere, 

S*  
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der alle nedsatte sig? paa Sonderlandet, hvoraf en betydelig: Deel faldt i 
deres Lod. Andre Nybyggere fra de forenede Fjale- og Fjorde-Fylker 
samt det tilgrændsende Sogn erhvervede og betydelige Strækninger af 
Islands Sonder- Vest- og Nordland, f. Ex. Hersen Arinbjörns Efterkom
mere. Slige Mænd var det vistnok der bestemte de ældste islandske Dags- 
mærker^ thi efter disse havde Indbyggerne i adskillige Henseender pligt
mæssig at rette sig, f. Ex. ved at reise og ankomme til Thingsteder og 
Stevnemöder i rette Tid, m. m. Britten Dr. Henderson, som i Aarene 
1814 og 15 gjennemreiste hele Island og flittig optegnede Indbyggernes 
Sagn og Traditioner, nedskrev ogsaa denne ved Gaarden Grimstade paa 
Grændsen af Nordlandet og Osterlandet: „Bjerget Herdubreid er Middags- 
Dagsmærket for Familien paa Grimstade. Kun faa Islændere ere i 
Besiddelse af Ehre og den eneste Solskive, hvoraf de benytte sig, er den 
naturlige Horizont, hvilken de inddele i 8 lige Afdelinger, kaldede Dags
mærker, bestemte ved forskjellige Bjergspidser eller Hoiderj hvor disse 
mangle, opforer man Pyramider af Steen paa dertil passende Steder. De 
fleste af disse Pyramider ere oprindelig bievne opiorte ved de forste Ny
byggere fra Norge, men ere efterhaanden bievne holdte vedlige fra Slægt 
til Slægt” (Journ. ofa resid. in Iceland I, 186). Det er da höist rnærk- 
ligt at man i hine Colonisters Hjemstavn endnu kjender og bruger lignende 
Indretninger. Arentz siger f. Ex. (i Topogr. Journ.) 1802 om Söndijor- 
dens Beboere efter at have opregnet deres 8 Dagstider: „Efter Mærker paa 
Fjelde og Dale regnes de ovenanforte Tidsafdelinger. Middag slaaersjel- 
den Feil efter Uhret”. Her gjenfinde vi saaledes aldeles de islandske 
Dagsmörk eller Dagsmærker.

Da Ordet Dagsmark (besynderlig nok) mangler i den eneste Is
landske nogenlunde brugbare Ordbog der endnu haves paa Tryk, (end- 
skjönt Forfatteren, Björn Ilaldorson, ellers udforlig har omtalt det i et 
andet af hans Skrifter) anförer jeg folgende Bemærkning derover af 
Eggert Ola fsen i hans og Bjarne Paulsons islandske Reisebeskrivelse (I, 40) 
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nedskrevet 1752: „Den ældste og fornemste Inddeling af Tiden er op
fundet ved Solens Gang og Hovedkanterne paa Horizonten. Landets 
fürste Beboere have forstaaet at dele den i 8 lige Dele, og kaldet Punk
terne derimellem Dagsmörk eller Dagsmærker”. — I Oplandet fandt For
fatteren dem som oftest rigtig anbragte, fordi de ikke i nyere Tider vare 
forflyttede, hvorom han udtrykker sigsaaledes: „Dette have vi af mangfol
dig Erfaring saaledes befundet. Men ved Sökanten, især hvor nogen 
Havn er, hvorhen de Fremmede” (som Engelsmænd, Irlændere, Franske 
Hollændere, o. s. v.) „söge eller have sögt, findes visse Dagsmærker langt 
anderledes afpassede; ja paa mange Steder har man tvende (forskjellige) 
for Dagmaal og Höidag (hádegi), fordi Indbyggerne, naar de have for- 
nummet af fremmede Reisende at disses Tid ikke er kommen overeens 
med deres, da have de forrykket Dagsmærkerne, enten efter Uhret, eller, 
hvilket ofte.er skeet, efter Compasset; dog uden derhos at tage Misvis
ningen i Agt”. At flere Aarsager, end de foranförte, have foranlediget 
disse Forandringer, vil erfares nedenfor (især ved Opregneisen af de kathol- 
ske Islænderes daglige Messetider). Cand. Jonas Hallgrimson, der (tildels 
med Prof. Steenstrup) har gjennemreist hele Island, har og fundet de gamle 
Dagsmærker rigtig anbragte paa de fleste Gaarde i Oplandet, hvor Ledig
heden har tilladt at iagttage dem.

Omtrent 50 Aar efter Islands förste Beboelse i Aaret 874 var 
Indbyggernes Antal saa betydeligt, og Hövdingernes Magt saa ubestemt, 
at Trangen til en almindelig Lov og et saadant Thing, eller en lovgi
vende og dömmende Forsamling til dets vigtigste Anliggenders og Sagers 
fredelige Afgjörelse, da maatte være bleven indlysende for de Fleste. 
Det vare især to Mænd som med Iver og Udholdenhed sögte at aflijelpe 
denne Mangel. Nordmanden Ulfljot fra Hordeland kom i sin Ungdom til Is
land og kjöbte der Jorder ved Lon, paa den sydostlige Kant af Landet. 
Efter længe at have opholdt sig der, drog han, 56 Aar gammel, tilbage til 
Norge og opholdt sig der i hele 5 Aar hos sin Morbroder, den for sin 
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Visdom berømte Thorleif spake, for at lære Lovkyndighed af bam, især 
efter de Love og Vedtægter, som da gjaldt for de til Gulethinget hö
rende Fylker. Förend Ulfljot tog fra Island havde han overtalt sin Fost
broder Grim Geitskor til at reise gjennem det hele Land for at under
søge dets Egnes Beskaffenhed og Befolkning m. m., for derefter at ind
rette Landets Forfatning og Lovgivning*).  Ulfljot kom tilbage 927 og 
udkastede Loven i Overeensstemmelse med Grims Erfaringer; den blev 
vedtagen paa det nye Althing ved Öxaraa i det næste Aar og Ulfljot selv 
blev den förste Lovsigemand (lögsögsmaÖr)**).  Ulfljots Lov overholdtes 
(saavidt muligt) til 1121, da Kristendommens Indførelse og andre i Mellem
tiden indtrufne Forandringer udfordrede en ny Lovs Forfattelse. Da ned- 
skreves den saakaldte Grågås^ af hvilken vi endnu ere i Besiddelse. Hvad 
der da kunde beholdes af den gamle ærværdige Ulfljots-Lov blev sikker» 
lig indfort i den nye Lov. Dertil höre uden Tvivl de i den verdslige 
Lovs 1ste Afdeling (kaldet Jjingscapapåttr eller Thingforfatningsafdelin- 
gen) indeholdte Bestemmelser, grundede paa Althingsstedets særegne Be
skaffenhed, om Retsforhandlinger der skulde foretages paa visse Tider af 
Dagen, bestemte ved Solens tilsyneladende Stilling over Horizonten, eller 
rettere: over visse Klippespidser, Ilöider eller Sletter i Althingets nærmeste 
Omegn***).  Det holdtes egentlig ved det saakaldte Lovbjerg (lögberg) 

*) Almeenheden besluttede paa Islands förste Althing at enhver Mand i hele Landet 
skulde yde en Penning for at erstatte Grim Geitskor hans Umage og Reiseomkost- 
ningcr, men han skjænkede den hele Sum til Hoferne (hof) eller Gudehusene; ved 
12 af disse vare de^vigtigste Thingsteder i Landet anordnede. Ved Gudernes filter 
skulde Retten forvaltes af deres Præst, Eed aflægges, offentlige Gildeforsamlinger 
holdes o. s. v.

♦*) Rask og N. M. Petersen have (saavidt mig bekjendt) först oversat dette Ord saalcdes. 
See ellers Sidstnævntes Danmarks Historie i Hedenold I, 430 o. f. Den samme Em
bedsmand kaldtes senere Lögmaör (Lovmand, Laugmand).

***) Grabas Udg. I, 24 åår sål gángi af pingvellc, I, 26 (37) sva it siùasta nt sol se á 
gjáhamri enum vestra, or lögsögomanns rúmi til at sjá á lögbergi. I, 37, eúyi si&ar 
en sol kiemi á gjábakka hinn hierra, frá lögbergi, or lögsögomanns rúmi at sjá. 
I, 34 , 54 , 56. eigi lengr enn sol konti á pingvöll. I, 54 til pess er sol kömr á 
pingvöll. I, 56, 104, er sól sé undir. i Dr, Hendersons Iceland I, 31—38 haves
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eller Lovens Klippe * der havde Lovsig emanden eller Laugmanden (For
samlingens Præsident eller ypperste Lovkyndige) sit bestemte Sæde, og 
derfra skulde han iagttage Solens Skin eller tilsyneladende Stilling, 
for derefter at bestemme Tiden til visse Retshandlingers Foretagelse eller 
Ophor. Det ældste Althing holdtes paa den saakaldte Thingslette (fiing- 
völlr) nordenfor Præstegaarden Thingvalle (fiùigvellir); mod Vestkanten, 
paa den anden Side af Elven Oxaraa, hæve sig de steile Bredder eller 
naturlige Mure af en hoist ualmindelig Klöft eller Dal, kaldet Alman- 
nagjå (eller Almeenhedens Klöft) hvoraf de vestlige ere betydelig höiere 
og dog ikke allevegne af samme Höide. Til Solens Stilling over denne 
Klöfts forskjellige Höider (m. m.), fra den 18de (eller sidst 24de) Juni 
til 14 Dage derefter, tager Loven især Hensyn. Efter disse Bestem
melser skulde (f. Ex.) Herredshövdingerne være ankomne til Thinget Tors
dagen i den 10de Sommeruge förend Solen (eller dens Skin) gaaer af 
Thingmarken. Thingmændene skulde, paa bestemte Dage, komme til Lov
bjerget og der afgjöre visse Sager inden Solen var over den vestre steile 
Klöftbred (gjáhamar), saaledes som den sees fra Lovsigemandens Sæde 
ved Lovbjerget*) J andre Lovsteder nævne Solens Standpunkt over den 
höiere eller vestligere Klöftbred (gjabakkaj, dens tidligste Tilsyneladelse 

en kortfattet Beskrivelse over Egnen ved Thingvalle og det ældste Althings Belig
genhed, med en tro Prospekt af Dalklöften Álmannagjá, seet fra Thingvalle; en 
anden af dens Indre, findes i Marmier Histoire de l’Islande 1, 68 (jfr. S. 67, 69). 
Til det store Værk, Voyage en Islande et au Groenland (1835—1836) publié par 
ordre du Boi, sous la direction de M. Paul Gaimard, (Paris) haves adskillige Ud
sigter af Almannagjá og dens Omgivelser. I Lettres sur l’Islande S. 349 siger Mar
mier vistnok meget rigtig om dette Sted: „C’est l’un de lieux les plus romantiques 
qu’il soit possible de voir”.

*) Det er ret mærkeligt at en lignende Skik fandt Sted blandt Romerne i Republikens 
Tid, idet Solens Stilling, med Hensyn til Dagens Timer, skulde iagttages og udraa- 
bes paa Roms ypperste Thingsted ved Hovedtorvet, fra den saakaldte Curt«, hvorom 
det f. Ex. hedder hos Plinius (H. IN. VII, 60) — — mcridies$ accenso consulum id 
pronunciante, cum a Curia, inter Rostra et Graecostasin, perspexisset solemn jfr. 
Carro de lingva lat. 1. V, (om liere af Dagens Tider).
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over Thingmarken, Middag eller Dagens Midte, Solens fuldkomne Ned- 
gang, o. s. V.

Iler nævnes slet ikke de ellers paa Island fra Arildstid af bru
gelige Dagsmærker, og ei heller (paa Middag nær) de egentlig ved dem 
bestemte Dagstider, — men endeel af disse forekomme dog paa andre 
Steder af Graagaasen, samt den dertil hörende ældste Kirkelov, Kristin- 
réttr forni, som ogsaa andre Angivelser af Solens Stilling efter Himmel
kanter f. Ex. Öst og Vest)*),  og bestemmes endog (i visse Maader) af 
dem, efter hvad der nærmere vil komme til at udvikles i det Folgende. 
Her kom det kun an paa Solskinnets Belysning, i den aarlige Sommersol
hvervstid, af de ved selve Naturen bestemte Höider eller Sletter.

*) Denne Bestemmelsesmaade af Dagens Tider forekommer og i de gamle norske Love; 
saaledes skulde f. Ex. Gulethingets og Frostethingets Betshandlinger begynde da So
len stod i Ost. Om den gamle tvdske Talemaade Westergibel, see J. Grimm 1. c. S. 701.

♦*) Enkelte have paa Dansk kaldt dem Solmærkcr, men de gjaldt og for Nattetimerne, 
bestemte afMaane eller Stjerner, efterhvad der nedenfor vil nærmere blive udviklet.

♦**) Jeg tillader mig at bruge dette Fleertal af „Stund” endskjönt anseete nyere Sprog
kyndige forkaste det (eller andre) for dette Ord; jeg mener dog at det öiensynlig 
gives, som ovenanfört, skjönt liorœ succisivie nu, som oftest, i daglig Skrift eller 
Tale menes dermed. I Oldnordisk og Islandsk har stund i Fleertallet stundir, stund 
i Svensk stunder, Stund, Stunde i Tydsk Stunden o. s. v. 1 gammel Dansk finder 
man Fleertallet stundhe. Benævnelsen Halveikt for et Tidsmaal af 1J Time fore
kommer f. Ex. i ^orlúkssngu.

Noget anderledes har det sig med de for ethvert beboet Sted i 
hele Island efterhaanden vedtagne Dagsmærker eller Dognmærker **),  
samt de ved deres Forhold til Himmellegemernes (især Solens) daglige 
Gang (saavidt muligt) for hele Aaret bestemte Tidsafdelinger i Eikter og 
Stunder***).  Efter de fleste af de sidstommeldte 16 Tidslob har man 
fordum, især i Sommerens og Hostens bedste Arbeidstid, deels efter Lov
bud, deels efter Vedtægt, maattet rette sig, i forskjellige Henseender; i 
Hedenold ved de daglige Beskjæftigelser i Landhusholdningen, befalede 
Thinge og andre Moder eller Forretninger, Maaltider, Sengetid m. m., 
samt tillige senere, i den katholske Middelalder, ved paabuden eller fri-
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villig Iagttagelse af Dögnets mange Messender (horte canónica i Oldnor
disk ligefrem kaldede tiâir^ Tider). Disse Dognmærker med de derpaa 
grundede Tidsbestemmelser, der og fordum have været i Brug hos Skan
dinaverne, ligesom de endnu ere det i Norge og paa Færoerne, agter jeg 
i nærværende Afhandling, saavidt nu muligt, at udvikle. Jeg bemærker 
kun forelöbig at næsten alle gamle islandske Gaardes eller Vaaningshuses 
almindelige Indgang eller Forstue (bæardyr) vender mod Syd og be- 
skinnes af Middagssolen. Foran den ligger som oftest en stor flad Steen 
kaldet Arinhclla (Arnestenen) eller ogsaa (nu mere forstaaelig) bæarhella. 
I Nærheden af (eller i lige Retning med) den, antager man at den Mand 
bor staae, som med Sikkerhed vil vide af et eller andet Dagsmærke (naar 
Sol, Maane eller Stjerner sees) hvad Tid det er af Dögnet (jfr. A masons 
Eyktamörk S. 22).

Ved denne Undersögelse gaaer jeg, i Hovedsagen, i tvende ypper
lige Lærdes Fodspor. Laugmand Paul Vidalin, (Arne Magnussens man- 
geaarige Ven og Collega ved Islands Matrikulering, som i den Egenskab 
havde gjennemreist næsten hele Landet) forfattede, tidlig i det 18de Aar- 
lmndrede, tvende Alhandlinger over dette Æmne, kaldede Alir dagr til 
stefnu og Dagstimatal\ de höre til en stor Samling af andre, bestemte 
til at oplyse de gamle islandske Lovbogers obsolete eller mindst forstaae- 
lige Ord. De ere endnu ikke udgivne i Trykken, paa et meget ufuld
stændigt Udtog nær, som er indfort i forskjellige Bind af det islandske 
Literaturselskabs Skrifter*).  Til deres Aflattelse foranledigedes Vidalin 
især af den Omstændighed at Islændernes ældgamle og nationale Ind
deling af Dagstiderne efterhaanden saaledes gik af Brug, at de saakaldte 
Dagsmærker (hvorved de fra Arildstid vare bievne angivne) afskafledes 

*) Rit hins konúngl. islenzka lærdoms lista félags, Kmh. 2—8 Bind, 1782—88. Et 
Udtog af den her førstnævnte Afhandling findes i 2 B. S. 113—14; — Dagstimatal 
(som her er den vigtigste) nævnes derimod slet ikke. Den haves dog, oversat paa 
Latin, ved Finn Johnsen i Sciagr. horol. Island. S. 56—58.

Vid. Sel, hist, og philos. Afh. Vil Deel. T



146

og andre nye sattes i hines Sted, lempede efter den nu almindelige Tids
regning, angivet paa Uhrene. De af Biskop Theodorus Thorlacius först 
paa Holum (1671) og siden i Skalholt (1692) udgivne Calendere, hvor
ved Dagstiderne angaves efter fremmed Skik, har vistnok mest bidraget 
til denne Forandring, hvilken Vidalin ansaae for urigtig og sögte at mod- 
arbeide ved de ovenommeldle Opsatse» Han beviste först ret tydelig at 
hele Døgnets islandske Inddeling i 8 Tidslob kaldede Eikter (hver igjen 
afdeelt til Halveikter), nedstammede fra Nordens Hedendom og dets Ind
retninger, men at den dog i Tidens Længde, var bleven forvirret og 
urigtig, mest ved de katholske Geistliges Indflydelse o. s. v. Denne 
Udvikling billigedes ikke af Skalholts Stifts Biskop, Jon Arnason (der 
vistnok havde gode Kundskaber om Middelalderens kirkelige Computistik, 
men ingenlunde Vidalins dybe Lærdom i egentlig nordisk Oldkyndighed). 
Han skrev et Stridsskrift derimod, kaldet Horologium Islandicum eda 
Eyktamörk Islendinga, trykt bagved hans Dactylismus ecclesiasticus edur 
Fingrarim Khavn 1759. Heri sögte han at gjendrive Vidalins for samt
lige Eikters Tidspunkter fastsatte Bestemmelser, samt at vise at Time-Syste
mets Begyndelse burde ansættes til Kl. 9 e. M. ved Nattens Begyndelse, 
at Eikterne overhovedet stemmede med de katholske Klerkers horæ ca
nónica, samt at de rigtigt burde inddeles efter den nu almindelige Time
regning ogUhrenes derpaa grundede Angivelser, f. Ex. Hadegi (höi Dag) 
Kl. 12 f. M. alt efter en vedfoict Plan til et saadant Horologium. Paul 
Vidalin fandt det ikke Umagen værdt at besvare dette Stridsskrift; han 
döde 4 Aar forend det blev trykt, men denne sidste Omstændighed vir
kede snart meget kraftigt til hans Modstanders Fordeel, i det dennes Sæt
ninger næsten overalt antoges paa Sonderlandet og i flere Egne, de 
gamle Dagsmærker forandredes paa mange Steder efter hans System o.s.v. 
Biskop Arnasons Skrift udgaves 2den Gang (med tilföiet latinsk Over
sættelse, i 4to) i Kjöbenhavn 1780 som Anhang til det gamle islandske 
astronomisk-komputistiske Skrift llimbegla, — men lykkeligviis foranle- 
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digedes Biskop Finn Johnsen derved til paa samme Tid og Maade at udgive 
en udforlig Gjendrivelse deraf paa Latin, kaldet Sciagraphia horologiiIs- 
landici, veteris fy novi (1780,68 S. i 4to)*),  hvori han paa en seierrig Maade 
forsvarer og nærmere oplyser Vidalins System. Ikke destomindre sögte 
Finn Johnsens Broder, Provst Vig fus Johnsen, at modsige ham i en ud
forlig Afhandling, kaldet „Cento eöur Tötraklasi”, som dog aldrig er 
blevet udgivet i Trykken. Virkelig vedblev det Arnasonske System at 
hyldes og antages i Praxis, hvorved de gamle Dagsmærker mere og mere 
afskafledes men nye vedtoges i deres Sted, skjönt Eggert Olafsen ben
ved 1766 indrettede en Solskive efter den ældste Maade og hans Svoger 
Björn Haldorson meddeelte den i Almueskriftet „Atli”, fürste Gang ud
kommet 1780, samt paa ny 1854. Arnasons islandske Horologium ud
gaves dog uforandret og uden Modbemærkninger, 5die Gang, 1858, 
med hans Fingrarim, og det forekommer mig derfor at en ny Gjendrivelse 
deraf (i archeologisk Henseende) er tidssvarende, især da den kan under
stottes af nye og afgjörcnde Grunde, der hverken vare Paul Vidalin eller 
Finn Johnsen bekjendte. Nödvendigbeden af denne Gjenstands udførligere 
Bearbeidelse fremlyser og af den unöiagtige og urigtige Forklaring som 
de islandske Dagsmærkers danske Oversættelse i Björn Haldorsens island
ske Lexicon indeholder; den er ikke tilföiet afRask selv, men af forskjel- 
lige islandske Studenter fra Sonderlandet, som efter hans Begjering be
fattede sig dermed i hans Fraværelse paa Reiser; den er som oftest affattet 
efter Biskop Arnasons saa tit ogsaa grundig modsagte System og nyere 
tildeels derved foranledigede Misforstaaelser. Aldeles uden Skyld var dog 
Forfatteren heller ikke, men han var i sine sidste Aar blind og har saa- 
ledes ikke kunnet revidere sit eget Værk. Det er derfor let begribeligt 
at Feil forekomme her, for hvilke han selv havde laget sig i Vare ved

*) Noget hertil hörende findes og i hans Hist. eccl. Island. 4to (1772)1, 153—57. Disse 
Shriller har Hallenberg l'ulgt i hans summariske Fremstilling af de gamle Svenskes 
Dagstider (Anni, til Lagerbring Sv. R. II. 1822, II, 247—52) — og N. M. Petersen med 
Hensyn til de gamle Danske (I. c.) III, 315—17.

T * 
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hans ældre Udarbeidelse af Skriftet Atli. Jeg1 haaber at denne gamle 
literære Tvist maa kunne ansees for aldeles afgjort, ved det som jeg her 
kommer til at oplyse om Nordmændenes og Færoboernes Tidsregning 
efter Himmelkanterne og disses ældgamle Benævnelser, der egentlig passe 
til det vestlige Norge, men ere derfra, ved Islands og Færoernes förste 
Beboere bievne bragte til disse Lande, og ere lige til nu bevarede i 
deres Efterkommeres Tungemaal.

*) De tre skabende Guder (Odin, Vile og Ve).
**) Jorden, As. Middangeard, Moesogoth. Midjungards o. s. v. See ellers Eddalærcn og 

dens Oprindelse II, 300 o. f. 317 o. f. Lex. inytholog. bor. S. 241, 637 j jfr. min 
danske Oversættelse af den ældre Edda I, 32, 55—56.

Ligesom Gud (efter den bibelske Genesis) satte de lysende Stierner, 
det store Lys, Solen, og det mindre, Maanen, paa Himmelens Befæstning, 
for at de skulde være til Tegn for bestemte Tider, for Dage og Aar — 
saa skildres og den nordiske Kosmogonie i Hedenoldsdigtet Valas Spaa- 
dom paa folgende Maade:

(1) Det var Tidens Ophav 
Da intet var, 
ei Sand eller Sö 
ei svale Böiger ; 
ingensteds fandtes Jord 
eller höien Himmel, 
der var et uhyre Gab 
uden Væxter------

(4) Für Bors Sönner*)  
Kloderne oplöfted, 
de som det herlige 
Midgaard**)  skabte; 
Sol skinned fra Syd 

paa Salens Stene (Mure), 
da Jorden begroedes 
med grönne Urter.

(5) Sol fra Sonden, 
Maanens Ledsagerinde, 
Om himmelske Heste 
liöire Arm kasted; 
Solen det ei vidste 
hvor den Sale eied, 
Stjerner det ei vidste 
hvor de Steder eied, 
Maanen det ei vidste 
hvor sit Hjem den eied.
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(6) Da ginge alle Magter 
til ophöiede Sæder; 
höihellige Guder 
raadsloge derom: 
Nat og Næ [Mörke?] 
Navne de gave, 
Morgen og 
Middag kaldte

Undern og Aften, 
for Aar at beregne.

(7) Aser mödtes 
paa Ida-SIette, 
Alterkreds og Tempel 
opreiste de boit o. s. v. *)

Saaledes hedder det og i Eddadigtet Vafthrudnersmaal, (Str. 23) om 
Mundil fare o: En, som dreier sig om sin Axel, o: Stjernehimmelen:

Mundilfare hedder
Maanens Fader

♦) Disse Strophers Text lyder saaledes, efter den 
Udgave III, 24 o. f. (hvormed man kan jevnföre

ældre Eddas store Kjöhenhavnske 
en anden Recension, S. 195—196) :

(1) Ar var allda 
på er ekki var, 
vara sandr né seer 
ne svalar unnir. 
Jijrd fannz leva 
né upphimin, 
gap var ginúnga 
en gras liverge —

(4) ådr Börs synir 
bjódom um yppo 
peir er Midgard 
moran skópo^ 
Sol skein sunnan 
d salar steina, 
pd var grund gróin 
grönum lauki.

Sål pat né vissi 
hvar hon sali atti, 
Stjörnor pat né visso 
hvar pœr stadi dtto, 
Mani pat né vissi 
livat hann megina dtti.

(6) pd gengo regin oil 
d raukstóla, 
ginheilög god 
ok um pat gœttuz: 
Nott ok nidjom 
navfn urn gdfo, 
morgin hèto 
ok midian dag 
undorn ok apt an 
drom at telia.

(5) Sól varp sunnan 
sinni Mdna, 
hendi inni hdgri 
urn himin jódyr.

(7) Hittoz Æsir
d Idavelli
peir er hörg ok hof 
hdtimbrodo. — — —

Herved maa det bemærkes at enkelte Varianter, angivne i ovenmeldte Udgave, her 
ere optagne i Texten.
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og- Solens ligerviis, 
hver Dag de skulle 
om Himlen vandre 
og Aarets Tider betegne *)J  — 

samt endvidere (Sir. 32):

*) Sammesteds I, 15:
Mundilföri heitir 
hann er Mana fadir 
ok Solar iö sama; 
himin h ver fa 
f>au skulu hverjan dag 
öldum at ártali.

jfr. Anni. til min danske Overs. I, 106—107 samt Lex. mytholog. hor. 245—46,
*’) L. c. I, 16:

Nÿ ok nid
skópo nÿt regin 
öldum at ártali.

Nÿi (Ny) ok Ni öi (Næ)nævnes ellers som Dverge (Alfer, Dæmoner eller personificerede 
Naturkræfter) i Vala’s Spaadom. Om Nattens, hendes Ægtemænds og Sönners, især 
Dagens, mythisk-allegoriske Personificationer m. m., henviser jeg til begge Eddaerne, 
mine nysnævnte Værker og J. Grimms Deutsche Mythologie 1. c. S. 666, 697 o. f.

***) Snorra-Edda med Skåldu, Rasks Udg. S. 9; jfr. Eddalæren og dens Oprindelse I, 
2—4, 7—9, 19—24, III, 184, 197, 221 o. f. Mærkelige ere disse Edtryk i den yngre 
Edda: Sva er sagt i fornum visindum at pa&an af vont diegr greind ok áratal, — 
„som det hedder i Oldtidens Visdom” o: Sagn eller Sange o.s.v. I denne Art af Visdom 
bleve vist Ynglinger af Islands (hierarkiske) Godeslægter underviiste og saadanne Tra
ditioner har man sikkerligen Eddaernes endelige Optegnelse og Bevaring at takke, 
endskjönt vistnok saare meget af sligt er forgaaet ved og efter Kristendommens 
Indforelse. Vi maa her vel lægge Mælke til at det i Island var visse Hövdingers 
Pligt at indrette og bevare Kalenderen, bygget paa Dags- og Aarstidernes Udregning 
hvilken man gav en guddommelig Oprindelse. Herom meer i det Folgende.

Ny og Næ
skabte velgjörende Guder 
for Folk til Aarsudregning**).

Efter den yngre Eddas poetiske Fortælling skabte de tre Guder (Bors 
Sonner) de lysende Himmellegemer og bestemte deres Baner og Gang, 
hvorefter Dage, Dögn og Aarstal beregnes***).  Spaakvinden nævner 
ellers Natten som en betydelig Deel af Dögnet, men ikke nogen Under
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afdeling af den. Næ (Nymaanens Tid inden den bliver synlig) udtrykkes 
i Originalen ved Fleertallet. Dette Udtryk, her anbragt, antyder vel over
hovedet Maanens Phaser eller Qvarteerskifter. Af de 4 Tidslob (eller 
Tidspunkter) som ellers forekomme her, betegner Undern (eller Undorn) 
sandsynlig (efter Tidsfølgen) Eftermiddagen, men dette maa vi söge at 
udvikle nærmere i det Folgende.

Da Sol, Maane, Dag og Nat efter den ældste mythiske Anskuelse 
sagdes at kjöre Himlen eller Verden rundt, tillagde man dem (især de 
førstnævnte) Løbebaner, betegnede med det almindelige Ord skeid, som 
og kom til at bruges om ethvert Tidslob, i hvilket en eller anden Af
deling af Banen tilbagelagdes (f. Ex. mids morguns skeid).

Det maa naturligviis have været af stor Vigtighed for Oldtidens 
Folk der ikke kjendte noget til vore Uhre eller lignende Tidsmaalere, at 
komme til rigtig Kundskab om Himlens Kanter, og de forskjellige Stil
linger i hvilke Sol, Maane og Stjerner til enhver Tid af Aaret viste sig, 
for derefter at kunne finde Vei paa Land eller Hav samt til at udfinde 
visse Bestemmelser for Dagstiderne, for derefter at kunne indrette deres 
daglige Arbeider og Levemaade.

Först have vel Skandinaverne og de fleste övrige Folk inddeelt 
Horizonten efter dens 4 Hovedbjörner eller Hovedkanter. At dette hos 
os er skeet huit oppe i Hedenold viser den nordiske Mythe, at Guderne, 
da de havde skabt Himlen, satte den over Jorden med 4 Skjöd eller 
Hovedkanter, og satte en Dverg (her i Betydning af en Dæmon, Kabir, 
eller et saadant mythisk Væsen) under hvert Hjörne; de Fires INavne vare, 
ogsaa efter ValasSpaadom (hvor de opregnes allerforst blandt Dvergene) 
Austri, Festri, Nordri, Sudri; de ere öiensynlig udledte af de gamle 
skandinaviske Benævnelser for Himlens 4 saakaldte Hovedhjörner, Öst, 
Vestj'IVord, Syd*  disse Ord forekomme, med ubetydelige Forandringer 
i alle, saavel ældre som nyere Gothisk-Germaniske Sprog.

For nærmere at bestemme Verdenskanterne fordobblede man snart 
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disse Horizontens Afdelinger ved al tilfoie 4 nye, midt imellem de först 
udfundne Hovedkanter, nu bekjendte hos os som Sydost, Sydvest, Nord
vest og Nordost 5 dog synes hverken de gamle Nordmænd eller deres 
Coloniers Beboere at have brugt disse Benævnelser, men derimod andre 
som endnu gjelde hos Almuen paa en Deel af Norges Vestkyst og de 
mest derfra oprindelig udvandrede Indbyggere paa Island og Færoerne, 
efter hvad jeg forbeholder mig at udvikle nærmere nedenfor. Hvorvidt 
de övrige Skandinaver i de ældste Tider have brugt de samme Benæv
nelser, kan jeg ikke sige — hvorimod det vel er vist at Angelsaxer og 
samtlige Tydskere have brugt andre, der nærme sig til de saavel hos os 
som deres nærværende Efterkommere brugelige*).

*) Vi opregne her forelöbig disse 8 Verdenskanter, saaledes som de nævnes i Sagaer 
og andre Oldskrifter, samt endnu (med enkelte Undtagelser) i Island og som da be
tegnes med Tillæget att paa den hosfölgende JEtmaalsskive:

siutsr, Ö Pestr, V
Landsuår^ SO Utnordr, NV
SitÙr, S ÏVoritr, N
Útsudr, SV Landnorftr^ NO

De nu stedfindende Undtagelser paa Islands Nordland, Vesterland og Osteriand om
meldes paa sit Sted hernedenfor.

Skandinaverne kaldte enhver af disse Himlens 8 Hovedkanter Att, 
Ætt. I Norge brugte man ogsaa Afændringen Ætt, som i Skrivemaaden 
svarer til de norske nu almindelige Æt, Ætt af selvsamme Betydning. 
Af en gammel Strasburger Codex anförer Graff det oldsaxiske Ord ehto 
(ellers og skrevet etto) — vel det samme som aehti — forklaret ved det 
latinske intervalla, hvilket Qvintilian især bruger om Afstanden mellem 
Stjernerne, men som ogsaa ellers kan gjelde baade om Tider og Steder. 
Graff meente at det især betegner „Stätte des Himmels”, som sundar, 
sunderstat (Diutiska I, 155) Sydkant o« s. v. — altsaa ligefrem det samme 
som det skandinaviske Ætt, og navnlig tillige det til hint intervallum sva
rende Tidslob, Nordboernes Eykt*,  Angelsaxernes ceht, eht er vel op- 
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rinilelig1 (let samme Ord, ligesom Ælt i oldnordisk og kom til at betyde 
Stamme, Slægt o. s. v.

*) Nu pleier man, i Island, blot at anvende Iagttagelsen af Solens tilsyneladende Stil
ling over Horizonten paa Dagstiderne, f. Ex. ved at sige i det sidstanfiirte Tilfælde, 
„midt á milli nóns ok midaftans” (midt imellem Non—Kl. 3 — og Mi da ften — Kl. 6): 
eller: „jafnnærri bådum” (lige nær ved begge) „nóni og midaftni” — altsaa Kl. 4| e. M-

Fid. Sel. hist, og philos, .dfh. Fil Deel.

Efter de samme 8 Himmelhjörner kaldte man og de dertil sva
rende Vinde; de opregnes saaledes i det i Norge (i det 12te Aarhundrede) 
skrevne Kongespeil (Konúngs skuggsjó, udg. i Sorö, 1768, 4., S. 58—45) 
med de endnu brugelige islandske Benævnelser.

Med Tiden fandt man det nödvendigt at fordoble Himmelkanter- 
nes Antal, ved at dele de ovenanförte, kaldede Ættir, Attir, hver i tvende 
lige Dele, af hvilke enhver kaldtes Ælting (omtrent ligesom plagula af

Det er sandsynligt at Ordet hálfa (Halvdeel, der ellers overhovedet 
nu betegner en Verdensdeel eller Verdenskant) fordum egentligst har be
tydet det samme som ætting, altsaa Halvdelen af en att, og saaledes 
ganske har svaret til Færôboernes haiga, haal g a (hvorom mere nedenfor). 
Ordet er det samme som de gamle tydske halfa, halha (As. healf), hvoraf 
de hos Graff anförte ostarhalba, Östkant (orientalis plaga) northalba 
(borealis plaga) o. s. v. uddragne af Ilaandskrifter fra det Sde og 9de 
Aarhundrede. Enhver ætting kaldtes ellers almindeligst (som Tidspunkt 
betragtet) miffmunda eller miiïmundastadr, med Hensyn til de Himmel
kanter hvilke den antoges at dele, f. Ex. miÔïnunda útsudrs ok vestrs, 
Middelpunktet mellem Syd-Vest og Vest, altsaa vort SSV*).  Saaledes 
inddeelle man Horizonten, med Hensyn til Stedforholdene, for at Van
dreren og den Reisende, der noie lærte disse Inddelinger at kjende, ret 
kunde vide hvor han var og hvorhen han skulde tage Veien. Længere 
hen mærkede man, især Folk der havde faaet faste Bopæle, at det var 
gavnligt at bestemme Dagstiderne efter Solens eller Stjernernes Gang 
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{»jennem Himmelkanterne, og derefter fastsætte visse Punkter, ved au
togne eller anbragte Mærker paa Jorden, hvorved hensigtsmæssige Tids
afdelinger kunde antydes. De gamle Skandinaver bare sig ad dermed 
paa folgende Maade.

De antoge (især, som vi bestemt vide, i Norge, Færoerne og Is
land) at enhver af de 8 tittir gjennemlöbes af Solen i 3 af vore Timer4 
men enhver af Underafdelingerue, de saakaldte ætting ar, i 1^ Time. En 
af de större Tidsafdelinger kaldte de Eikt, Eykt, Öikt, de mindre derimod 
en halv Eikt Çliàlfeikt) ♦), hvilken man sandsynligen ogsaa har kaldet 
stund, dagsstund, hvoraf vort endnu brugelige Stund, Dagsstund (til 
hvilke lignende Sidestykker haves i de fleste, saavel ældre som nyere, 
gothisk-germaniske Tungemaal). Stund nævnes i den ældre Eddas 
Sange**)  som Benævnelse for et Stykke Vei af en vis Længde, svarende 
til stund Tidsmaal, ligesom man i Tydskland endnu siger: „eine Stunde 
Weges”. Da Kjæmpen Kormak (i Islands hedenske Tid) udfordrede sin 
Modstander böitidelig til en Tvekamp, bestemte han baadeSted og Stund 
for ham („kvaddi á staö ok stund til einvigis”; Kormakssaga S. 198). Da 
man, i vort Norden, efter Kristendommens Indførelse, begyndte at regne 
Dagens Timer efter Katholikernes romerske Tidsmaal, kom Ordet stund 
til at betyde en af vore endnu brugelige Timer***).  Ordet Eikt er nu 

*) F. Ex. i Saga porlaks helga, hvor det fortælles om en syg Islænder at han laa i 
Afmagt „meir enn hálfa eikt”.

*♦) Harbards ljó¡) Str. 54 (den store Cdg. I, 114):
Langt er at fara: □: Langt er at fare:
Stund er til stokksins, en Stund er til Stötten
avnnor til steinsins, en anden til Stenen (Klippen),
haltu sva til vinstra vegsins. « hold dig saa til venstre Vei.

(min danske Oversættelse II, 153).
*♦*) Deraf de nu brugelige islandske Ord: stundaglas (Timeglas), der forhen i Island 

har været almindelig brugti see f. Ex. Troils Reise, (S. 90); stundaklukka, Stue- 
uhr, Slaguhr (som nu begynde at komme i Brug blandt Almuen; enkelte Bönder 
kunne endog selv forfærdige dem af Træ), Gudmund Andresen forklarede i sit 
ældste islandske Lexikon (udgivet af Resenius efter Forfatterens Död, 1683) Ordet 
Eykt ved.- hora magna, tres artificiales continens, alias vigilia; denne latinske For-



mindre i Brug 5 dog forekommer det i forskjelligc Udtryk ogTalemaader 
f. Ex. eyktamót, Eikternes (eller Etmaalencs) Mode eller Grændseskjel; 
eiktanwrk det samme som Dagsmærker5 — dette Ord bruges og om Af
delingerne paa en, efter Eikterne, indrettet Solskive; um eykt ok æfi (for > 
bestandig) o.s. v. Ligesom Ordet (Öikt), Ökt, Ögt endnu i de nysop- 
regnede tre nordiske Lande beholder dets gamle Betydning, saa finder 
man og i Danmark og Sverrig Levninger af det (hvorom mere i det 
Folgende). Selv huit oppe i Tydskland synes Ordet, overeensstemmende 
med den islandske Udtale, endnu at være vel bevaret; i Bayern kalder 
Almuen et kort ubestemt Tidslob („eine Weile”) Eicht, og et endnu 
mindre Eichtlein. Forfatteren af „Bayerisches Wörterbuch” udleder 
disse Ord af Gjerningsordet eichen, afmaale; fölgelig maa Eicht og 
Eichtlein för have udgjort et bestemt Tidsmaal, hvis Störreise man 
nu, i den Egn, ikke mere kjender. Efter min Mening kunde Schmeller 
gjerne have jevnfört, hvad han troede at ligge for langt borte: „Die 8 
Ehlas oder Ulitas der Angelsachsen und Nordländer, in welche die 24 
Stunden des Tages eingetheilt waren”*)*

Nordboerne havde saaledes 8 större, og andre 8 derunder indbo
fattede mindre Tidsafdelingcr, af hvilke enhver nu ved mig er bleven be
tegnet ved en særegen Benævnelse. De udgjorde tilsammentagne et Et- 
maal, hvilket vore hedenske Forfædre som oftest synes at have kaldt (logr,

klaring stemmer overeens med Romernes egne Indretninger og Talebrug, llertii 
synes og den lærde John Olafsen (fra Svefneyum) at have taget Hensyn, da han 
(1770) i Glossariet til Syntagma de baptismo oversatte stund ved hora major sive 
minor, endskjöiit han vel ved den længere Stund kan have meent den gamle (Halv- 
eikten), ved den kortere vor nu brugelige Time. Björn Haldorson oversatte, vistnok 
rigtig, eykt ved trihorium (der besynderlig nok overalt i hans Lexikons trykte Ud
gave er blevet til trithorium eller tritorium, tritorumj.

») Nogle Lærde mene at ått, nogle ligeledes at eykt bör udledes af Tallet 8 (alta, 
otte), som i meget mange Tungemaal har Benævnelser der ligne hinanden f. Ex. i 
A. S. eahta ehta, ahta (hvoraf Engl. right) Oldsaxisk ahta, gammel Frankisk ahta 
Mgoth. ahtau o.s. v. — hvortil endvidere komme adskillige Sidestykker i de græsk
latinske og indisk persiske Sprog.

y * 
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dægr, endnu i Danslí Dögn, i Svensk dygn*').  De have ellers inddeelt 
Etmaalet paa forskjellige Mander, som:

*) Senere kom Ordet dægr i Islandsk (il at betyde et halvt Dögn, Nat eller Dag 5 
dog bruges endnu Ordet dægramot, Dögnenes Mode, kun om Morgenen eller det 
förste Daggry. Disse forskjellige Betydninger af Ordet dægr ere udforlig afhand
lede ved mig i Grönlands historiske Mindesmærker I, 162—63$ jlr. llafns Antiquitates- 
Amerieanæ S. 420. Det nysanförte sammensatte Ord viser at man, da det forst 
kom i Brug, almindelig har antaget (hvad Islands Lov ellers bestemte), at Dagen 
skulde antages at komme forend Natten i al indenlandsk (eller borgerlig) Tidsregning.

I, Efter Dagens Tiders naturlige Forandringer ved Dagslysets forste 
Frembrud, Tiltagelse, Aftagelse og Forsvinden. I saa nordlige 
Bredder, som Skandinaviens og Islands, inaatte disse Naturphæ- 
nomener indtræffe i meget forskjellige Tidspunkter paa de forskjel- 
lige Aarstider, formedelst Dagens Længde om Sommeren og dens 
Korthed om Vinteren. De gamle Skandinaver boede dog ikke 
(med Undtagelse af Nybyggere i Grönlands nordlige Deel) saa 
langt mod Nord, at de jo hver Dag i höiere eller ringere Grad, 
kunde iagttage disse Dagslysets Forandringer, og derfor havde 
de, som helst færdedes i fri Luft, mange Benævnelser derfor, 
som f. Ex. om Daggry, Dagbrækning, Morgendæmring, Dagning, 
Morgenskin (m. m.): dægramot (Dögnmöde), elding (Ilding), 
nætrelding, aftrelding (af det efter Udseende ildagtige Dagskjær), 
lysing, aftrbirta, dögun, luilfbirta, solarrod, um solar uppkomu 
o. s. V. til hvilke (og flere lignende) jeg anseer det for unödven- 
digt at opregne tilsvarende Sidestykker i de nyere skandinaviske 
Sprog og Dialekter for Danmark ere de med Omhu samlede i 
Molbechs tvende Ordböger (see f. Ex. hans Dialektlexicon under 
Ordene Dag, Tider o. fl.). 1 Islands, det nordlige Norges og 
Sverrigs mörke Vintermaaneder, kunne de korteste Dage neppe 
siges at bestaae af mere end Morgen, Middag og Aften; vel er 
et Etmaal stedse lige langt, men til hiin Aarstid og Lande kunde 
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dog- Skandinavernes fuldstændige Etmaalsskive langt fra ikke passe 
efter Dagslysets naturlige Gang, da f. Ex. Natten, ved Vinter
solhvervstider, hos dem kan siges at begynde længe for end 
Aftenen (som i Eiktesystemet ansættes til Kl. 4^ e. M.) ellers 
efter Eikteregningen antages at begynde. Naturligviis maatte dog 
de gamle Skandinaver inddele hvert Dögn i Dag og Nat; til enhver 
Tid af Aaret antoge de det og at bestaa af 4 mindre Dele: Mor
gen, Dag, Aften, Nat.

2, Efter en for Dögnet, i en til Eiktetallet og Arbeidsdagen bedre 
passende Aarstid opfundet og indrettet technisk Tidsregning, som 
erfares af vedlagte 2de Tavler over Etmaalets 16 Stunder, sva
rende til Solens og flere Himmellegemers tilsyneladende eller for
modede daglige Gang igjennem Verdenskanterne. En Etmaals- 
skive, der noget ligner den paa vor Tavle, findes vel ved Rim- 
beglas trykte Udgave, men den er kun indrettet efter Arnasons 
urigtige System. Den folger og med de 2de Udgaver af hans 
Fingrarim. Endvidere er en Efterligning deraf udarbeidet som 
Central-Afdeling af Liljegréns store Tavle, kaldet „Tusende Års 
Calender” (udkommet omtrent 1825) med denne Titel: „Forn- 
Nordisk Timvisare”*).  /Vf en til Finn Johnsens meget rigtigere 
horologium svarende Etmaalsskive havdes hidindtil ingen saa ud
forlig Fremstilling som den nærværende. Et Udkast til en saadan 
bekjendtgjordes först ved mig i Mémoires de la Société royale des 
Antiquaires du Nord 1857 S. 187; den nu meddelte stemmer vel

*) Det hosfolgende Forklaringsblad siger derom, at dens „gamla nordiska Afdelningen 
„af Dygnet------bestämdes genom uppmärksamhet på Solens och Stjernornas ställning
„emot vissa väderstrekan bring de Ganilas Boningar ställda eller antagna marken, 
„samt delades efter bvad liar anvises”. Forsaavidt Tavlen retter sig efter den kri- 
stelig-julianske Kalender, hvortil den der omhandlede Afdeling af Dagens Timer 
horer eller blev tilsidst af Klerkerne henfort, kan det hele have sin Rigtighed, 
men Hedenolds Skandinavers rette Eiktesystem fremstilles der ikke. Stunderne an
føres vel (som 16 i fallet) fra Midnat af, men uden Benævnelser. 



overeens med dem i Eikters og Stunders Angivelse, men Tidsaf
delingernes Benævnelser ere lier tildeels (efter ny og nöiere Un
dersøgelse) berigtigede og fuldstændigere anförte.
Denne Inddeling af Dagens (eller Dögnets) Tider er öiensynlig 

lempet og indrettet til en Arbeidsdag i Skandinaviens, Færoernes og Is
lands bedste Sommer- og Hosttid; det sidstnævnte Land havde fordum 
foruden dets rigelige Ilöavl, ogsaa en ikke ganske ubetydelig Kornavl.

Islands endnu gjeldende nationale Kalender revideredes og be
stemtes, som lovgyldig, paa dets Althing, benved Aar 960, da Tliorkel, 
Sön af Høvdingen Thorstein (den forste Nybygger Ingolfs Sön) kaldet 
TWrtni eller „Maane”, var Lovsigemand og med andre Landets viseste Mænd 
billigede dens af Tliorstein Surt, med Hensyn til Epakterne, foreslaaede Re
form. Förend Aarets Löb udregnedes, maatte naturligviis Dögnets Længde 
og Inddeling bestemmes. Dette er da formodentlig skeet med Althingets 
Samtykke. Althinget holdtes i Civil-Aarets sidste Maaned*)  (kaldet Sol- 
maaned); det pleiede at sluttes henimod Maanedens Midte og Höhöstens 
Begyndelse. Til denne Aarstid passe netop de for Arbeidsdagen i Et- 
maalstavlen fastsatte Bestemmelser.

Upaatvivlelig have vore Forfædre, saavel i daglig Tale som ved 
forskjellige Lovbestemmelser, regnet Morgenen og den tidlige Aften til 
Dagen, men i Etmaalstavlen forekommer dog den Synderlighed at den 
inddeler Dögnet i folgende ulige Hoveddele:

A, Morgon, myrgin, Morgenen (med hvilken og den borgerlige Dag 
eller .Arbeidsdagen begyndte); den indeholdt 1 Eikt (2 Stunder 
eller 5 af .vore Timer).

’) Efter Islændernes borgerlige Kalender. Den er nemlig blevet indrettet saaledes for 
Althingets Skyld, thi der skulde det paafölgende Aars Udregning fastsættes og höi- 
tidelig forkyndes; efter Kristendommens Indforelse iagttoges den julianske i kir
kelig Henseende. 1 religiös mythologisk Henseende synes de hedenske Gother og Skan
dinaver o. il. at have fulgt en særegen Aarsudregning (fra Vinterens Begyndelse af) 
hvilket jeg har sögt at udvikle i Indledningen til mit Specimen Calendarii gentilis.
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B, Dagr, Dagen, 5 Eikter (6 Stunder, 9 Timer)*).
C, Aftan^ Aftenen, 1 Eikt (2 Stunder, 3 Timer)
D, Mtt, nått, Natten 5 Eiliter (6 Stunder, 9 Timer).

Tilsammen 8 Eikter, 16 Stunder, 21 Timer, som ogsaa endnu 
netop udgjöre det norsk-danske Etmaal, frisisk Etmal, (Aetmal) Neder- 
tydsk og Hollandsk Etmaal, o. s. v.

Denne Inddeling af Dögnet eller Etmaalet fremstilles udtrykkelig 
med Hensyn til dets og Eikternes Timetal, af Kongespeilets (ovenfor S. 
155 citerede) norske Forfatter. Han gjennemgaaer med sin Lærling 
disse 8 Tidslob**),  i det ban opregner Verdenskanterne og de derfra 
kommende Vinde, i den selvsamme Orden som vi her komme til at op
regne dem. Den Aarstid, som ban især tager Hensyn til, er den, hvor- 
paa Skibsfarten i Norge forhen pleiede at begynde, rimeligviis i April 
Maaned ved Sommerhalvaarets Begyndelse efter den gamle norsk-islandske 
Kalender. Just da vil Solens Opgang, i de sydligere Egne af Norge, 
indtræffe henved KL f. M., da altsaa den naturlige Dag best passer 
til det her omhandlede Etmaalssystem, og det er sandsynligt at dets Iagt
tagelse i Island har pleiet at begynde med Kalenderens förste Sommerdag, 
mellem 19—25 April efter vor Regning. Det er hoist mærkværdigt at

♦) I Middelalderen synes og de Tydske at have tænkt sig Morgenen som forskjellig 
fra Dagen, som det hedder i et gammelt Digt:

Von mitte des Morgens bis auf den Tag.
(Grater, Idunna und Ilemode 1812. S. 152).

♦*)  Konúngs skuggsjó S. 54. „meöan sól veltist um VIII ættir verör sva at réttu tali, 
at pat eru prjar stunöir dags er sól veltist um eina ætt”. Forfatteren bemærker 
ellers at han her „at réttu tali” (efter ret Regningsmaade) regner 3 Stunder (eller 
Timer) for hver ætt eller eikt] han fulgte nemlig, i sin Tidsregning, den julianske 
Kalender og dens Timeregning, som da (i det 12te Aarhundrede) i Norge ansaaes 
for den rigtigste og mest gjeldende. Saaledes hedder det og i samme Skrift S. 57: 
„At bókmáli på verda avll hundrut tir æd k'ålluV' »: ,,I Bogsproget antager man 
„stedse 100 at gaae paa et hundrede” (da man ellers, ligesom endnu i Island og i 
visse Egne i Norge, regnede et hundrede som 120) samt strax efter: ok verdr pat 
på at réttu tali priú hund rud triæd (o : 300) o. s. v. Ved Klerkernes og deres Bogsprogs 
Indflydelse blev saaledes i vort Norden saavel den gamle Timeregning som Talrcgning 
forkastede og aasecte for urigtige mod de fremmede rette!
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denne Fortegnelse over Ætter eg' Eikter begynder naar Solen gaaer 
ind i den østlige Verdensliant (austrålt), thi netop med det Tidspunkt, 
Kl. 4^, begyndte Islænderne i Sommertiden deres Arbeidsdag. Heraf sees 
det ganske klart at Middelalderens Nordmænd, ligesaa vel som deres Ef
terkommere til vore Dage, have brugt og fulgt den selvsamme Dögnudreg- 
ning. Kongespeilels Benævnelse af Eiklerne tilføies her nedenfor paa 
vedkommende Steder, ligesom og paa de tvende hosfölgende Tavler.

Etmaalets oldnordiske Eikter og Stunder (af hvilke de forste i den 
herfolgende Undersøgelse og den dertil borende sammenlignende Tavle 
betegnes med Romertal, de sidste med arabiske Cifrer) ere disse: 
Eikt. Stund.

I. 1.
Arbeidsdagens fürste Eikt kaldtes i Almindelighed*)  Morqun, 
Mijryin, Morgen; som bekjendt findes dette Ord, med ubety
delige Ændringer, i alle gothisk-germaniske Sprog. Dens forste 
Stund antoges at begynde da Solen, i Island, ved Sommertid 
sees i Ostnordost (efter oldnordisk Talebrug midmunda land- 
noråurs ok austurs o: Midpunktet mellem Nordost og Öst) endnu 
paa Færoerne haalga Estur, efter vor Timeregning Kl. 4£ 
om Morgenen. Dette Tidspunkt har man i Island fordum kaldt 
hiráis rismål o: den rette Tid for Hyrden til at staae op om 
Morgenen. Til samme Klokkeslet have og Arbeidsfolkene der, 
i Vaarfiskeriets og i Høslættens Tid, stedse pleiet at staae op. 
Denne Dagstid ommeldcs i Islands Lovboger, men de hertil ho
rende Steder forklares paa forskjellige Maader af Fortolkerne. 

Fristatens Lovbog Grågås (udgivet 1118) befaler saaledes 
(i Landabrigdabalkr 5 Cap.) en Gaardsbesidder eller Bonde

*) Ogsaa i Kongespeilet S. 39. Efter S. 38 synes den og at kunne kaldes rennandi 
dagr (den oprindende Dag). Det hedder ellers der i Texten: ,,Enf)á er hún (sól) 
tekr at vifja austrættar” (o. s. v.).
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iikt. Stund.
1. 1.

(naar flere af hans Naboer klagede over at hans Faar overskrede 
deres Grændser og skadede deres Græsgange): seal hann
lata reka feiÔ i midjan haga sinn of aptna. Hann seal fundit 
hafa fé sitt er sol er i austri midju. flat heita hiráis rismál. 
o: „Da skal' han lade Faarene (eller Qvæget overhovedet) drive 
„til Midten af sine Græsgange hver Aften. Han skal have fun
det (samlet) sine Faar, naar Solen er midt i Öster. Det kal- 
„des Hyrdens Opstandelsestid”. Ved at læse disse Ord med 
Eftertanke, uden just at knytte de to sidste Perioder sammen 
og saaledes tage dem i bogstavelig Forstand, vil vel enhver 
indsee at hele Sætningens Mening er den: at Bonden eller hans 
Hyrde (og Hyrder overhovedet) skulde staae saa tidlig op om 
Morgenen, at han kunde finde og samle sin hele Hjord, inden 
Solen om Morgenen stod midt (lige) i Öster, altsaa Kl. 6; til 
denne hans Forretning har man i det höieste kun beregnet 1| 
Time, en Stund eller halv Eikt, som da maatte begynde Kl. 4^, 
paa hvilken Tid Hyrderne, og flere, i Island om Sommeren 
endnu pleie at staae op — og som derfor kaldtes IlirÓis rismál. 
At Hyrden, i de islandske Gaardes som oftest meget vidtlöftige 
Græsgange, kunde finde og samle sine i Nattetiden vidt omkring 
adspredte Faar i et Öieblik, nemlig naar Klokken præcise er 6, 
er ikke tænkeligt. Min lærde Ven, denne Lovbogs Oversætter 
har da neppe strax truffet den rette Mening af Ordene: skal ha fa 
fundit, i det han kun gjengiver den med det eneste latinske: recol- 
ligat (pécora). Senere er han dog, ved Glossariets Udarbeidelse 
(S. 54) bleven opmærksom paa Finn Johnsens Oversættelses- 
maade af et andet, fra dette Lovsted hentet eller dertil svarende 
Sted af den yngre Lovbog Jónsbók, og forandrer saaledes sin 
Oversættelse til det rigtige: recollecta habeat (pécora).

Vid, Sel. hist, og philos, ¿Ifh. Vil Deel. A
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Eikt. Stund.
I. 1.

Det nysommeldte Sted af Jonsbogen (udgivet 1280, 
Landsleigubålkr, 16de Kap.) lyder saaledes (om et ligneude 
Tilfælde): skal hann lata rcka i midjan haga sinn fé
sitt um nætur ; hann skal hafa rekit pat úr haga hins, på er sål 
er i austri midju, pat seni hann måtti fnna, pat heita hiráis 
rismáL Stedet gjengives saaledes paa Dansk i denne Lov
bogs trykte Oversættelse : „Da skal ban lade drive sine Kreature 
„om Aftenen midt udi sin Græsgang. Han skal bave bortdre- 
„vet af den andens Græsgang alt sit Fæ, som han kunde finde, 
„naar Solen er midt i Öster. Det hedder Hyrdens Opstandel
sestid”. Finn Johnsen commenterer („De noetis præ die præce- 
dentia”, 1782, 8. p. 245) saaledes over dette Lovbuds rette Me
ning : „jubet opilionem tam mane surgere nt armenta et greges heri 
sui, qvæ nocturno tempore limites transgressa fuerant, ex vicino- 
rum pascuis abegerit cum sol punctum orientis attigit, o: hora 6ta, 
ok heitirpat hiráis rismål o : hoc tempus (non quo opus absolverat, 
sed quo surgendum erat) vocatur opilionis surgendi tempus”. 
Denne Lovs udtrykkelige Bestemmelse viser at det har været Graa- 
gaasens Forfatters Mening: at Hyrden burde opsöge sine Faar 
(eller Kvæg overhovedet) ikke alene paa sin egen Græsgang (eller 
Mark) men ogsaa paa dem der laa paa flere forskjellige Naboers 
Grund. At ofte 1 £ Time maatte udfordres til dette Arbeide, bliver 
da tydeligere af den yngre end af den ældre Lovbogs Udtryk.

At Faarehyrden, (om hvilken der her især er Tale) ellers 
i Island fordum (ligesom tit endnu) pleiede at være oppe for 
end andre Folk paa Gaarden, seer man og af Sagaerne: f. Ex. 
Vigaglumssaga 19 Kap. (om den hedenske Tid) og Ljosvenngas. 
14 Kap. (kort derefter), jfr. Laxdælas. S. 240, 270. Björn Hal- 
dorson oversatte vel (i sit Lexikon) selve Ordene hiráis rismål 
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I. 1.

ganske rigtig ved surgendi tempus pastoris, men feiler derimod 
i at tillægge: nobis hora sexta antemeridiana, hvilket mansenere 
har fordansket saaledes: „Tid for en Hyrde at staae op, nemlig 
Kl. 6 om Morgenen”. I sin Atli (6te Kap.) undgaaer Haldorson 
denne Benævnelse for Dagstiden, men henviser overhovedet til 
Finni Johannæi Hist. eccl. Island I, 154 om Eikternes Navne 
og Inddeling—altsaa til en Forfatter, der her vel ikke nævnte 
Hirdis rismål, men i andre Skrifter udtrykkelig ansatte det til 
Kl. 4| f. M. f. Ex. i hans Sciagraphia S. 56. Eggert Olafsen 
ansætter Tidspunktet (Keise g. Isl. S. 42) til KL 4^, men feilede 
deri at det i Graagaasen ogsaa kaldtes midr morgun („naar Solen 
var lige i Öster da Klokken er 6”). Mærkeligt er det, at man 
i Jylland fordum havde en til hirdis rismål svarende Benævnelse 
afen Dagstid (den 5die, efter „Dagningen” og „Solens Opgang”) 
nemlig denne: „da Hyrden drev ud med Kvæget”*).

Den norske og danske Bonde pleier og i Hostens Tid at 
staae op ved det ommeldte Klokkeslet (Kl. 4^) da Arbeidsfol- 
kene faa en lille Forfriskning kaldet (efter Hallager) i Norge 
Aabit, hvorfor den (eller Stunden) der kaldes Aabitsmaal. Den 
selvsamme Skik har man og paa Færoerne, hvor denne fürste 
Frokost ligeledes kaldes Aabit, svarende til det islandske Abitr**).  

f 
hvoraf Stunden vel kan kaldes Abítsmál.

♦) Molbechs danske Dialekt-Lexikon S. 593, efter Meisens Vendsysselske Ordbog, 
som ikke er udgivet i Trykken. Disse Udtryk om Arbeidsdagens forste Stund 
(m. fl.) synes at vidne om en oprindelig Overeenssteinmelse mellem den danske og 
norsk-færoisk-islandske Inddeling af Dögnets Stunder, med Hensyn til Landal
muens, ved Lov eller Vedtægt, fastsatte Beskjeftigelser.

♦*)  Dette Ord findes ikke hos Björn Ilaldorsen; det bruges dog almindelig i den oven- 
anförte Betydning, paa Islands Vesterland, navnlig i Isefjords Syssel. Jfr. ellers 
Lunds Beskrivelse over Ovre Tellemarken, S. 160, hvor den ovcnmeldte forste Fro
kost kaldtes Bidtaa i eller ved Bergen kaldtes den (1646) Bisken (formo-

X*
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Eikt. Stund.
I. ’’

Den færôiske Almue begynder saaledes Arbeidsdagen, 
paa den travleste Aarstid, med det sidstmeldte Klokkeslet, som 
med Hensyn til Solens daværende Standpunkt paa Færoerne 
kaldes haiga (haalga) eller halvgaaen Estur (eller Öster).

-• Den 1ste Eikts 2den Stund begyndte ved Solens Stand
punkt i midt Öster (sol i austri eller auslri miåju, nu Færô- 
boernes Estur, Nordmændenes Oust, Bæroust o. s. v.) eller, efter 
vor Talebrug, lige i öst, og ved Morgenens Midte, hvoraf Tids
punktet fik det ovenanforte endnu i Island almindelige Navn: 
miÔr morgun. Dette indtræffer KL 6 f. M. Tidspunktet nævnes 
tit i Sagaer og Love f. Ex. Vígaglúms Saga (Kap. 25) i Heden
dommen; Heiöarviga Saga (S. 272) i Landets endnu halvheden- 
ske Tid J Kristinréttr forni (Islands ældste Kirkelov) i 4de Kap. 
(pag. 40) Hele Stunden kaldes: miÖs morgnus skeiÖ f.Ex. i 
Sturhinga S. III, 269 (9. Bog. 45 Kap .) ogsaa i Norge (som 
i Saga Hakonar, Guttorms ok Inga, 15de Kap., Fornm. S. 
IX, 57), Moth anförer Ordet Midmorgen som Dansk, samt 
antager det for Formiddagens Midte, altsaa Kl. 6 f. M. (fra 
Midnat at regne) overeensstcmmende med den islandsk-norske 
Tidsbestemmelse. I gamle svenske Skrifter finder man det og 
for selvsamme Tidspunkt (efter Liljegrén) som Midmorgon. 
Nordmændene have beholdt denne ældgamle Benævnelse som Me- 
morra. Selv i tydske Oldskrifter forekommer Ordet som mitter 
Morgen (hvoraf: umbe mitten morgen) o. s. v. (jfr. ofr. S. 159).

Stundens andet gamle og rimeligviis fordum almindelige 
Navn (der og i vidtløftigere Forstand kunde tillægges hele 
Eikten) er Bismål, Tid til at staae op, nemlig den alminde-

dentlig efter det tydske Bischen, svarende til Biss, Imbiss) og blev der nydt Kl. 6 
f. M. I gammel Frankisk betyder Imbiz allerede Frokost. 
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. I. 2.

lige, da Hyrdens og Höstfolkenes (som vi allerede have 
seet) indtraf Time tidligere. Denne Benævnelse forekom
mer paa forskjellige Steder i Ilrafnkels Saga (hvorom mere 
herefter) i Islands Hedenold. His betyder Opstandelse (lige
som det Engl. rise). Endnu har man Ordet His i det 
norske Almuesprog, brugt om den sædvanlige Tid til at staae 
op paa. Tit« kommer af at risa, reise sig; det haves, i forskjel
lige ubetydelige Afvigelser, i de fleste saavel ældre som nyere 
gothisk-germaniske Sprog; dog er det til ris föiede mål, (ogsaa 
mel) bestemt Tid (i hvilken Betydning det her findes) o. s. v. 
fuldt saa meget udbredt paa lignende Maade.

n- 3- Den anden Eikts förste Halvdeel begynder ved Solens 
Standpunkt i_OSO, Forfædrenes Midmunda austurs ok landsud- 
urs, de nuværende Færingers haiga Landsuur, svarende til 
Kl. 7X f. M. Selve Tidspunktet kaldtes vel oprindelig Dagmål, 
i Enkelttallet, som nærmest fortolkes ved Dagens Grændse (eller 
Kjendemærket for den) eller den egentlige Dags Begyndelse. 
Nogle mene at Dagmål og betyder Dagmaaltidet eller Tids
bestemmelsen derfor, og vist er det ellers at Dagsmærket tit 
kaldtes Dagverdarmal, (dogurdarmál) som netop end tydeligere 
her betegner det samme Begreb*).  I Sverrers Saga anförer 
Flatöbogen at Sigurd Erlingsön forlod Tönsberg en Dag i 
August eller September Maaned ved Dagmaalstid (um dagmála 
skeid) hvilket den skalholtske Codex udtrykker: ved Davremaals- 
tid (dögård armáis skeid) hvoraf det sees at disse Ord i Norge- 

*) Af dagverdr, dagurftr, d'ôgurSv, i Vestgötaloven daghurper, i Östgötaloven dagh- 
varper (efter Schlüters Udgaver) Dagmaaitid, Frokost. At Ordet fordum er blevet 
brugt i hele Skandinavien, viser dets almindelige Brug i nyere Tider, hvilket jeg 
nedenfor kommer til at udvikle; den strækker sig og til Nordfrisernc,
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(om denne Aarstid) fordum vare eenstydige*).  De gamle Skan
dinaver og- Islændere pleiede i Almindelighed kun at holde to 
egentlige Ilovedmaaltider om Dagen, hvoraf dette var det fürste. 
At det holdtes tidlig paa Dagen erfares af utallige Steder i 
Sagaerne; vi nævne f. Ex. Ljósvetnínga S. 8 Kap., Isfyröinga 
S., S. 58, 52, Heiöarviga S. (Isl. S. I) S. 275, 285, 288, Stur- 
hinga S. I, 78. Det andet Hovedmaaltid holdtes 12 Timer der
efter, ved den sildigere Aftentids eller Nattens saakaldte Be
gyndelse; see herefter under TVáttmá/. Dog maa vi vel lægge 
Mærke til at denne Bestemmelse for Spisetiderne i Island 
egentligst maalte gjelde for Sommerhalvaaret, saa at Dagmaal- 
tidet, formedelst Dagens Korthed og de korte Dages mörke 
Morgener, i Almindelighed har maattet holdes sildigere om Vin
teren, rimeligviis ved det nu paa Sökysten saakaldte Dagmål 
(denne Eikts anden Halvdcel), som da vel kaldtes (det sildigere) 
dagver&armål.

*) L. c. 140de Kap. Fornmanna Sögur VIII, 330. Heimskringlas Fortsættelse IV, 143. 
I samme Sagas 158 Kap. nævnes og Dagmaalstid (dagmâlakciiï) da Söfolk skulde spise 
Frokost paa Kong Sverres Krigsskibe 1. c. VIII, 381 — 382 (IV, 281).

Dagmål nævnes allerede i Islands Hedcndom f. Ex. i Vi- 
gaglumssaga 8 Kap.; Hrafnkelssaga S. 56, samt i Overgangs
tiden fra Kristendom til Hedendom, som i Heiöarviga Saga S. 
272, saa og i Rimbegla 4 Parts 5te Kap. (S. 452). Et af de 
allervigtigste Steder, i hvilke Ordet forekommer, er i den saa
kaldte Grænlendingapåttr eller Erik den Rodes Saga. Origi
nalen findes i den berömte Flatöbog (Codex Flateyensis) som 
tilhorer det store kongelige Bibliothek. Ved en Feiltagelse blev 
den forst henfort til Snorre Sturlesüns Heimskringla, eller Norges 
Konünga-Sögur, og saaledes aftrykt i dette Værks forste Ud- 
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gave, ved Peringsköld (Stockholm 1697, Fol.) samt paa ny i 
den anden, i Kjöbenhavn foranstaltede store Udgave. I den 
forste er det her omhandlede Sted oversat paa Svensk og Latin, 
uden at nogen af Oversætterne har forstaaet det mindste af dets 
rette Mening*).  I den 2den Udgave (1777 Fol.) er det deri
mod baade rigtig anfört og gjengivet i den danske og latinske 
Oversættelse. Med den historiske Anledning til dets liirste Op
tegnelse hænger det saaledes sammen :

*) Eyktarstad er f. Ex. oversat ved „augmentorum spatia”;— dagmâlastaô (a. s. n.) ,,di- 
urnum apparcbat lumen circa jentaculi tempora (horam fita vel 7timain). Den svenske 
Oversættelse, som dog skal være forfattet af en islænder, Gudmund Olafson, er 
ikke rigtigere.

Henved Aar 987 (eller noget för) vilde Islænderen Bjarne 
Herjulfsson, der længe havde faret til Söes fra Norge, opsöge 
sin Faders nye Bopæl i Grönland, men blev af Storm og Taage 
forslaaet mod Vest og Sydvest til langt bortliggende, for Skan
dinaverne aldeles ubekjendte Kyster. Han saae forskjeilige öer 
og Lande, om hvilke vi nu vide at de höre til det nordlige 
America J han seilede vel saa nær til Kysten som muligt, for 
saaledes at erfare deres Beskaffenhed, men gik ikke nogensteds 
i Land. Delte fortalte han siden i Norge og Grönland, hvor 
han meget blev dadiet for lians Ligegyldighed, i det han ikke 
nærmere havde sögt at gjöre sig bekjendt med de af ham op
dagede Lande. Da den islandske Kolonie i Grönland ret var 
kommet til Kræfter udrustede den unge og raske Leif, en Sön af 
Landets ypperste Hövding, Islænderen Erik Kode (af norsk Her
komst) et Skib med 53 Mands Besætning, for et Opdagelsestog 
til hine ubekjendte Kyster. Han blev ledsaget paa denne Beise 
af hans Fosterfader og Opdrager, Sydtydskeren Tyrker. De 
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korn til de tvende mærkværdigste af Bjarne Heriulfson seete 
Lande og gik virkelig i Land paa deres Kyster for at undersøge 
dem nærmere. Med nordostlig Vind seilede de længere mod SV. 
og S., hvorved de kom til at opdage et frugtbart Land, hvor 
Vinranken voxede vildt; Kvæget behövede der ikke Fodring 
om Vinteren og Græsset visnede kun lidt. Dag og Nat vare 
der mere lige lange end paa Grönland og Island, tbi paa den 
korteste Dag var Solen ved Dagmaal og ved Dag-Eiktens Ud
lob over Horizonten. I Originalen: sol ha fdi par egktarstaÔ 
ok dagmåla stad um skamdegi. Det er dette Sted, hvis Mening 
Peringsköld o. fl. i Skriftets förste Udgave vare langt fra at kunne 
oplyse. Torfæus kjendte Jet vel af Originalen, da han udgav 
sin Vinlandia i Kjöbenhavn 170.'), men han forklarede det urig
tig, rimeligviis fordi han var födt og opdraget paa Engö i 
Reikiaviks Sogn, og antog den der da brugelige (efter den 
nyere Tidsinddeling ved Uhre aldeles forandrede) Inddeling af 
Dagens Tider for den ene rigtige, nemlig Dagmaal ved Kl. 9 
f. M., Eiktestedet ved Kl. 5 e. M.*).  Torfæus havde vistnok den 
store Fortjeneste nogenlunde udforlig at vise (hvad Arngrim John
sen og Hugo Grotius allerede havde antaget) at Skandinaverne vare 
Americas første Opdagere, men han antog feilagtig, formedelst 
den anførte Vildfarelse, at de ikke vare komne længere syd paa

*) „Ad horam nonam, circa solstitia (brumalia) sol oriebatur, tertiam occidit’’ (pag. 7) 
Torfæus indsaae vel at dette, efter Landets Frugtbarhed ikke kunde være rigtigt, 
men skjöd Skylden paa Iagttagernes Unoiagtighed — da de dog, efter de af nyere 
Grandskere fremförte Beviser, bave, forsaavidt det var dem muligt, været særdeles 
nöiagtige; jfr. det upaginerede Tillæg, hvori Forfatteren, med Hensyn til Gudmund 
Andresens Benævnelse af Dagmål til Kl. 8, antager dennes Rigtighed, endskjiint 
han ikke kjendte nogen Grund, hvorpaa den var bygget, — og med Henhold dertil 
indriimmede han ligeledes, at Solen, paa omhandlet Tid og Sted, maatte have gaaet 
ned Kl. 4 om Eftermiddagen, Dette passede, efter hans Formening, til Terre- 
neuves (eller Newfoundlands) Polhiiide.
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end til Terreneuve — da dog den ovenanförte og en anden 
(af Rafn först udgivet) Saga om Thorfinn Karlsefne (hvilken 
Torfæus kun kjendte af et nyt og ufuldstændigt Udtog) skildre 
Landet ganske anderledes; efter dem fandtes der nemlig selv- 
saaet Hvede (nemlig Maisen eller den tyrkiske Hvede) og vildt- 
voxende Druer. Torfæus’s Samtidige, Paul Vidalin, modsagde 
ham i sin ovenommeldte (endnu utrykte) Afhandling, og 
gotgjorde det allerförst: at Solen, idet gamle Vinland, paa den 
korteste Dag stod op Kl. 7^ f. M. og gik ned Kl. 4^ e. M. 
Herved og ved Finn Johnsons Fremstilling deraf i Hist. eccl. 
Islandiæ I, 254 o. f. (1775) overbevistes Heimskringlas kjöben- 
havnske Oversættere (paa Dansk og Latin) Schöning og John 
Olafsen fra Svefneyum, og fulgte det Rigtige i deres Udgave af 
Heimskringla I, 509 (1777). Schöning udviklede de vigtige 
Folger af denne Rerigtigelse i IXorges Historie 3die Deel 
(1781) S. 419—420, i det han der, efter Astronomen Thomas 
Bugges paa Beretningen grundede Observation antog, at 
hiint Sted i det gamle Vinland (Leifsbüöir) maatte söges paa 
Bostons nordlige Brede 41° 22z. Efter de nyeste, udforligste 
og mest oplysende Undersögelser om Vinlandes rette Beliggen
hed i Rafns Antiqvitates Americanos (1837, 4to) S. 52, 454 o. f. 
med tilhorende Landkort (jfr. Grönlands historiske Mindesmær 
ker, 1858, I, 269) hör Leifsbüöir snarest sættes paa 41°24z 
10zz nordlig Brede i Staten Massachusetts — og hin gamle 
simple Iagttagelse efter Solens Stilling over Horizontens an- 
tagne Dagsmærker har saaledes hævdet sig en i Sandhed viden
skabelig Vigtighed, om den end ikke har kunnet bygges paa

Vid. Sel. hist, og philos. ¿Ifh. Vil Deel. Y



170

Eikt. Stund.
II. 3.

saa nöiagtige Observationer, som vore Tiders Astronomer ere 
i Stand til at gjöre*).

•:) For nærmere at udvikle de Grunde hvorpaa denne Forklaring er bygget skrev jeg 
en Opsats paa Dansk, som ingensinde er blevet foredraget eller trykt5 den blev 
oversat paa Engelsk ved Hr. Th. G. Repp og udgivet i Mémoires de la Société 
royale des antiquaires du Nord 1836—37, samt oversat derefter paa Hollandsk ved 
J. 11. Bebrns i Tidsskriftet „de vrije Fries”, 1 B. 2 St. Leeuwarden, 1840.

**) „Snorra-edda meö Skåldu”, udg. af Rask, S. 42. ,,l?å sendir bann i dagan at fljúga 
um allann heim, ok koma jieir aptr at davgurparmåli”.

***) fíonúngs skuggsjó, S. 20. Nú skallto ab kaupom fara allt til dagverd armåls, eda 
middegis ef sva ber nandsyn til, en sidar gakk pú til matar pins.
Efter den af Molbech i lians danske Dialektlexikon (S. 593) meddelte Fortegnelse 
(afMelsen) over de gamle Jyders Dagstider, findes en saaledes betegnet: „da Solen 
stod i Sydost”.

Den anden Benævnelse af Stunden, Dagverftarnial, (o.s.v.) 
hvis Betydning- jeg- ovenfor har anfört, forekommer allerede i 
den yngre Edda om den Tid, paa hvilken Odins tvende, af ham 
i Dagningen udsendte Ravne pleiede at komme tilbage* **).  Den 
nævnes ellers i det norske Kongespeil som den rigtigste Spi
setid for den dannede Kjöbmand, der dog undertiden kunde 
hindres saaledes, ved sine Forretninger, at han maatte udsætte 
sit Maaltid til Middag***).  Den forekommer og i forskjellige 
Sagaer, f. Ex. Egil Skallagrimsons Saga (S. £>64-). Om Som
meren pleier den danske Almues egentlige Davre at holdes Kl. 
7, den norske (efter Chr. Jensen) Kl. 8. De gamle Skandinavers 
Dagverör holdtes midt imellem begge Tidspunkter, men medtog 
sikkerlig, som Hovedmaaltid, en temmelig lang Tid, især i 
Riges eller Stormænds Huse.

 4, Den anden Eikts senere Halvdeel indtraf Kl. 9 ved
Solens Standpunkt i Sydost****),  almindeligst kaldet paa Island 
LandsuÔr, endnu i [Vorge Landsör og paa Færoerne Landsuur. 
Tidspunkten nævnes nu paa mange Steder i Island (især ved 
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Sökystens Havne, som ovenanført) Dagmål, men af Heiöarviga 
Saga (S. 272) lære vi, at (len fordum kaldtes Morgunmål. 
Det forekommer i Fortællingen derom at den indtraf ved „Malk
ningstiden”, der virkelig i Island endnu er uforandret, og som 
saadan endog undertiden nævnes med Stundens gamle Navn 
(niorgunmáí)*),  svarende til den danske Almues (efter Vidsk. 
S. I). Ordbog I, 118) endnu om Tiden for Koernes Malkning 
brugelige „Morgenmaal”; jfr. S. 144, 166. De Gamles Dag- 
maaltid (dagverÖr) er vel om Vinteren bleven holdt ved denne 
Stunds Begyndelse, Kl. 9, ligesom dette endnu er Brug i Island 5 
saaledes kunde den og kaldes (det sildigere) DagverÔarmàl, 
svarende til Nordmændenes Davre, for saavidt den, i visse Byg- 
delag, pleier at holdes Kl. 9 til 10.

') Sagaen liar herom disse besynderlige, men skarpt betegnende Udtryk: f)å er em- 
beett er fe at morgynmåli, milli hádegis ok dagmåla. Ordet embeetta er for længst i 
Island blevet obsolet i denne Betydning—■ (men siges derimod om Præsten, naar han i 
Kirken holder offentlig Gudstjeneste); det bruges dog endnu i det vestlige Norge 
som ambate, om den selvsamme Gjerning. Skulde Ordet ambått (Trælkvinde) for
dum især være blevet brugt om en Malkepige?

*?) Edda Sæmundar hins fróda. T. II p. 447, 749 i den Arnamagnæanskc Kommissions 
Udgave.

Det er uden Tvivl denne Eikt eller Dagstid, mellem Mor
gen og Middag, som i Eddadigtet Ælamål**')  og paa flere 
Steder, selv i de prosaiske Oldskrifter, kaldes öndverör eller 
öndurÖr dagr, den tidlige Dag, eller vel rettere den tidlige eller 
første Deel af Dagen, lildeels svarende til vor Formiddag. 
Ordet bruges og om Aarstider, f. Ex. Vinteren, i Knytlinga S., 
og om Maaneder (som Gó eller Goe) i Kristnisaga; om Natten 
vil det og forekomme her nedenfor. Naar Eiktens Benævnelse, 
ligesom før de övrige Dagstider, skulde gjengives ved et enkelt 
Ord, bedre passende end det noget tvetydige Dagmål, kunde 

Y*
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det vel udtrykkes ved öndurd (af samme Art som fegurÔ, einurÔ 
o. s. V.) ; — da dog: Ô undertiden forvexledes med n kunde ön- 
durÔ bliver til öndurn, ondorn (o. s. v.), hvilket vi da gisnings- 
viis falde paa at mene at kunde fcvare til forskjellige fremmede 
Ord, som vi nedenfor skulle an fore, for saavidt de betegne den- 
her omhandlede, eller til den grændsende Tid af Dagen. Fore- 
löbig erindre vi at Gudmund Andressen allerede i sine Anmærk
ninger til Uolospå*'),  har sögt en lignende Oprindelse til det 
der forekommende Undorn. For saavidt man nogenlunde ret 
kan fatte hvad han har skrevet derom (da det först er blevet 
udgivet efter hans Död og vrimler af en stor Mængde Trykfeil) 
vil han læse AundvÖrn (Öndvörri), for Undorn (i anden Udgave 
öndverdne), samt antager at det betegner den begyndende Dag 
(öndverdr dagr) — altsaa kim en Afændring af min Gisning 
om Ondurd, Öndurn, der da fordum kunde skrives Öndurn, 
Undorn, Undarn.

') I Resens förste Udgave deraf 1665, atter trykt 1672 (Kbavn. i 4to).

Saaledes betyder Undern i Angelsaxisk Morgenstunden, 
samt efter Tillæget til Ælfriks Glossarium en af de 8 bestemte 
Dagstider, men naar det henføres til et vist Klokkeslet, nemlig 
Kl. 9 om Morgenen, betegner det just den her omhandlede 
skandinaviske Eikts Udgangspunkt, eller de sydlige islandske 
Kystbeboeres nu brugelige Dagmål, hvis Forflyttelse dertil 
netop er bleven bevirket ved de katholske Klerke, dog sandsyn- 
ligviis meget før i England. Saaledes oversatte de „tertianus 
cantus” ved Undernsang, men kaldte den Frokost, som de pleiede 
at tage for eller efter denne hora canónica : undarn-metc, undern- 
svœsend, undern-gereorô, underngift. Nedenfor ville vi finde 
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at den engelske Almue endnu tildeels bruger lignende Ord om 
Middags- eller Eftermiddagstiden, som nærmere stemme over- 
eens med Skandinavernes Undorn og de derfra nedstammende 
Ord. Saxerne paa Fastlandet have og anvendt Ordet Undorn 
paa KL 9 f. M.*)j  — derimod synes Hoitydskerne og Moeso- 
gotherne fordum at have hen fort deres Undorn til Middagen eller 
dens Nærhed (hvorom nærmere her nedenfor).

♦) See f. Ex. i det mærkelige Digt Heliand (udgivet af Schmeller) S. 105. Digteren 
har uden Tvivl været en Geistlig.

'**) I en gammel Islandsk Oversættelse af Apostlernes Levnetsbeskrivelse, (Postula siigur) 
kaldes Dagens forste Maaltidstime Dagmål, rimeligviis antaget om dette Klokkeslet.

1 Kongespeilet kaldes denne Eikt magnadr da gr, den styr
kede eller kraftfulde Dag, da „Landsynningr^ eller Sydostvin
den udsender varmende Straaler; den kaldes endnu landsynnan 
(som og i Island, med samme Udtale, á landsunnari) af Al
muen i det vestlige Norge.

Ellers er det vist at man i gamle Dage har kaldet den næst- 
foregaaende Stund Dagmål, (i Fleertallet) og derfor f. Ex. sagt: 
at öndverdum dagmålum (tidlig i Dagmaalstiden) endskjönt 
man nu i daglig Tale kun kalder dens sildigere Grændsepunkt 
saaledes ved f. Ex. at sige: pad er komid undir dagmål ø: nu 
lakker det mod Dagmaal, ¡stedet for at udtrykke sig saa at nu 
var Dagmaal snart forbi. Som ovenmeldt have de katholske 
Geistlige först foranlediget denne Vildfarelse, thi de kaldte 
Messen Tertia, som holdtes ved Dagmaalsstundens Udlob eller 
Grændsepunkt (efter Messeanordningen pá sól er i landsudri, 
naar Solen sees i Sydost, altsaa Kl. 9 f. M.) Dagmálatíd, og 
de have rimeligviis meget bidraget til Udbredelsen af den An- 
gelsaxiske Skik at holde Dagmaaltidet (om Sommeren) forst 
efter den nysnævnte Messe**)  i Danmark kaldet Tertzsang, af 
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Angelsaxerne Under nsang. Fra min Opvæxt paa Skalholt kan 
jeg: erindre at min Morbroder, Biskop Finsen, gjorde mig op
mærksom paa de tvende forskjellige Dagmaalsmærker som man 
havde der, de samme, som ommeldes i en Skrivelse fra Biskop 
Finn Johnsen til Provst Gunnar Paulsen af 9de Mai 1761, 
hvoraf jeg besidder et Uddrag,. Det gamle Dagmaalsmærke 
var over Toppen af Hekla, svarende til Kl. 7^ f. M., men det 
andet yngre Mærke, til hvis akkurate Betegnelse Biskop Thor- 
lacius (henved 1680) lod opfore en Varde af Steen, passende 
til Solens Standpunkt Kl. 9, kaldtes siden Sveinadagmål (Yng- 
lingernes eller Skrivernes Dagmaal) fordi saadanne Folk, ved 
Dagsmærkernes Forandring der (som paa flere Steder) troede 
sig berettigede til at staae sildigere op end man pleiede i for
rige Tider. 1 samme Brev ommeldes en Notice af den lærde 
Biskop Brynjulf Svendsen, om hans Sön Haidors Födsel paa 
Skalholt den 8de Decbr. 1642 lige i Dagningen, paa et Tids
punkt, der da ellers svarede til Dagmaal (Kl. 7^): i dögun 
sjalfa, sent mundi um dagmål.

En saadan Forvirring, som den nysommeldte, afDagmaals 
Dagmærker, der længe har fundet Sted i Island, maatte nöd- 
vendigviis vinde en betydelig Indflydelse paa det nyere Sprog 
og selv paa Lexikographernes Forklaringer. Gudmund An
dressen, hvis Samlinger til en Islandsk Ordbog forst udgaves 
efter hans Död af Besenius 1685, forklarede Ordet Dagmål 
ved hora octava antemeridiana, rimeligviis efter Hukommelsen 
fra hans Opvæxt paa Islands Nordland hvor han var fodt, men 
ikke efter Tidens Bestemmelse ved Uhr eller Solskive. Eggert 
Olafsen, som gjennemreiste hele Island, erfarede (1752) at man 
næsten allevegne i Oplandet antog det gamle Dagmaalsmærke 
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for Kl. 7|, hvilket han og- fandt atvære rigtigt. Uno von Troil 
som reiste i Landet 1772 anforer og det selvsamme Tidspunkt 
for Dagmál (Besa i Island S. 90). Omtrent paa samme Tid 
blev Björn Haldorsens Lexikon skrevet. Han forklarede Dagmål 
blot saaledes (I, 155) „Octava diei naturalis, sive trihorium — 
(ikke tritorium) — nobis egkt, vide infra”-, heraf kunde man 
slutte at Forfatteren meente, at Dagmål og Egkt havde den 
selvsamme Betydning. — Den danske Oversætter har senere 
tillagt folgende Forklaring: „Klokken 9 om Formiddagen”. 
Ilvor ufuldstændigt og i Grunden urigtigt dette er, behöver jeg 
ikke videre at udvikle. Langt rigtigere og nöiagtigere har 
Björn Haldorson udtrykt sig i hansy/t/i, hvor den gamle erfarne 
Bonde lærer den yngre (i Overeensstemmelse med en af Eg
gert Olafsen udkastet Tegning for en Solskive) at Dagmaal 
maa henföres til Kl. 7| f. M., med den udtrykkelige Bemærk
ning: „du skal ikke nogensteds finde at de Gamle have ansat 
dagmål til Kl. 9”*).

Af Eiktens Stunders tvende Navne har man forskjellige 
Levninger i de nyere skandinaviske Sprog, nemlig:

«) af Dagmål-. x)Det fyenske Dagmaal, som dog (efter Mol- 
bechs dialektiske Lexikon) nu kun betyder „Dagning” — 
2) blandt Sverrigs Almue dagol, dagel, dagelmål, som 
betegner Frokosten eller Frokosttiden (især i Vermeland, 
Ost- og Vest-Gotland).

ß) af Dagverddrmål (eller tildeels dets ene Sprogrod Dagverdr, 
dagurdr o. s. v., som ovenfor opregnet): ’) i Norge: 
Daagurmaal, Duurmaal, Duurmaalstid, Davre, Daver,

♦) Atli, Hrappsey 1780, 6te Kap.: på munt aldrci fintin forn manna dagmål Hl. 9. 
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Daur, Dúur, Did. Den norske Almues För-Duur, eller 
forste Davre holdes om Sommeren, i visse Egne, RI. 6 f. M. ; 
den anden pleier at holdes sildigere og anföres i Tavlen 
ved denne og næstforegaaende Halvogt. 2) I Sverrig: ide 
ældre Love, som ovenanfört; endnu bruger dog Almuen 
Dagvord, Dagvar d og Davar om deres Frokost eller forste 
Maaltid om Dagen*).  3) i Danmark: Davretid, Daverdags 
af Davre, Dauer, Dover (m. m.) 4) blandt Nord friserne: 
Daagerd, Dauerd, Daaerd, Doerd, Dörd**~).

’) Sv. llof bemærker i „Dialectus Vestrogothica” (Stockholm 1772)"’at Davren i Sverrig 
snarere maa nævnes Morgenmaaltid (epulum mntuttnnm) end Frokost (jentaeulum) 
— vistnok efter ægte oldnordisk Skik.

**) Disse og andre nordfrisiske Ord ere især tagne af Outzens Glossarium der friesischen 
Sprache, besonders in nordfriesischer Mundart5 herausgeg. von L. Engelstoft und
C. Molbech. Copenh. 1837, (efter det kgl. danske Vidensk. Selskabs Foranstaltning). 
„Priive af danske Ord og Talemaader af det Engelsaxiske Sprog forklarede” i Vidensk. 
Selsk. (ældste) Skrifter V, 143—44.

Gram var den forste som blandt os omhandlede de Be
nævnelser paa Messetider og Spisetider, hvilke de Danske, efter 
hans Mening, havde faaet fra Angelsaxerne. Særdeles rigtig 
udviklede han saaledes de sidstnævntes almindelige Brug af 
Ordet Undern i Betydning af Formiddag og især Tidspunktet 
Kl. 9. Hertil foier han dette om Ordets Brug i nyere Tider: 
„Ja endnu i Dag kalder gemeen Mand i Nord-England For
middagen Yeender eller Yonder*,  saasom John Ilay bevidner 
in the Collection of English words, not generally used etc. pag. 
55, og der have vi vore jydske Bonders Undern. Thi, omend- 
skjönt denne Spiisning nu hos dennem er forlagt tilKl.il eller 
12 saa har den dog beholdet samme Navn, som den der gaves 
dennem Kl. 9” (o. s. v.)***).  Molbech har senere samlet meget 
til Ordets Forklaring, hvorom vi forbeholde os at handle nær-
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mere ved at omhandle den egentlige Dagstid, der af vore For- 
fædre snarest synes at være bleven kaldet Undarn eller Undorn 
Kl. 1| e. M. (see IV, 7). Dog maa det bemærkes her, efter 
Ihre, at Undun hos Jæmterne betyder Frokost, samt at Afze- 
lius har berettet at Undorn endnu bruges i de svenske Norr- 
lænderes Dialekt om et Maaltid, der nydes midt paa Formid
dagen og svarer tilden (i Riget) sydligere Almues Dagelmål*y.  
— I disse forskjellige Landskaber synes de nyere Ord at være 
komne af Öndurd, Öndurn. i andre derimod af Undorn, hvorom 
mere i det Folgende.

*) Idunna, 3 Hefte, 2 Udg. Stockholm, 1816, S. 51: Afzelius’s Anmærkninger til lians 
Udgave og Oversættelse af Volusspå.

lrid. Set. hist. o(j philos. Âfh. I’ll Drei.

5- Den 5die Eikt begynder Kl. 10^ f. M., ved Solens Stand
punkt i SSO. —midmunda landsudurs ok sudurs, Færingernes 
haiga suur eller (som og i Norge og Danmark) halvgaaen Mid
dag, med det saakaldte Hádegi, endnu i Sverrig og Norge kaldet 
hog dag, i Nederlandene hoog dag, ligesom fordum i Tydsk- 
land hoi dages, hoch tages.

Benævnelsen forekommer tit i Sagaerne, deels for selve 
Tidspunktet, deels for hele Eikten f. Ex. at hádegi (Njála 149 
Kap.), fyrir hádegi, um hádegi (Sturlunga S. Ill, 25), um há- 
degit (Landnáma 2 Part, 10 Kap.), um hádegis skeid (Sturl. 
II, 199) jfr. Grettis Saga 47, 50 Kap.

Gudmund Andressen oversatte hádegi ved hora 10 ad 12 
ante meridiem. Eggert Olafsen fandt Dagsmærket overalt i 
Islands Opland at være rigtig ansat til Kl. 10^ f. M.

— 6- Eiktens anden Ilalvdeel begyndte ved Solens Standpunkt
i sudri (Syd, — ogsaa udtrykt i fullu sudri, lige i Syd), paa 
Færoerne Suur, i Norge Sör, rake Sör, Kl. 12 Middag. Tids

Z
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punktet kaldes deels hæstr (lagr, svarende til de Norskes högst 
dag, hæs dag, — deels miJr dagr (allerede forekommende i 
den ældre Edda paa forskjellige Steder)*)  og- miJdegi, som gjen- 
iindes, med smaa Forandringer, i næsten alle gothisk-germaniske 
Sprog. Naar den egentlige Dag regnedes at begynde ved Dag
mål (Kl. 7| f. M.) og at ende ved J\áUmál (Kl. 7^) saa ind
træffer det rette MiJdegi netop KL 12.

*) Ogsaa meget tit i Sagaerne, f. Ex. hos Snorre Sturlesön, Heimskringla, Kliavns. 
Udg. II, 378.

**) Liljegrén kalder denne Eikt blot „Dag” (midt imellem Formiddag og Eftermiddag) 
isteden for Middag eller Middagstid.

Eikten overhovedet henföres til hele Sydkanten og kaldes 
ellers, som ovenanfört, snart hádegi, snart middegi**') , hvilke 
begge Ord Islænderne have sammenföiet til Hamfådegi, ganske 
svarende til Jydernes Höi-Middag $ efter Molbech bruges dette 
Ord nu af Almuen i Aarhuus Stift „om den Tid paa Dagen 
mellem 12 og 1”.

Björn Haldorson oversatte Ordet hadegi 1) ved Lux me
ridiana, som senere paa Dansk er blevet gjengivet ved „Middag” 
— og 2) i den trykte Udgave ved: tritorum meridies, hvilket 
rimeligviis er en blotTrykfeil for: trihorium: meridies □: Mid- 
dagseikten paa 5 Timer*  paa Dansk sees Ordet blot at være 
blevet oversat ved: „Kl. 12 Middag”.

Ved Sokanten paa Islands Sönderland pleier man og nu i 
Almindelighed at antage hádegi blot for det rette Middagspunkt 
Kl. 12, da det dog oprindelig snarere betegnede Stundens og 
hele Eiktens Begyndelse. Björn Haldorson anförer i den An
ledning i sin Atli (1. c.) om Sprogbrugen i Vestfjordene, der 
mest bestaae af Bygdelag afsondrede fra hinanden ved Fjelde 

I
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og Fjorde, og: næsten ingen Samkvem have med Sonderlandet: 
„Naar man spörger en af Egnens Indvaanere om man allerede 
havde höi Dag (hádegi), svarer han saaledes: Vi have allerede 
höi Dag for længe siden, da vi snart faae höieste Dag (luestann 
dag) — i hvilken Forstand Ordet sikkerlig er nedarvet fra de 
Gamle”. At dette endnu stemmer overeens med den norske 
Almues Talemaader, har jeg ovenfor viist, og derved synes 
Björn Haldorsons sidstaniorte Sætning fuldkommen at bekræftes. 
Paul Vidalin bemærkede allerede meget rigtig at middegi eller 
midr dagr og kunde kaldes midrnunda som den (efter Forfæ
drenes Regning) borgerlige Dags Middelpunkt; med dette (eller 
det nu saakaldte Jiadegi), begyndte nemlig det saakaldte mid- 
munda-skeid eller Middagstid, som udgjör denne Eikts anden 
Halvdeel. Vi have ellers seet at enhver Ætting eller Halveikt 
kaldtes midrnunda (Middelpunktet, Middeltiden) mellem hver 
Alt (Ætt) él\er Eikt. Snorre Sturlesön og de ældre Forfattere, 
hvilke han fulgte, nævne og det her omhandlede Midrnunda 
som den Dagstid, med hvilken Slaget ved Stiklestad (1150) tog 
sin Begyndelse*).  Den nævnes og saaledes (dog især som 
midrnunda middegis ok nóns), i Sturliinga S. II, 155. Delte 
stemmer da ganske overeens med den endnu i Island gjeldende 
Talebrug. Björn Haldorson har ikke, i sin Ordbog, taget Hen
syn dertil, men til Ordets oprindelige Betydning, naar han blot 
forklarer Ordet midrnunda ved medium temporis; den danske 
Oversætter har föiet denne meget afvigende Forklaring dertil:

*) Nær miftjum degi fundiist peir, en fyrir miómunda liófst orustan. Heimskr. Khavn. 
II, 378; Fornmannasögur V, 93—94 (i den store Saga om Olaf den hellige, der 
vistnok har været en af Snorre Sturlesöns Kilder).
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„Middag, egentlig Kl. 1|”*),  og det er dette Tidspunkt, som 
Islænderne endnu almindelig kalde Mfåmunda, skjöndt det nu 
udgjör Stundens sildigere Grændse, men i Førstningen især 
synes at have betegnet den tidligere.

For os er det lier meget mærkeligt at det ældgamle Ord 
Mipmunda, forekommer uforvandsket i Östgötalagen og forklares 
af Schlüter ved Middag, paa selvsamme Maade som her anført 
(Kl. e. M.)**).  I Kongespeilet kaldes denne Eikt: midr 
dagr, Middag (Sv. Dagmiöja) da „Søndenvinden har beriget 
„sig med Varmens Skatte og frembyder sin Rigdom til ven
skabelig Deling mellem Naboer og Gjenboer”.

IV. 7. Den 4de Eikt begynder med Solens Standpunkt i SSV.,
(MiÔmunda sudrs ok ùtsudrs) Færôboernes haiga Utsuur eller 
haiga Noon} almindelig kaldtes den forhen ofanverdr dagr eller 
den sildigste Deel af den egentlige Dag (tildeels svarende til vor 
Eftermiddag).

Finn Johnsen mener dog at Forfædrene havde en endnu 
ældre Benævnelse for det her omhandlede Tidslob, nemlig det 
i Eddasangene paa flere Steder forekommende Undorn eller 
Undarn (see herovenfor S. 144 samt 175). Dog anfører han 
ingen andre Grunde derfor end det mærkelige Sted af Valas 
Spaadom, og henviser ellers blot til Opregneisen af tilsvarende 
fremmede Ord i Ihres Lexicon Sviogothicum. Selve Ordet 
oversætter han ved Eftermiddag eller en Tid af Eftermiddagen 
(pomeridianum tempus)***').  Det er vistnok, at Spaakvinden

*) Det har vel været en Misforstaaelse af Eggert Olafsen, eller hans Reisebeskrivelses 
Udgiver (1. c. I, 41) at Guldbringe Syssels Indbyggere antoge Kl. 12 for Midmunda -, 
i al Fald have vel ikke andre gjort det, end de, der henforte hádegi til Kl. 11.

♦*)  I hans ypperlige Udgave af S verriges gamle Love II,"330.
♦* ’) Sciagraphia Horologii Islandici pag. 21.
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(í Uöluspa) saaledes synes at opregne vore Forfædres 4 store 
Dagstider i naturlig og rigtig Orden: 1) Morgen, 2) Middags
tid, 5) Eftermiddag (Undorn), 4) Aften. Stephan Olafsen, 
Digtets forste Fortolker, oversatte Undorn ved inclination og 
antog saaledes, uden Tvivl, at det betegnede Solens eller Dagens 
Helden lige fra Middagspunktet af, netop först indtræffende 
paa den Tid af Dagen. Rimeligviis har han villet udlede 
Ordet af und, undir (under, nedad) og dette er sandelig ikke 
urimeligt, naar man lager Hensyn til dets her omhandlede Be
tydning. Johnsonius oversatte det, ligesom Finn Johnsen, ved 
tempus pomeridianum, dog uden at angive nogen Grund derfor. 
Jeg beholdt og denne Oversættelsesmaade som den sandsyn
ligste*).  I et andet Eddadigt kaldet Forspjallsljód (Fortale
digtet) eller Hrafhagaldv Odins (Odins Ravnesang) forekommer 
ogsaa Ordet Undorn, der oversattes af Gudmund Magnæus, 
saavidt jeg skjönner uden mindste Grund, ved tenebræ eller 
Mörke, især med Hensyn til IVatmörket efter Solens fuldkomne 
IVedgang. Jeg kan nu ikke indsee rettere, end at det der, lige- 
saavel som i Voluspå betegner Eftermiddagen eller en*  vis Tid 
af den**).  Den svenske Oversætter af den ældre Edda, Afze-

*) Edda Siemundar hins frotta, 1. c. T. III, pag, 26.
**) See det samme Værks I, 225. Oversætteren citerer det tilsvarende Sted af Eölospa 

urigtig „aptan ok undorn" istedenfor „undorn ok aptan'’ -, herved oplyses Molhechs 
dertil hörende Bemærkning i dansk Dialekt-Lexikon S. 632. — Det 1. c. ommeldte 
Sted lyder i den trykte Text saaledes:

Undorn ofråm 
unz nam hymja

ofråm er intet Ordj det maa vel læses ligefrem ofram isteden for offrant (som Ordet 
maatte læses hvis det oprindelig var taget af Runeskrift 5 da bortkastes det ene af 
de samme, paa hinanden folgende Bogstaver). Jeg oversatte disse Ord:

til Spisetidens Ende
da Mörket frembrod

jeg havde nemlig fundet at tindorn hos Skjaldene undertiden betydede et vist Maal-
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lius, har i Vala’s Spaadom ladet Undorn staa uforandret, men 
i Ravnesang-en har han oversat det ved Aften* *).

tid. Ved nærmere at sætte mig ind i Forfædrenes Benævnelser af Dagens Tider, 
er jeg faldet paa den Berigtigelse, at en af dem (navnlig Eftermiddagen) snarere 
menes her. 1 Kvadet fortælles (Sir. 17) at Brage og Loke kom tilbage fra Under
verdenen (hvortil Odin havde sendt dem for at udforske den skjulte Mening af visse 
ildespaaende Varsler) til Vingolf, hvor Aser og Asynier holdt et stort Gilde, rime- 
ligviis især ved Dagmaaltidet. Over Maaltidet udfrittedes Heimdall meget nöie af 
Guderne, Loke af Gudinderne om de Spaadomme eller Visdomsord, som de havde 
kunnet medbringe fra Reisen 5 derefter folge de ovenanförte tvende Verslinier, 
hvilke jeg nu troer at burde oversættes saaledes:

til Undern var forbi, 
til Tusmörkets Komme,

da Undern her sættes for Eftermiddagen, Tusmørket (hunt) for Aftenen. Da gik 
de forsamlede Guder til Hvile, for i Stilhed at udfinde Raad til den truende Fares 
Afvcndcn (Den ældre Edda I, 225—27, 237).

*) Sæmund den Vises Edda (Stockholm 1818, 8) S. 2, 88; det sidstnævnte Sted gjen- 
giver han egentlig saaledes:

så Aftonen framled 
tilis Mörket inföll.

Ihre havde da forlængst optaget det tilsvarende Under i sit store Glossarium II, 
994—95 med folgende Forklaring: tempus pomeridianum, hora tertia. Der anføres 
Undarn fra Bjarkamål, som kun kan være en Skriverfeil for Krákumál.

L * ) ^ee Rafns Udgave af Kråkumål (1826, 8) med Anmærkninger (o. s.v.) S. 2, 95—97. 
Hiuggu v'er med hjörvi, 
heldr var ek úngr er skiftium

Ordet Undarn forekommer (med forskjellige smaa Afson
dringer) i andre Skjaldedigte, dog mere i Betydning af et Gilde 
eller Maaltid, mest figurlig om Rovdyrs og Rovfugles Svælgen 

, af de faldne Krigeres Kjöd og Blod paa Valpladsen, — f. Ex. 
i det berömte Krákumál eller Loöbrokarkviöa (almindelig kaldet 
Regner Lodbrogs Dödssang) der ikke usandsynlig tilskrives 
Skjalden Brage Boddesön, som levede i det 9de Aarliundrede. 
Der hedder det (blandt andet) i 2den Strophe om et Söslag i 
Öresund: „Vi nedbuggede (Fienderne til) undurn forden graa- 
dige Elv og skaffede den fodgule Fugl (Örnen) et stort Maaltid, 
der hvor Staalldingerne sang mod de höitkneisende Hjelme” **).
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Af Skjalden Ottar Einarssön haves et Vers i Skålda hvoraf 
man erfarer at Ordet undarn ogsaa er blevet brugt om el 
Drikkegilde:

Hunörnen drikker (til) Undarn, 
Ulvinden paa Valplads sig lædsker, 
Tit Ulven om Kjeften bli’er röd, 
Hanörnen sig Maaltid bereder*).

Verset er formodentlig et Brudstykke af Skjaldens Kvad til 
Kong Olaf Skjödkonning af Sverrig, digtet sidst i det 10de 
eller först i det Ilte Aarhundrede.

Krákumáls ældre Fortolkere have sögt at oversætte dets 
undorn paa forskjellige besynderlige Maader**).  Jeg seer ikke 
rettere end at den nyeste, nemlig Rafn (1. c.), er kommet Maalet 
nærmest, idet han udtrykker sig saaledes: „Af de Gamles for
skjellige Brug, i Henseende til Spisetid og Tidens Inddeling, 
lader sig den Forvirring let forklare at Ordet bruges om for
skjellige Tider af Dagen. Ved at betragte denne Brug af 
Ordet bliver det rimeligt, at det oprindeligen har bemærket en 
vis Tid paa Dognet, især en vis Spisetid, og dernæst Maaltidet, 
og da ogsaa selve Maden og Drikken”.

austr i Eyrarsundi 
undurn frekum vargi, 
ok fótgulum fugli 
fengu ver, par er súngu 
vid liáseymda hj filma 
hard júrn, mikils verdor.

*) Rasks Udgave S. 182. ,
Örn drekkr undarn, 
ylgr fier at hræin sylg, 
opt rijdr lilfr kept, 
ari getr verd par.

**) Som O. Worm, Bartholin, Arne Magnusson, Sandvig, Johnstone, ten Kate, Bon- 
stetten, Grater o. f. ; see Raths Krákumál S. 95—96, 97.
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At Undarn hos de gamle Skandinaver liar betegnet 
forskjelligc Tider af Dagen kunne vi vel neppe med Bestemthed 
sige, men at dette gjelder baade om deres egne Efterkommere 
og deres ældre germaniske Stamforvandte samt disses Afkom, 
er derimod ganske vist, — efter hvad vi allerede ovenfor (S. 
175) have bemærket.

Vore Forfædre havde vel (som ovenanfort) kun to Hoved- 
maaltider om Dagen, Frokost og Aftensmaaltid, da varme 
Spiser, af de Velhavende Kjöd og Fisk m. m., pleiede at nydes, 
— ligesom dette endnu almindelig bruges i Island. Derimod 
have de Gamle vistnok, som det endnu skeer, taget sig en For
friskning ved saakaldet Mellemmad, der nu stedse pleier at være 
kold, i Middagstiden; dette Maaltid pleier nu at boldes ved 
dens Udlob, nemlig ved det saakaldte Midmunda (forhen efter 
min og Fleres Mening især kaldet Undarri) Kl. 1| e. M.

Denne Skik synes og i den tidlige Middelalder at være 
blevet iagttaget af fremmede beslægtede Folk. Have end An- 
gelsaxerne og Saxerne mest anvendt Ordet Undern om For
middagen, især benved Kl. 9 — saa have Moesogotherne (efter 
Gabelentz og Loebes Ordbog, 1845, S. 141) ved deres Un- 
daurns betegnet Middagen, ligesom det hos Ulfilas (Luc. 14, 12) 
forekommende Undaurni-mats er oversat fra ccottfror, som paa 
det Sted ellers almindelig fortolkes ved Middagsmaaltid (der i 
Oldnordisk kunde hedde un</arn«-matr). GraiT forklarer og 
det Gammel-Höitydske untarn ved Middag (meridies), ogsaa 
forekommende i Formerne undorn, undarn, der i ældgamle 
Glosser angives at betyde „Mittedach” j zo undarne ved Middag, 
after untóme efter Middag, (post meridiem) hos andre udtrykt 
ved aftar undirn, a. untor, a, undorin. Deraf udledes disse 
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Ord som endnu bruges i Sydtydskland : Untern, Undernbrot, 
„Vesperkost”, Aftensmad eller Mellemmad „Abendbrod”; dog 
finder man Underimbiz for Frokost, Unter nslaf betyder derimod 
udtrykkelig Middagssövn*).  Schmeller anförer folgende hertil 
borende Ord af den nu brugelige bayerske Dialekt: „Untern, 
betegner undertiden Frokost, Kl. 9, men dog især den saa- 
kaldte Vesperkost (Abendbrod) som nydes Kl. 5 e. M. 1 et 
gammelt Diplom af Aaret 1566 forekomme folgende Udtryk: 
„zum Morgenbrod und zum Unterm”. Endnu betegner Ordet 
Untern ellers ogsaa Qvægets Hvile i Middagsstunden**).  Hos 
Syd friserne betyder Onder Middag (meridies) hvoraf onderen 
at spise til Middag. Ogsaa i IVordtydskland, samt paa de sles
vigske Oer har Ordet vedligeholdt sig paa forskiellige Maader, 
hvilke Molbech har jevnfört med nyere Danske, nemlig disse: 
Hos INordfriserne i Eiderstedt: Unnern og Onnern, Middags
mad; paa Silt Iltr-önner Formiddag, Aar-önner Eftermiddag, 
men önner den egentlige Middag og Onner-Daurd Middags- 
maaltidet, i Ditmarschen Unnermeet (der og bruges om Mid
dagstiden). Outzen antager overhovedet at Ordet oprindelig 
har betydet Middag, Middagstid og denne Betydning tillægges 
det tilsvarende Onder af Almuen i Hertugdommet Jülich***).

*) GralF Alt-llochdeutscher Sprachshatz (1834) I, 386.
**) Schmeller Bayerisches Wörterbuch (1827) I. Der ardores og fra en gammel höi- 

tydsk Oversættelse af Evangelierne at se Untóme betyder: ved Middagstid (Joli. IV, 7).
***) Molbech dansk Dialekt-Lexikon S. 631—32, hvor Unden o.s.v. (ligesom hos Gram 1.c.) 

udledes af det Angelsaxiske Undern. Outzen Glossarium der fries. Spr. S. 376-77. 
Ihre Gloss. Svco-Goth. II, 994.

Uid. Sei. lust, og philos. Åflt. Ull Deel.

Mærkeligt er det vistnok at Almuesproget i England, gjen- 
nem adskillige Aarhundreder, mest har henfort de fra Undern 
nedstammende Ord til Eftermiddagen. Molbech anförer saaledes 

A a
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af Wilbraham’s Chesire p. 65 at Ownder eller Aunder brugtes 
i nogle Egne af det nordlige England om Eftermiddagen. 
Dermed stemmer Brochet overeens og anseer disse Ord, uden 
Tvivl med rette, for de samme som Chaucers undern. Tillige 
anföres fra Cumberland de hermed uden Tvivl beslægtede 
orn-dinner og om-supper om Forfriskninger, *der  nydes i Efter
middagstimerne*).  Ray fandt det for os endnu tydeligere Ord 
omdoms brugt om visse Drikkelag der holdtes om Eftermiddagen 
(potationes pomeridianæ). Af samme Oprindelse er det skotske 
orntren, især brugt i Galloway om Eftermiddags-Mellemmad, 
hvilket Jamieson udleder af AS. Ondern, Middagsmad (m. m.)**)  

Som vi saaledes kunne slutte af Ordets Vedligeholdelse 
blandt vore INaboer mod Syd og Vest, maatte vi vente det 
samme i selve Skandinavien. Der findes det endnu i alle tre 
nordiske Riger, i meget afvigende, men dog let gjenkjendelige 
Afændringer, af hvilke jeg her bemærker disse:

*) Brocket Glossary of North Country words in use. Newcastle 1825. S. 155. Bay 
1. c. p. 14, 36. v

**) Jamieson Scottish Dictionary (1818), under Or.

a) I Danmark: i Sönderjylland eller Hertugdömmet Slesvig 
bliver Ordet (som allerede ovenmeldt hos IVordfriserne) 
ogsaa brugt af de egentlige danske Indvaanere som Unden 
— i IVörrejylland: (efter Gram) Enden, efter Lyngby Ynnen 
(som i Udtalen nærme sig til det oldnordiske undarn), 
ogsaa (efter Molbech) Unnen, Unden, Onnen, Onden: Mid- 
dagsmaaltid, Middagsmad, i nogle Egne Unnen-noun (see 
Nón under Eikt dags hern eden for) og Unnennour (Und- 
orn?). Paa Mors er det i Udtalen bleven til Uien. — I 
fy en: Unne, Une, Onne,One, Unden, Middagsmaaltid, Mid-
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dagsmad;— paa Bornholm : Vinarna, Oinarna, et Mellem- 
maaltid om Eftermiddagen*).

b) I Norge: i forskjellige Almue-Dialekter (efter Hallagers, 
Willes o. fl. Ordsamlinger) Undaal (da r ofte forvandles til /) 
Undaalen, Ondal, Ondalsmaal (s : Undarnsmál) især öster 
paa : Middagsmaaltid, der i nogle Egne först nydes KI. 2, 
i andre Kl. 5.

c) I Sverrig (efter Ihre): Vermeland: Unda Middag, deraf 
Talemaaden: at sofvaunda (omtrent som i Baiern); Jemte- 
land: Ündwn, see ovenfor S. 177.
Ved det ovenanförte haaber jeg at have godtgjort at Un- 

darn, Undorn, Undurn i vort Norden forhen er blevet brugt 
om den sildigere Deel af Middagstiden, eller om Eftermiddagen 
og især den Halvögt deraf der forløber fra Kl. 1?7 med selve 
dette Tidspunkt.

8- Den 4de Eikts 2den Stund indtraf ved Solens Standpunkt 
i SV, fordum kaldet úfcudr, nu Færingernes Utsuur eller Noon, 
Nordmændenes Utsör, efter vor Timeregning Kl. 5 e. M. Saa- 
vel den, som det Tidspunkt hvormed den begyndte, har i Middel
alderen, i forskjellige Perioder, havt tvende Navne, nemlig a) i 
Hedendommen og tildeels i den paafölgende katholske Tid, især 
i Island : Eicd, Eikt, Eiktin eller Eykt dags og b) i Klerkernes fra 
Messetiderne hentede Sprog Non, som tilsidst blev almindeligt 
i England, Norge, Island og Danmark. Vi ville her söge at 
udvikle begge disse Benævnelsers Oprindelse.

*) Rask, i Tidsskrift for nordisk Oldkyndighed II , 64. Lyngbys jydske Ordsamling 
som Tillæg til hans Færoiske Qvæder; Molbechs i). Dial. L. S. 74, 631—32. Vid. 
S. danske Ordbog IV, 121. Blicher Topogr. af Vium Præstekald; Aagaard Beskr. 
over Thye; Bings Beskr. over Læsso; Skovgaard Beskr. over Bornholm.

Aa*
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Fra hiráis rismål, den forste Opstandelsestid eller Morge
nens Begyndelse Kl. 4^ f. M. er den 6te Stund eller Halveikt 
netop forløbet Kl. 4^ efter Middag, og derfor kaldtes dette 
Tidslob (efter sagkyndige Grandskéres Mening) i Særdeleshed 
Eykt o: den ottende Stund ('octava, o/áói¡), ligesom enhver al
mindelig Eykt eller Dagstid havde den samme Benævnelse fordi 
den bestod af et helt Dögns ottende Deel (octona, oxràç). Denne 
Stund begyndte egentlig Kl. 5 e. M. men endte KL 4^ i den 
saakaldte Eyktarstaffr, (her Eiktens Sted, Standpunkt eller 
Ende). Det Moment, da Solen viste sig deri, betegnede det 
halve Dögns Udlöb, og var derfor særdeles mærkeligt for vore 
Forfædre, især da det forkyndte den efter deres Regning egent
lige Dagstids Udlob og Aftenens Begyndelse. At de frie 
Folks Arbeidstid (med Undtagelse af Höst og Höslet) da i Al
mindelighed ophörte, have enkelte Forfattere formodet og det 
er vist om Ilelligaftener efter Kristendommens Indførelse. Derfor 
bruges, i Grågås, eykthelgr (eikthellig) om Loverdagen og andre 
da gjeldende Ilelligaftener, rimeligviis af den Aarsag at alle 
(saavel Frie som Trælle) da tilholdtes at ophore med Arbeideb 
ved hin Eikts Udlob, eller saasnart Solen syntes at staae i det 
saakaldte Eiktested (eyktarstaår). Dette stemte ikke overeens 
med andre kristne Landes Skikke, da man der boldt Helligaften 
allerede KL 5, hvorfor Biskopperne i Island, saasnart en sær
egen Kirkelov forfattedes for selve Landet, fik en lignende Be
stemmelse indfort, dog med den Forandring, at Arbeidshvilen 
ikke behövede at linde Sted førend en halv Time sildigere, 
nemlig KL 5J, ved den Tid som den daglige Vespermesse, 
kaldet Nona (af de katholske Gcistlige som hora nona eller 9de 
Time) pleiede at holdes. Selve Dagstiden (eller Tidspunktet 
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Kl. 5 e. M.) fil; derfor et forandret IN’avn (hvorom mere i det 
Folgende) og- kaldtes /Von; Hellig-aftencr nævntes da i Kirke
loven nonhelgir dagar (Dage, hellige fra INontiden af). Dog; 
beholdtes tildeels (i Kirkeloven af 1125) det gamle INavn for 
den heromhandlede Stund (fra Kl. 5 til 4£) nemlig; Eicd, Eikt, 
med den Forandring-, at den forkortedes om en halv Time, og; 
antog-es först at begynde (med Hensyn til Folks Ansvarlighed 
for Helligbröde) Kl. 5|. Herom hedder det i den ældre Kir
kelov 15de Kap. „Vi skulle holde Loverdagen, hver 7de Dag, 
„hellig fra IVon af, saaledes, at man da, naar Fikten glider 
„(forlöber) ikke skal forrette andet Arbeide, end hvad jeg nu 
„skal opregne. Da er Fikten (begyndt) naar Sydvestkanten 
„(af Himmelen eller Horizonten) deles i tre Parter, af hvilke 
„Solen har gjennemlöbet de to, men har kun een tilbage”*).  
Kirkeloven siger vel her i Begyndelsen at Loverdagen bor hel
ligholdes fra TVon af, nemlig fra den kanoniske Messe nona, der 
pleiede at holdes Kl. 5, — men den holder sig dog ikke strængt 

*) Fer skulum halda pvattdag inn siöunda hvem nón — helgan, at på skal ekki vinna 
er eicå Uår, nema pat er nú man ec telia. p>d er eicå, er utsuårsiett er deild i 
pridjúnga, ok he [ir sol gengna tvd luti, en einn úgenginn. (Kristinréttr porlåks ok 
Iietils, sive jus ecclesiasticum Islandiæ vetus. Hath. 1776, 8, p. 92—93). Jeg har 
jevnfört dette Sted i den trykte Udgave med en ypperlig Membran i den store 
Kongelige Haandskriftsamling, formodentlig skreven benved 1280—1300, men ikke 
benyttet ved Udgaven. Den indeholder Kirkeloven selv som en (senere tilföiet) 
Begyndelse til Islands civile Lov Grågås, efter Datidens Maade, idet den alminde
lige geistlige Lovafdeling ÇKristindômsbâlkr) sættes i Spidsen for Lovbogens övrige 
Afdelinger; formodentlig linder man her de Udtryk i hvilke Kirkeretten er bleven 
antaget paa Islands almindelige Landting 1123 af Fristatens Høvdinger ogAlmeen- 
hed. En Afvigelse i dette Haandskrift komme vi her til at bemærke: Istedenfor 
Udtrykket: er eicå liår staar her nemlig upp frå eicå, men disse Ord forekomme 
mig nu at være tvetydige, da man saa ikke tydelig kan see om Eiktens Begyndelse 
eller Ende menes der. Antager man den sidste Forklaring skulde Helligaftenen 
först begynde Kl. 4j, altsaa netop, efter Islændernes ældste Tidsregning, ved Af
tenens Begyndelse.
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til Klokkeslettet, i det den giver Arbeiderne en halv Time at 
lobe paa, da den bestemmer at Editen forst skal ansees for at 
være begyndt (med Hensyn til Arbeidets pligtmæssige Ophor) 
Kl. 3^, skjönt den dog egentlig var begyndt Kl. 3. Formedelst 
samme Afændring har denne Stund ogsaa faaet Navn af Bi- 
skupa-Eikt o: den efter Biskoppernes Udregning bestemte eller 
forandrede Eikt.

Det er derimod den ældre fuldstændige Stund, kaldet i 
Særdeleshed Eikt (paa halvanden Time) som omtales saaledes 
i Grågås (Baupabålkr, 3 Kap.), idet den omhandler de Gields- 
forskrivelses-Terminer der indtræffe paa Helligaftener: „Hvis 
„Terminen indfalder paa en eikt-hellig Dag, da har Gjeldsfor- 
„dreren Lov til at stævne (den Skyldner som ikke betaler) 
„förend Eikten begynder, men han bör modtage Gjelden, om 
„den end bydes ved (eller om) Aftenen, naar hele Dagen er 
„en Sognedag”*)  (da Stævningen kunde forkyndes lige til Solens 
Nedgang om Sommeren, men til Natmörkels Frembrud om 
Vinteren). Heraf maa det udledes at den særegne dagligeEikt 
var den Stund eller Tidslob som nærmest foregik Aftenen, der 
begyndte ved Solens Standpunkt i Eiktestedet Kl. e. M. 
Efter min Mening er det og den selvsamme Stund som nævnes 
i samme Lovs Arveafdeling, hvor det bestemmes at naar en 
vederhæftig Mand vilde paatage sig en Umyndigs Værgemaal, 
mod at svare ham Benter og overhovedet paa bedre Vilkaar 
end hans daværende Formynder, skulde han, efter en Uges 
Varsel, indfinde sig hos den Sidstnævnte ved Sommerens Be-

') Ef eycphelgan dag er eindaginn, ok â mapr cost at stefna fyrir cycp, en vip 
skal hann taka pótt vip aptan gialdist, ef alir dagr var til stefnu. Grågås, trykt 
Udg. I, 395.
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gyndelse, Oß der i Vidners Paahör tillyendegive ham sit höiere 
Bud, inden Middag-, men Formynderen skulde, inden Eiktens 
Begyndelse erklære om han selv vilde vedblive Værgemaalet paa 
de saaledes tilbudne Vilkaar, eller ikke*).

♦) Grågås 1. c. 1, 198. seal hann undan honum hafa bodit fyri mid jan dag, en hinn 
seal hafa kosit at eyed, (Erfda påttr, Kap. 10). Etatsraad Sveinbjörnsson synes her 
at have antaget Ordet eyep i Betydningen af trz7iorium; da midr dagr vel her og 
paa flere Steder i Grågås betyder det samme som hæstr dagr, bliver Meningen alli
gevel den selvsamme. 1 Kristinréttr forni 34 Kap. (S. 136) er det fuldkommen klart 
at eyed betyder den særegne Tid af Dagen, inden hvis Forlob den Fastepligtige ikke 
maatte nyde nogen Fode ( — mataz egi ådr lidr eyed").

♦*) See Snorra-Edda med Skåldu (Basks G dg. S. 188). Frå jafndægri er haust, til 
pess er sol setz ¿ eyktarstap. er vetr. — Haustmánupr heitir hinn næsti fyri 
vetr; fyrst i vetri heitir Gormánupr. De her i Staden bevarede Codices og Mem
branfragmenter af dette vigtige Værk har jeg selv undersögt, og fundet dem, 
i de heranförte Ord (paa enkelte orthographiske Afvigelser nær f. Ex. det 
vistnok ældgamle Öikt for Eikt) fuldkommen overeensstemmende med den trykte 
Text. Det er mig kjært at kunne bemærke at en af Nutidens lærdeste oldnordiske 
Sproggrandskere Dr. Egilsson, i hans latinske Oversættelse af Texten, der snart 
tilligemed Originalen, ved den Arnæmagnæanske Kommissions Omsorg vil komme 
under Pressen) gjengiver Stedet saaledes: .4b æqvinoctio autumnus est ad illud 
tempus, quo sol oceidit hora 4% post meridiem ; tum hiems est.— Det er netop slige 
og flere Bestemmelser af Tiden som Lovsigemanden (eller Laugmanden) ved Slut
ningen af hvert Althing skulde forkynde, tillige med hele Aarsudregningen (misse
ristal) for et Aar til næste Althing — efter Grågås, Lögsögumanns påttr 8de Kap.; 
i den katholske Tid skulde han endog saaledes forud bestemme Tamperdagenes og 
Fastetidernes Begyndelse m. m. At selve Aarsudregningen indrettedes efter den 
oldnordiske, men ikke efter den julianske Kalender, erfares af Kristinréttr form 
(der egentlig er Graagaasens Kristindóms baller) 45de Kap. (Thorkelins Udg. S 
164—167).

Særdeles tydelig er Skaldas Bestemmelse af Dagsmærket 
Eiktarstadr eller Dagstiden Eikt’s Slutning efter Solens da til
syneladende Stilling over Horizonten. Stedet lyder saaledes: 
„Fra Jævndôgn er det Efteraar indtil Solen gaaer ned i Eikteste- 
det” (ved Eiktens Udlob eller Slutning). „Den næste Maaned for 
Vinteren kaldes Höst-Maaned” (Efteraarsmaaned) „men den 
förste i Vinteren Gormaaned” (Slagtemaaned) **)♦  Skålda er 
skrevet i den sydlige Deel af Island, tidlig i det 15de Aarhun- 
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drede, men den herommeldte Tidsregning er meget ældre og 
nedstammer fra den hedenske Tid. Da blev hele Aarets Ud
regning bestemt paa det almindelige Landsthing kaldet Alping, 
tildels, som vi her see, efter visse simple Iagttagelser om 
Solens Nedgangstid ved det bestemte Vinterhalvaars Begyndelse. 
En saadan Iagttagelse kunde ikke gjelde for Steder af meget 
forskjellig Beliggenhed, men det var naturligst at den foretoges 
paa det Sted hvor Loven forfattedes og hvorfra den udgik, 
nemlig paa Lovbjerget ved Thingvalle (fiingvellir) hvor Al- 
thinget holdtes. I de kristne Tider jevnförtes den gamle Aars- 
udregning med den julianske Kalender, som da blev gjeldende 
for Höitider og Helligdage m. m., og man antog da at Vinte
ren, efter Middeltal, begyndte (omtrent) den 17de October. 
Thingvalle ligger omtrent paa Skalholts Brede og i dets Nær
hed. Det bliver da höist mærkværdigt for os at Biskop Theo- 
dorus Thorlacius udregnede, efter mathematisk-astronomiske 
Regler, i sin islandske Kalender (Skalholt 1692) at Solens 
Nedgang indtraf der den 17de October Kl. 4^ e. M., — altsaa 
fuldkommen overeensstemmende med Skalda’s Angivelse, samt 
Paul Vidalins, Finn Johnsens og min egen Bestemmelse af 
Eiktestedet (eiktarstadr).

Til Adskillelse fra Eikt i almindelig Betydning (som tri- 
horium) kaldtes tit den heromhandlede Stund af Dagen snart 
blot eiktinn (Eikten) snart eikt dags (Dagens Eikt). Den fürste 
Benævnelse forekommer f. Ex. om Norges hedenske Tid i Be
skrivelsen over det store Söslag mellem Hakon Jarl og Joms- 
vikingerne i Aaret 995*)  ; den anden f. Ex. paa adskillige Steder 

*) Jómsvikinga-Saga XI, 136. pat var ¿ pat mund dags er tók út eyktina, og efter 
en anden Recension i den berömte Flatöbog: på var sva komit deginum, er petla 
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af HeiÖarviga Saga, sotn længe ansaaes for fuldkommen tabt 
og saaledes ikke var Paul Vidalin bekjendt, samt noppe lieller 
Finn Johnsen, da han skrev sin Sciagraphia. Der fortælles 
blandt andet, om en Begivenhed, indtruffet i Island om Som
meren i Aaret 1015, hvorved den Omstændighed forekom, at 
Hösletsfolkene paa en Gaard kom hjem fra Arbeidet med de
res Redskaber „wt eikÔ dags” o: ved Solens Stilling over dette 
Dagsmærke; det var navnlig en Fredag, altsaa ingen eikthellig 
Dag, hvis Helligholdelse man kun sjelden brod sig om i det 
da endnu halvhedenske Land*).

vur tidinda, at heldr tik ilt eyktina, Hermed stemmer Olaf Tryggvesöns Saga, 
Skalholts Udg. 1ste 1). S. 183 gandske overcens.

♦) islendinga Sögur (Kaupmh. 1829) 1, 268. Det erfares f. Ex. af Bardes Befaling til 
hans Tjenestekarl (sammesteds, S. 269) at han den næste Dag (en Loverdag) skulde 
arbeide hele Aftenen. I HeiÖarviga Saga nævnes Eikù dags paa to andre Steder 
S. 274 , 282 om det selvsamme Tidslob af Dagen (især paa en Onsdag). At man 
og 1123 brugte Ordet Eicô om andre Dage end Helligaftcncr secs af Islands ældste 
Kirkelov 1. c. 17dc Kap. S. 88, hvor der tales om Dage, paa hvilke Sögnedage folge 
som de næste.

f’id. Sel. hist, og philos. stfli. Eli Deel.

I de gamle egentlig germaniske Sprog bar jeg ikke kunnet 
linde Sidestykker til vort Eicd (Eikt, Eykt, öikt) som en be
stemt eller særegen Tid af Dagen; dog troer jeg at slige for
dum have været til, da Levninger endnu synes at haves deraf 
i visse Almuedialekter. Outzen har saaledes antaget at Uchtc 
forhen i Dithmarschen er blevet brugt om Aftenstunden, samt 
at det i Osnabrücks Omegn endnu siges om Aftendæmringen 
(1. c. S. 251). Eller Schmeller og Schmidt skal Ordet Aeclil- 
zeit bruges i Bayern om den Tid af Helligaftener, hvorpaa 
Tjenestefolk der faae Lov til at forlyste sig (Bayer. Wörter!). 
1, 25).

Ligetil vore Dage har man fundet mærkværdige Levnin- 

Bh



194

Eikt. Stund.
IV. 8.

ger af Ordet i Norges Almuesprog. I dets nordlige Egne 
maa Ögt og ögtedag uden Tvivl svare til Forfædrenes Eykt 
(Öikt) og Eykt dags, som Dagstider betragtede — ligesom vi 
ellers have viist at baade Nordmænd og Færinger endnu bruge 
Ökt, Ögt om det gamle Eykt, öiktj for saavidt det især be
tegner et af de 8 Tidslob hvori Dögnet inddeles*).  — De 
nyere Nordmænds Oytebcl har da uden Tvivl fordum heddet 
öiktarbil men Ögterdags böl da Öiktar dags bil', nu betegner 
det Tidsløbet henved Klokken 5 om Eftermiddagen — dog 
udlob selve Eikten fordum (i Island) allerede Kl. 4^. Det 
lader til at Moth har fundet Ordet Ögtebel i Danmark, lige
som ogsaa et andet: Ögtebid, Midaftensmad, Femmad, formo
dentlig nydt benved Kl. 5 e. M,**).  Dette er vel i Grunden 
det samme Ord som Ogtemad, Mellemmad, hvilket Lyngby 
har truffet i Jylland; fra Færoerne kjendte han Stamordet, 
der og rimeligvis forhen har været brugt i samme Betydning i 
Danmark.

*) Mange have fundet det besynderligt og uforklarligt at en Eikt, blandt 8 Eikter, i 
Særdeleshed tillægges disses Benævnelse, — men det selvsamme er, i den historiske 
Tid, indtruffet, ved en af de 16 Stunder der nu kun, af den Islandske Almue, 
kjendes under Navn af Jfidmunda, skjön t samtlige 8 Hal vogter forhen bleve kaldte 
saaledes; see ovenfor S. 180 samt den hosfölgende Tavle over Eikter og Stunder. 
Dette særegne Midmunda er netop blevet bevaret (for sig selv) i Sproget, som ved
taget Tid til Middagsmaaltid, aldeles ligesom hint gamle Eikt som befalet Termin 
for Sabbats-Hviletidens Begyndelse.

**) See Vidensk. Selskabs danske Ordbog 4de Bind, Bogstavet O, S. 17 efter Moth og 
Ehr. de Fine.

Endskjönt man i Island endnu har enkelte Dagsmærker 
passende til Dagstidens Begyndelse f. Ex. den af Finn Johnsen 
bemærkede Fjeldspidse Eyktar-nÿpa paa österlandet, (som for
hen tjente til Dagsmærke for Beboerne af en Gaard der nu
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forlængst er öde og forladt) er dog Benævnelsen Eykt der i 
denne Betydning ganske gaaet af Brug, som fortrængt af 
et nyere kristeligkalholsk Ord, hvilket vi nu komme til at 
omhandle.

Vi have allerede antydet Oprindelsen til Benævnelsen Ædn, 
der endnu i Island og Norge betegner Tidspunktet Kl. 5 e. 
M ., men i visse andre Lande er kommet til at gjeldc for blid
dag. Messen Nona, Nón-tíá, skulde efter den paa Island gjel- 
dende Anordning holdes (ligesom i andre katholske Lande) 

sol er i ütsuÔri”, naar Solen sees i Sydvest, altsaa Kl.
5. e. M. Ved den indviedes hoitidelig Helligaftenen hver Lo
verdag som den kristelige Sabbats Begyndelse og derved be
stemtes tillige i de Heste katholske Lande den Tid da alle Ar- 
beider skulde ophore*),  hvorfra en lille Undtagelse dog kom til 
at gjöres i Island, efter hvad vi ovenfor have udviklet. /Vn- 
gelsaxerne overholdt strængt den Anordning af Kong Edgar, 
udgivet 938, at Sabbaten skulde feires fra Kl. 5 om Eftermid
dagen til Mandags Morgendaunring. Som bekjendt vare det 
mest Angelsaxerne der indförte Kristendommen i de tre nor
diske Riger, saa at Gram og Molbech unægtelig have Ret i 
at Tidsbenævnelsen Nón er fra deres Sprog indfort i de nor
diske. 1 Norge og Island er det vist: at den ældre Benævnelse 
af Eikt for Tidspunktet Kl. 5 og for den dermed begyndende 
Stund paa 1^ Time tilsidst i Skriftsproget maatte vige for det 
angelsaxiske Non, ligesom og de forste Kristnes Loves saakal-

■’) Anledningen hertil er sikkert.taget af Jodernes Sabbat, der grundede sig paa deres 
Sætning om Oagens Begyndelse med Aftenstunden, og Guds Befaling i 2 Mose Bogs 
16 Kap. 23 Vers om Forberedelse til Sabbaten paa den næstforegaaende Oag.

Bb*  
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(lede Eikthelgi for det halvfremmede INónhelgí*).  Tidsbenæv
nelsen l\on blev da, omtrent ved Aaret 1000, almindelig i 
Norge og ligeledes, i det dermed begyndte Aarhundrede, i 
Island. Da Kong Olaf den hellige i Aaret 1025 opholdt sig 
paa Ognvaldsnæs, skulde en Drabsmand henrettes; for at friste 
dennes Liv formanede hans Ven Thoraren Neljulfssön den Præst 
der forestod Ringningen til Nona om Loverdagen, til at lade 
denne begynde noget tidligere end sædvanlig, for at Henret
telsen skulde opsættes formedelst Sabbatstidens Begyndelse, 
(Heimskr. II, 192). I Aaret 1095 indtraf en lignende Begi
venhed ved Kong Magnus Barfods Hof. Da Gisi Illugason, 
ogsaa for Udövelsen af Blodhævn, efter Kongens Befaling skulde 
miste Livet, ringede Nonklokken; Biskoppen erindrede strax 
Kongen om at Helligaftenen var begyndt, og at intet Blod 
maafte udöses. Kongen spurgte: Er det nu allerede Non? seer 
kun efter Solen! Dette skete, og Nontiden var da netop be
gyndt (var på öndverdt nónit; Forum. S. VII, 52). Kongens 
Ord: „er nú nón? — sjái til solar!” vise ellers tydelig nok at 
man fordum i Norge, ligesom i Island, har anseet Solens Stil
ling over visse antagne Dagsmærker for den sikkreste Angi
velse af Dagens Tider. Det kan ligeledes bemærkes at Messen 
Nona ogsaa benved 1064 pleiede at holdes i Danmark, nem
lig i den Kirke hvilken Kong Svend Estridsön da i Paasketiden 
besögte (Grönlands histor. Mindesmærker II, 527, Fornm. S. 
VI, 502).

♦) Dette Ord oversattes saaledes af Björn Haldorson 1. c. (II, 111) ,,sacrum nonarium 
præccdaneum vigilia;” gjengivet paa Dansk ,,Helligaften, som begynder Kl. 3 om 
Eftermiddagen.”
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Tidspunktet Eikt, c iht in, eikt dags e\\ev Non forkyndte vore 
Forfædre den egentlige Dags Udlob, og Begyndelsen af Afte
nen. Den paafölgende Halvögt kaldtes som ovenmeldt Eiktin 
(o. s. V.) i sildigere Tider nous skeiô, non s bil. Ligesom man 
forhen sagde eykt dags brugte nogle senere det dertil svarende 
non dags (see f. Ex. Sturlúnga S. Ill, 70, 250 o. fl. St.).

I Forklaringen over Ordet TYon fulgte Björn Ilaldorssön, 
i Ordbogen, (II, 111 —112) det Arnasonske Eiktcsystein ved 
tienne latinske Omskrivning: hora nona diei, tertia pomeridiana, 
sensu eclesiástico, at sensu vulgari oeconoinico trihorium inte
grum proximum a meridie, alt i den danske Oversættelse saaledes 
udtrykt: „Kl. 5 om Eftermiddagen.” I sin Atli (6 Kap 1. c.) 
folger lian derimod gandske den Vidalinske Eikteregning, hvis 
Rigtighed jeg ogsaa her paa det fuldkomneste maa erkjende. 
Eggert Olafsen og Uno Troil fandt, paa deres Reiser i Is
lands Opland, TYdn bestandig angivet ved Kl. 5. Del her om
handlede Tidspunkt kaldes paa Færoerne Noon (efter Landt), 
hvilket Ord dog formodentlig maa udtales omtrent som det Is 
landske og Norske.

Ilos Middelalderens Tydske havde Ordene Non, Nuon dages 
(hos Saxerne) Nona zit (hos Ilöitydskerne saml deres Efterkom
mere, f. Ex. som Non, Nonzeit, i Bayern) o. s. v. den samme 
Betydning som Non blandt Angelsaxerne og Skandinaverne, 
Noon i Middelalderens Dansk. Saaledes ogsaa None i Fransk 
o. s. v. Man har vel endnu i Engelsk Benævnelsen None for 
Katholikernes Messe: hora nona, — men derimod er Angel- 
saxernes Non, som Norm for en Dagstid i det nyere Engelsk 
bleven forflyttet til Middag, der nu kaldes Noon (ligesom ogsaa 
Nocn i Hollandsk). Kilian regner de nederlandske Noonstonden 
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fra Kl. li til Kl. 1 om Middagen. Dog er det (som i saa 
mange andre lignende Tilfælde) meget mærkeligt at Faarehyr- 
derne i England endnu netop betegne Kl. 5 e. M. ved hiyh 
noon, hvorved de rette Skriftsprogets og det höiere Omgangs
sprogs almindelige Brug*).  — Efter de af Gram og Molbech 
samlede Oplysninger er Noon og fordum (vel og endnu) i Jyl
land bleven brugt i den selvsamme Betydning, hvoraf Fornoon 
Formiddag, Efternoon Eftermiddag. Ligesom vi og i Kjern- 
peviserne finde Udtrykket „en Time for TVon” anvendt paa en 
vis Tid af Dagen. Ilos Moth findes det at betyde Eftermid
dagen**).  I det nyere Svenske haves Ordet neppe.

♦) Brand popular Antiquities, arranged and revised by Henry Ellis, London 1813, 
1, 459.

**) Vid. Selsk. Hanske Ordbog 4de Deel, N., S. 121. Gram I. c. S. 145. Molbech 
Dansk Dial. Lex. S. 96, 380.

***) Norske Dictionarium eller Glosebog, med Böndernes Seierværk eller Calendario, 
lïjôbenh. 1646, 12. S. 22.

**♦*) Samling af gamle Norske Love 1751. 1. c. S. 21.
*♦♦♦♦) Hallagers Norske Ordsamling S 83.

I Norge og dets Kolonier, Island og Færoerne, er deri
mod det Angelsaxiske Non lige til vore Dage blevet vedlige
holdt i dets oprindelige Betydning. I Christen Jensens Norske 
Ordsamling***)  sættes Nocn ved Kl. 3 e. M. Mere end 100 
Aar derefter siger ogsaa Paus ved at forklare den ældre Gule- 
things-Lov „ZVoon betyder i Norge Klokken tre om Eftermid
dagen”****).  Ved det 19de Aarhundredes Begyndelse (og vel 
paa sine Steder for) var Sprogbrugen dog bleven saaledes 
forandret at Ordene Noon og Noonsbel betydede Eftermiddag, 
dog især Tiden fra Kl. 2 til Kl. 4*****).  I dette Tidslobs Be- 
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gyndelse holder den norske Almue i mange Egne deres Mid- 
dagsmaaltid, og dette kaldes derfor paa sine Steder at none*).  

Den hele 4de Eikt (hvilken vi, efter sandsynlige Formod
ninger, med Finn Johnsen, have givet Navn af Undorn) 
kaldtes ellers i Almindelighed ofanver&r dagr, samt alidian 
dagr (Kormaks S. 146) ogsaa efri hluti dags (som i Ileimskr.

♦) Paa en lignende Maade kalde Ponderne i Osnabrücks Omegn baade deres Mid- 
dagssovn og Tiden derfor zVone.

1. c. III, 165) den sildige Dag eller den sildigere Dagstid. I 
Kongespeilet kaldes den hnigandi dagr, den heldende Dag (sva
rende til Angelsaxernes geloten dæg) og Sydvestvinden siges da 
især at herske.

v- 9- Den 5te Eikts 1ste Stund indtræffer ved Solens tilsynela
dende Standpunkt i VSV, mtåmunda útsudurs ok vesturs, Fæ
ringernes haalga Eest, over det saakaldcde Eiktested (eiktar- 
stadr) Arbeidsdagens 8de Stunds Udlobsgrændse og Aftenens 
Begyndelse Klokken 41 e. M. Stundom er den vel bleven 
kaldet Aftansmål (ligesom dagnud og náttmál antyde Dags og 
Nats Begyndelse); dette kan man og slutte af det ved Wille 
fra det Norske Almuesprog anförte Eftasmaal, Med Egktar- 
stadr, o. s. v. kan man jevnfore det Norske Ogterdag, Ögter- 
dags bel, det Danske Ogtemad m. ni. See lierovenfor S. 194.

— 10- Den 5te Eikts 2den Stund begynder ved Aftenens Midte, 
hvorfor Tidspunktet og kaldes miÔr aftan, mtåaftan, ved Solens 
Stilling i Vest (sål i vestri), Færingernes Vestur, Nordmæn- 
denes Vester, hog Vester, Kl. 6 e. M. De ovenanforte Be
nævnelser forekomme paa mange Steder i Islands gamle Love 
og Sagaer, f. Ex. Kristinr. Arna biskups 20 Kap. S. 164, 
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Njála, 99, 125 og 4’27 Kap. Den gamle Kirkelov bestemmer 
undertiden Klokkeslettet ved disse Ord: J0Ú er s6l er i vestri (18 
Kap. S. 94). Tidspunktets ovenmeldte Benævnelse oversættes 
ved médius vesper i Björn Ilaldorsens Islandske Ordbog I, 45 
og den danske Oversætter har rigtig henfört det som Midaften 
til KL 6 e. M. Eggert Olafsen og Uno v. Troil erfarede at 
dette stemte overeens med almindelig Brug. Benævnelsen Mid- 
aftan svarer gandske til det danske Midaften eller Midaftens- 
maal, skjönt denne sidstnævnte Spisetid nu i Almindelighed 
pleier at holdes henved Kl. 5 e. M. (Molbech 1. c. S. 75; 
Vidensk. S. D. Ordb. IV, M, 144-42).

Chr. Jensen henforer (1. c.) de Norskes Möraften til samme 
Klokkeslet; efter Wille kalde de Tidspunktet Midaften, efter 
Ilallager og fl. Midefta. I Tellemarken begynder da (efler 
Wille) den saakaldte Eftcrögt (ßftir-eikt eller eftireikt?) sva
rende til Angelsaxernes O fer-non. I Sverrig har Ordet Mid- 
afton (Vestgoternes Merafta o. s. v.) omtrent den samme Be
tydning.

Hele Eikten kaldtes saavel i Almindelighed, som i Kon- 
gespeilet Aftan (som bekjendt et til alle gothisk-germaniske 
Sprog med smaa Afændringer udbredt Ord); da sagdes især 
den blide Vestenvind at herske.

11 • Den 6te Eikts 1ste Stund indtraf ved Solens Standpunkt 
i VNV fruid munda vesturs ok ïdnorâurs) Færingernes haalga 
Utnoor, Kl. 7J e. M. Tidspunktet kaldtes vel i Enkelttal, 
náttmál, som'Nattens Begyndelse, og Stunden havde, i Fleer- 
tallet, den samme Benævnelse (náttmál, ncdtmâlaskciô), som 
Natmaals Tid. Da holdtes og det egentlige Aftensmaaltid, 
kaldet Nattverdr, Natturår, gammel Dansk Nattwordh, nyere
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Dansk Nadvere, Norsk Naatvær, Svensk Diattvard*) , Frisisk 
Nagterd o. s. v. Den var, som ovenmeldt, (S. 166,484) de gamle 
Nordboers (og er tildeels endnu den norske og islandske Al
mues) andet Hovedmaaltid**)»  Deraf kaldtes Stunden under
tiden náttverdarmál (Dansk: Nadvertid) f. Ex. i Slurk S. I, 147; 
Ordet Náttmál forekommer tit i Islands Love og: Sagaer f. 
Ex. i Grågås, I, 145 (i Fleerlallet) Kristinréltr Arna biskups, 
2b Kap. S. 164, Njåla 129 Kap., Sturlúnga S. Ill, 287 (nær 
núttmáli) samt III, 71 (tint nátlmála skeid) Húngrvaka (um 
náttmál) S. 102. Vi have ovenÍQr viist at det her omhandlede 
System af Dagens Tider især er indrettet efter Sommerens vig
tigste Arbeidstid; at náttmál eller Nattens Begyndelse ogsaa 
især er bleven fastsat for den, secs f. Ex. af den gamle Kirke
lov, som deri har rettet sig efter den ældgamle Brug i Landet, 
i det den udtrykker sig saaledes: „Om Sommeren skal Natten 
ansees for at være begyndt naar Solen begynder sin Gang gjen- 
nem Nordkanten. Denne Gang beregnes fra Solens Indgang 
i Nordnordvest til dens Udgang (af Nordkanten) i Nordnord
ost” ***).  I Glossarict til Grågås (S. 40) oversættes náttmál 
vel rigtig ved initium noctis, men derimod neppe ved momentum 
inter hor am nonata et decimam pomeridianam (mellem KL 9 
og’ 10 e. M) skjönt dette vel synes at slemme med A masons 
Eiktesystem. Björn Haldorson forklarer Ordet saaledes: „triho- 
rium gvo sol est in regione Japygis, gjengivet ved den Danske 

*) î de af Schlüter udgivne gamle svenske Love forekommer Ordet i forsl.jel'ige Al
ændringer, som natværper, natorper (o fl.

**) Náttvcrür ommeldes ofte i Sagaerne f. Ex. i Ljósvctnínga S. 24 Kap. S. 81.
***) j¡)á seal nótt vera á sumar cr sil ge.ngr um norftrátt. Jjat cr norftrátt er sol er 

komin i bcggia átt norñrs ok útnordrs, til pess hún er komin i beggia átt nortrs 
ok landnorftrs. liristinr. forni Cap. 34, p. 138.

l'id. Sel. hist. og philos, ¿fh. I'll Heel. U C
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Oversættelse: „Den Tid om Aftenen da Solen er i Nordvest; 
Kl. 9.” Ola fsen og- Troil fandt Dagsmærket overalt i Oplan
det at stemme med Kl. 8; fölgelig ansættes det nu en halv 
Time sildigere end i Oldtiden. Ogsaa i Norges Nordlande 
skal man endnu bruge Ordet Natmaal om Tidspunktet Kl. 8 
om Aftenen (Vid. S. Ordb. IV? N, 42). Forsa a vidt som nått- 
mål har kunnet betegne et Aftensmaaltid er det overeensstem- 
mende med det tydske Nachtmal.

— 12- Den 6te Eikts anden Stund begyndte ved Solens Stilling 
i Nordvest (Utnordr, Færingernes og Nordmændenes Utnor) 
Kl. 9 e. M. Den kaldtes Kviild, Kveld og dens Begyndelse, 
Kvoldmål, var fordum og er endnu den almindelige Malketid for 
Koerne i Island (jfr. Mon/unnmZ under 2den Eikts 2den Stund). 
Aftenmaal kaldes i Danmark (efter Vidensli. Selsk. Ordbog) 
„den Tid om Aftenen da Koerne mallies”; derom siger man 
og i Jylland: „at malke til Qvælds.” Kvöld er den sildige 
Aftenstund, naar Mörket nærmer sig eller falder paa, hvorom 
det i Islandsk hedder («0 kvölda (gammel Dansli kvelde, (¡vælde', 
Svensk (¡valla, qv'àlles). Dertil svarede det Angelsaxiske Cwyld*),  
og endnu det danske, hos Almuen brugelige Kvæld, Qyæld 
(o. "s. V. hvorom Molbechs Dialekt-Lexikon kan nærmere efter
sees)**)  det norske/we/d, Kvell, svenske Qv'àll, Qyell, Qyïdlning ;

*) Det AS cvyld betyder egentlig (— her Dagens eller Solens)—'Ødelæggelse, Under
gang, af Ordet cvellan, kvæle, dræbe m. m. Paa samme Maade kan det oldnor
diske kveld udledes af kvelja, pine, plage, Dansk Kvæld af kvæle o. s. v. Engels- 
mændene sige og endnu the dead of the night, o. s. v.

♦*) S. 430—31. Der bemærkes det at (¡væld i Jylland især bruges om den sildige Af
ten; see ellers sammesteds Ordene qvælde, (¡vældsgift, Qvældsnadvcr (svarende til 
Frisernes Qiiels-Nagtcrd, Qvelverd eller (¡vehveerd) ; de svare og til de gamle Nord
boers Kveldsvcrftr de nyere Nordmænds Kveldsværd, Svenske Qvällsvärd; jfr. det 

gamle höitydskc Nahtaband. (Graff Sprachschatz, I, 98). I Vidensk. Selsk, Ord
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Frisernes Quel, Quäl, Queld. I den nyere Tid ploie Islænderne 
at holde deres Aftensmaaltid paa denne Tid af Dagen, hvorfor 
det (efterat det gamle Aftan og Aattverdr er forsvunden af 
daglig Tale) haldfes Kvüld-máltid (nu mest Kvoldmatur)*) , 
svarende til det norske Kvældsmaal, svenske Qyilllsmål. Pon- 
toppidan heretter, at Nordmændenes Qvældsmad pleiede at nydes 
om Aftenen Kl. 10. Paa denne Tid indtreffer der ellers i Island 
og paa Færoerne (især om Vinteren) den saakaldte kvöldseta 
(kvöldvaka, da Folkene sidde sammen ved Arbeide eller Mor
skab), eenstydigt med de norske Kvældset, Kveldseta m. m.

Den hele Eikt kaldtes fordum i Almindelighed kviild. 
Kongespcilet skildrer den som Solens Nedgangstid med det der 
paa folgende Tusmörke, (da Nordvestvinden især hersker), for
kyndende Hvilens Stund (hvildar stund).

Endvidere kaldtes denne Eikt, betragtet som den forste af 
de trende i hvilke Natten (ligesaavel som den saakaldte egent
lige Dag var inddeelt) öndvertf nótt, den tidlige Nat eller Nat
tens förste Afdeling, saaledes f. Ex. i Laxdæla Saga S. 210. 
Disse Nattens 5de Eikter udgjorde ellers ligesaa mange Vagter 
paa de Steder hvor Opror eller fjendtligt Overfald befrygtedes. 
Tidspunktet for dens Udlob kaldtes: er pnÔjùngv var af nótt 
(da Nattens förste Trediedeel var forbi). See f. Ex. Heimskr. 
II, 220, 252, Fornm. S. XI, 160.

bog (V, Q, 233; 1821) lindes denne Bemærkning: „Ordet bruges nu kun i Poesie, 
samt hist og her i Provindserne, og især i Norge.” I Island (og paa Færoerne) 
bruges derimod Ordet kviild almindelig, men aftan nævnes næsten aldrig i Prosa, 
endskjöut det vel forstaaes af alle.

v) I Almuens daglige Paie ogsaa Kvöldskattur, (ligesom Davre kaldes Moigiinskattur) ; 
det förstmeldte Ord udelades af Björn Ilaldorson, som overhovedet kun forklarer 
Ordet skattr (eller Skat, — her pligtig Ydelse?) som Frokost5 det bruges nu mest 
om de Tjenestefolk og Dagleiere tilkommende Maaltider.

C c*
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Den 7de Eikts forste Stund indtræffer (i Island og det 
nordlige Norge) ved Solens tilsyneladende Stilling i Vestnord
vest (mid mund a útnordurs ok nordurs) Færôboernes haalga 
Noran Kl. e. M. Stunden kaldes háttatími, (og dens Be
gyndelse især, efter det Nysanfôrte, hvíldartíd, Svensk livilo- 
stund, svarende til Angelsaxernes bedtid (i det nyere Engelske 
bedtime) ogsaa det danske „Sengetid” in. m. Nordmændenes 
Qveldesætter, Kveldsætning bruges og især om Sengetiden, 
svarende til det almindelige svenske Qvällsätning eller Qv'åll- 
såta, som Östgöterne (efter Ihres Dialekt-Lexieon) udtrykke 
sig. Svenskernes hög Qvåll gjelder især om denne Stund eller 
dens Begyndelse. Hertil maa man vel henfore det norske 
Eldsmaal, brugt i Tellemarken (efter Wille) om den Tid, da 
den sidste Ild der pleier at sættes paa Skorstenen for at varme 
Stuen ved. Liljegren kalder Eikten „stundende Natt.”

— 14. Den 7de Eikts 2den Stund antoges at begynde med So
lens forudsatte Stilling i Nord (Nordur) Færôboernes TVoor, 
Nordmændenes rake Nor Kl. 12 e. M. Benævnelsen mid nótt 
(media nox) Midnat (som har tilsvarende Benævnelser i andre 
beslægtede Sprog) gjelder ogsaa virkelig Nattens Midte efter 
Forfædrenes Udregning. Undertiden kaldes den lægst nótt, 
den laveste eller dybeste Nat, modsat hæstr dagr, den höjeste 
Dag (see ovenfor III, 6) — hvorimod de norske Högstnaatte, 
Hogstnættes eller Ilæsnaatte give den samme Betydning som 
Færôboernes Haadimme (hôieste Môrke) og Engelsmændenes 
noon of the night (svarende til Romernes meridies noctis).

Den hele Eikt kaldtes deels midnætti, (i Kongespeilet mid 
nótt) da Nordenvinden især antages at herske, modsat det al
mindelige middegi — deels lågncetti, (lav Nat) modsat hádegi
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eller Höidagstiden. MiânœUisskcüï nævnes den (eller muelig 
dens 2den Stund) i Saga Egils Skallagr. S. S. 596. Eikten 
udgjorde Nattens anden Trediedeel, og kaldtes, skjönt kun 
sjelden, annar priÔjùngr nætur (see de i Slutningen af VI, 12 
an lorte Citater). Liljegren kalder Eikten „Natt” isteden for 
„Midnatt” eller „Midnattstid.”

VIII 15. Den 8de Eikts forste Stund tager sin Begyndelse ved So
lens antagne Sta i miåmunda norfiurs ok land nor (furs,
Færoboernes liaalga Landnor, vort Nordnordost, Kl. 1 ¿ f. M. 
Saavel Tidspunktet som selve Eikten og Stunden kaldtes for
dum i Norden ótta. At dette Ord allerede brugtes i den he
denske Tid sees udtrykkelig (blandt andet) af folgende æld 
gamle Kildeskrifter.

I den ældre Edda forekommer ótta som et Tidslob af Nat
ten eller Morgenen, förend Dagen (ândverÔr dagr) var be
gyndt. Den yngre Edda fortæller at da Thor en Nat over var 
til Gj æst hos Thialfes Fader, stod han op i Otte, „fór Dag”, 
hvoraf det erfares at Stunden hörte Natten til. At Trællene i
Hedenold tilholdtes at staae op i Otte-Eikten (for ved den 
næstes Begyndelse at kunne begynde deres Arbeide) kan sluttes 
af Volsunga-Saga (bygt paa ældgamle Digte) hvor en ung 
Trælkvinde fortæller at hun i hendes Barndom var vant til at
drikke meget i Otte (i ôttu), men da hun holdt op dermed, 
vaagnede hun paa samme Tid af Dögnet. Ragnar Lodbrogs 
Dødssang (14 Sir.) skildrer en Fægtning, holdt i Ottetiden. Da 
Harek Gand henved Aar 852 udfriede Ragnhilde, Harald liaar- 
fagers Moder, af hendes Fangenskab, kom han, i Ottetiden, til 
Berserken Hake’s Gaard. Fra Nordens kristne Tid bliver det 
overflødigt at samle mange Exempler. Dog bemærke vi at da
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Harald haardraade i Aaret 1051 afbrændte Hedeby eller Sles
vig’, bevidnede en Skjald om sig selv at han der kjæmpede om 
Natten, for Otte (vask i nott fyrir óttuj*),  samt at otta og 
nævnes som en Deel af Natten, i den ældre Gulethingslov, i 
Vestgöta Lagen (udg. af Schlüter) o. s. v.

*) Atlamål 50 Strophe, Edda Sæm. 1. c. II, 446—47. Snorra-Edda meö Skåldu, Rasks 
Udg. S. 49, Fornaldar S N. 1,147. Krákumál, Rafns Udg. S. 12, 123. (Johnstone og 
Sjöborg havde der forhen forklaret Ordet ved Kl. 8 f. M-). Ueimskr. 1. c. I, 70, 
111, 92.

*♦) Júmsvikínga Saga i Fornmanna sögur XI, 159. Saga Olafs Trggvasonav, Skal 
holts Udg. I I). S. 197—198.

Det synes at være denne Ottetidens Stund der fordum i 
Norden kaldtes Hana-ótta, ommeldt f. Ex. i den ældre Gule- 
tliingslov efter Universitetets af mig benyttede Membran (Paus 
oversætter Ordet kun ved Otte, som den sidste Grændse for 
Söndagens Helligholdelse om Mandags Nat). Den kaldtes vel 
saaledes af det forste Hanegal. Man antager at Hushaner 
sædvanlig gale fürste Gang om Natten Kl. 1^; see Zinckens 
Oeconorn. Lexicon 1744, I, 1059 („das erste Mahl um halb 
zwey Uhr”). ILana-ótta svarer da til Romernes gallicinium. 
Dette bekræftes ved Angivelsen af de 8 Dagstider bagved Ælf- 
riks Glossarium hvor Uhtentid siges at indtræffe det allertid- 
ligste om Morgenen naar Hanen galer. Angelsaxernes Ulde 
svarer til vor ótta*̂  denne (og især dens nu omhandlede fürste 
Stund) sagdes fordum at indtræffe er prtåjtingr Ufir nætr (naar 
en tredie Deel levnes — eller er levnet — af Natten); i dette 
Öieblik (altsaa Kl. 1£ om Natten) pleiede man i Aaret 1014 
at ringe til Messe i den Kirke i London til hvilken Knud den 
Stores danske Krigere liürte**);  det har da været til den der 
brugelige Ottesang, navnlig den forste, efter Islandsk Tale-
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Den er i Island bleven holdt ved denne selvsamme
Tid, haldet hinn fyrri ottusaungr, den tidligere Aftensang
(hvorom mere i det folgende).*)

*) Omtrent 1323 flyttede Biskop Laurentius af Holum den forste Ottesang (i hans Stift) 
tilbage i Tiden til strax efter Midnat, da matutinum og udenlands var oprindelig 
blevet holdt, for at de Geistlige kunde udhvile sig fra den Tid af, til den sildi
gere Ottesang som holdtes Kl. 3 {Saga Laurentiusar biskups 43 Kap.),

*■*) Jacob Gr i min udleder (i Deutsche Mythologie, ny Udg. S. 686) det gamle tydske 
uhtostcrno (som paa Islandsk kunde oversættes ved óttustjarna) af u/ita, Gotli. uthvo 
„crepusculino” (Morgentid); Morgenstjernen kaldtes og fordum paa Tydsk taga- 
slerno, svarende til Islændernes „DagstjarnaF. Mærkeligt er det at de kristne An- 
gelsaxer synes at have gjort Forskjel paa sumían uhtan (Sol-Otte) og miesse uhtan. 
(M esse-Otte); til den sidstnævnte havde de naturligvis intet Kjendskab i deres 
Hedenold.

Benævnelsens og dens Betydnings Ælde fremlyser og af 
dens Sidestykher i andre beslægtede og ældgamle Sprog: Ulde, 
Uhttid nævnes paa adskillige Steder hos Cædmon, og Menin
gen gjelder stedse om Natten, fór Dag, eller, i det höieste, den 
tidligste Morgenstund. I Heltedigtet om Beovulf betegne disse 
Ord en Tid af Natten eller og Tusmorket. Da dette æld
gamle Kvads Original efter al Sandsynlighed var dansk eller 
skandinavisk, kunde man falde paa den Formodning at Egkt, 
(Oikt), som .Aftenens Grændse, i Oversættelsen var kommet 
til at gjengives ved Uht, thi Uhte, o. s. v. betyder ellers 
stedse i Angelsaxisk den sidste Deel af Natten eller den tid
ligste Morgenstund. Ilos Hero, i Heliand og i flere oldtyds læ 
Skrifter forekommer Ordet som Uht, Uoht, O uht, Uhta, Uohta.
Af samme Oprindelse er del Moesogothiske Uhtvo, Morgen
stund**).  I Omegnen af Osnabrück betyder Ucht endnu Mor
gendæmringen; beslægtede hermed ere (efter Outzen) Kilians 
Ochten, Uchtenstonde, Uchta, Holl. Ogtend, Morgenstunden. 
Nogle udlede Ordet fra Sanscrits Ushas, Morgenstund.
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Overalt i de nordiske Riger finde vi vistnok endnu dette 
selvsamme Ord eller tydelige Levninger deraf.

I Norge betyder Otta, Otte endnu overhoved Tillen für 
Dag om Morgenen. Chr. Jensen anfører Ote som Nordmæn- 
denes förstc Dagstid, men forklarer Ordet kun ved „Hanegal.” 
Deraf kommer Ordet Ottemaal, som vel oprindelig liar beteg
net Tidspunktet da Eikten eller Stunden begyndte (óttumúl), 
men nu vistnok betegner en Forfriskning, der nydes af dem 
der saa tidlig give sig til at arbeide. Biskop Ludvig Harboe 
liar ellers (i det Danske Videnskabers Selskabs Skrifter V, 260) 
meddelt den mærkværdige Underretning, at Nordmændene 
havde tvende forskjellige Ottetider: „I Norge er endnu det 
„Ord Otta meget brugeligt. Naar een skal staae meget tidlig 
„op hedder det at taae Otta. Den forste Otta, eller som de 
„nævne den, store Otta, regne de at være mellem 2 (1^?) ** 
„og Efter otta mellem 5 til 4 (4^?) efter Midnat.” Den her 
omhandlede Stunds rette norske Navn (foruden det ældgamle 
hana-ótta') er altsaa „Store Otta.” Disse Bemærkninger ere 
optegnede i Throndhjems Stift, hvor Forfatteren var Biskop i 
adskillige Aar fra 1745 af.

I Jemteland betyder nu Otta Tiden fra Midnat, til det 
bliver lyst; i Ostgötland, Vestgötland og Angermanland 
derimod den tidlige Morgenstund, dog vistnok tildels tillige 
den sildigste Deel af Natten, da Ottemål blandt Vestgoterne 
betegner Arbeidstiden for Dag om Vinteren. Ogsaa nydes i 
den en Forfriskning som dels kaldes Ottemål, dels Ottevard. 
I Sahlsledts svenske Ordbog forklares Otta som et almindeligt 
Ord ved „Conticinium”, Tiden mellem Hanegal og Dagning. 
(tempus medium inter gallicinium et diluculum).
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I Danmark synes Ordet Ottestund i Moths Tid at have 
betydet den tidlige Morgen. Selve Ordet Ota eller Otta bru
ges endnu i samme Betydning paa Bornholm; den Forfrisk
ning, som der da nydes kaldes Ottemad. Der bruges ogsaa 
Ordet Ottesang, samt i Sverrig Ottesang og i Norge Otte- 
messe om protestantiske Geistliges Froprædiken.

Vi have her samlet alle de Ord, der ere os bekjendte, 
vedkommende Benævnelsen Otta, om end nogle af dem sand
synligst bör henføres til den næstfølgende Stund.

_ jo 8de Eikts 2den Stund antoges at begynde ved Solens for
udsatte Standpunkt i Nordost, kaldet Landnor &r, Færoboernes 
Landnoor, Nordmændenes Landnor, Kl. 5 f. M. Tidspunktet 
kaldtes MiÔolta, samt vistnok tidt, i nyere Tider, ligefrem Otta, 
da dens rette Begyndelse med næstforegaaende Stund var gaaet 
Folk af Minde. Stunden kunde ellers nævnes Midóttuskeió 
eller ofanverd otta', den kaldtes i Norge (som ovenmeklt) endnu 
midt i det 18de Åårhundrede Efler-Otta. Den hele Eikt nævn
tes fordum ofanverd nótt, áliáin nótt, efri luti nætur ; paa Svensk 
nævnes den af Liljegreen: lidandc natt (den sildigste Deel af 
Natten); hos Saxo: pervigilium tcrtium som tredie Nattevagt 
(pridjiingr nætur) ; i Kongespeilct: koniande mor gun (kommende 
eller tilstundende Morgen). l*aa  Færoerne kaldes den endnu 
(efter Lyngby 1. c» S. 403) Ögt firi dan, den (næste) Ögt für 
Dag.

Ved denne Stunds Begyndelse holdtes i Island den anden 
Ottesang, som udtrykkelig kaldtes hinn efri óttusaungr, den sil
digere Ottesang. Det vil være noget paafaldende for Mange, 
at de islandske Geistlige fordum holdt forskjellige Ottemesser 
og altsaa i det hele 8 daglige horas canónicas, da man ellers i 

Sel. hist. og philos, ¿iflt. I’ll Deel. Dd
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Eikt. Stund.
VIH. 16.

Almindelighed kun kjender 7. Delte er dog allerede blevet 
oplyst ved Finn Johnsen*),  hvortil jeg endvidere kan föie: at jeg 
har fundet tvende islandske Ilaandskriiter i den Arnæmagnæan- 
ske Samling, der indeholde en Fortegnelse og Forklaring over 
de daglige Messer, anförte med deres gamle islandske Benæv
nelser. I delte Skrift omhandles tydelig de tvende Ottesange 
under særskilte Benævnelser og Afdelinger**).

Finni Johannati Hist, eccles. island. I, 162 især .efter Skriflabofi ptorlåks biskups, 
eller, som vi erfare af samme Værks IV, 150—60, et Tillæg dertil,

**) Begge disse saaledes fundne Haandskrifter indeholde en gammel islandsk eller 
norsk Traktat, kaldet: Messuskiring og allra tiôa (sandsynlig forfattet i det 12te 
Aarhundrede) hvori de daglige Messer tillægges indenlandske Benævnelser, de 
saakaldte horæ canonical beskrives og Tiden for enhver især fastsættes, deels efter 
Dagstidernes Navne, deels efter den Himmelkant hvori Solen da synes at have sit 
Standpunkt o. s. v. efter de ældgamle nationale Vedtægter. Det ene af dem er en 
Membran, Nr. 625, 4to, det andet en nyere Afskrift, Nr. 682, ikke udskrevet deraf, 
men af en forlængst tabt Skindbog, skreven, som det synes, med stor Nöiagtighed. 
I begge Exemplarerne findes disse mærkelige Steder: 1) /tinun firra ottusaung. 
piott vér sÿngium kann um morgin, på cr hann pó til miôrar natr settr a: ,,Oin 
„den tidligere Ottesang. Endskjöndt vi synge den om Morgenen, er den dog bleven 
„anordnet for Midnat’’. 2) óttasaungr hinn e/ri. Nú cru pessi r 'ók ittusauiiga tveggia 
a: „Den sildigere Ottesang; nu ville vi forklare Anledningen til de tvende Otte
sange’’ o. s. V. Membranen 435 (12mo) indeholder en anden Afhandling (ogsaa i Mo 
dersmaalet) om Messe-Ceremonierne paa forskjellige Höitider og Helligd age. Deri 
foreskrives, blandt andet, at paa Skjertorsdags (Christi Nadveres) Aften (náttveróar ap< 
tan lirists er vi kiillum skirdag} skulde 4 Lys brænde paa Alteret, næn de skulde sluk
kes mod Slutningen af den sidste Ottesang (nt premum eus efstii óltusaungs) paa 
selve Helligdagen, Finn Johnsen bemærker ellers 1. c. at Hildebrandt, i Skriftet 
de precibus veterum har erkjendt, at nogle Geistlige fordum have plciet at holde 
8 forskjellige Messer eller horas canónicas. Durand, som levede i det 13de Aar
hundrede, opregner kun 7 daglige Messer, der skulde boldes af de egentlige Præster, 
hvorved lian faaer Anledning til at udlade sig vidt og bredt om det hellige Syvtal. 
Dog omtaler han det særegne Matutinum som holdtes af Munkene; fíatiouale oft', 
div. (Basil, 1488) Fol. CXVIII.

Saxer og Angelsaxer indforle for det meste Kristendom
men i Skandinavien og Island; de Messetider, hvilke de selv 
jagttoge eller anordnede for hine Lande, höre endnu, med enkelte 
Modifikationer, til de almindelige catholske Ritus, (efter hvad 
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Eikt. Stund.
VIII. 16.

Clausen har viist: Catholicismens og Protestantismens Kirkefor
fatning, Love og’ Ritus, 1825. S. 677). Til Oplysning herom 
tilfoier jeg folgende, paa ovenanforle (og flere) Skrifter grun
dede Sammenligningstavle, — hvorved det maa bemærkes, at 
de gamle islandske Navne for Messetiderne fordum rimeligviis 
og ere bievne brugte i Norge og Sverrig.

Daglige Messetider.
<DËdnordisk.e

Benævnelser, især i 
Island og Norge.

1, Ilion fyrri Uttu- 
saungr. (I Island, 
foist Kl. li f. M.*)  
senere strax efter Kl. 
12 f. M.),

2, Ottusaungrhinn efri 
(Til. 5 f. Mi).

3, Mió morgunst ió (og- 
saa kaldet formessa). 
Den skulde holdes 
,, Jjú sól er i austri” 
(0 i (). Kl. G f. M.) 
»I esse-Stunden kald
tes undertiden i Nor
ge Primamål (ogsaa 
Primt ió).

4, Dagmálatió (Tertz- 
tiö) „sol i landsuihi” 
(øiSO., Kl. 9f.M.)

5, MiÓdagstiÓ (Sextiö 
ogsaa kaldet hámes- 
sä') ; ,,sóí í sufrri mió- 
ju"(Q i S. K1 12 
f. M.).

Angelsaxiske.

1 a, Efter Forum. Sü- 
gur XI, 159—160 
pleiede de danske 
Krigere i London 
(tidlig i det 11 te Aar
hundrede) at gaae til 
Ottesang Kl. 1| f. M_ 

Ib, Vhtsang (cantus 
antelucanus) Kl. 3 
f. M.

2, Primsang (cantus 
inatutinus).

3, Undersang(Undern- 
sang, cantus tertia- 
nus).

4, Middægssang (ea ri
tus meridianus).

Danske.

1, Ottesang, Mor
gensang, Promesse.

2, Pt •im, Primsang.

3, Terlzsaug.

4, Scxtsang.

Kiitl id ri bruge» 
lige Latinske.

(Den ¡Messe som hol
des i mange Klostre 
ved ¡Midnatstid, men 
ikke iagttages af de 
Sccular-Geistlige, sva
rer vel til Nordboer
nes tidligere Ottesang).
1, Matutinam eller lau

des (i Dagbræknin
gen).

2, Prima (hora).

3, Tertia.

4, Sexta.

♦) Det er mærkværdigt, at denne Fordeling af de canoniske Messetider er indrettet 
saaledes , at enhver Messe indtræffer ved hver Eikts Middelpunkt, — Jon Arnason 
paastod derimod at de vare bievne holdte ved hver Eikts Begyndelse.

' Dd*



212

Oldnordiske
Benævnelser.

6, Nona, nóntíd, .,sól i 
iltsuöri” (O i SV. Kl.
3 e. M.).

7, Miñaftanstíü, aftan- 
saungr, sálutiñir 
a: daglig Sjælemesse 
(sol i vestri, 0 i V ),

8, Kveldsaungr (nátt- 
satingr),

Angelsnxiske.

5, Nonsang (cantus no- 
nalis).

6, Æfensang (cantus 
vespertinus).

7, Nihtsang (cantus 
nocturnus).

Ilanske.

5, Noonsang.

6, Aftensang.

7, Natsang.

Endnu bruge
lige Latinske.

5, Nona.

G, Vesper æ (ved Da
gens Hel doing).

7, Completorium (efter 
Solens Nedgang).

Heraf erfare vi at saavel Geistlige som Lægfolk, i vort Nordens 
katholske Tid, med Hensyn til Dagmesserne maatte rette sig efter Solens 
Gang gjennem Verdenskanterne.

Hvor man ingen Dagsmærker havde eller kjenilte sögte de gamle 
Skandinaver, ved Iagttagelser af Solens Skin og visse Gjenstandes Skygge, 
at udfinde Bestemmelser for Himmelegnens og Stedets Beliggenhed. 
Derpaa have vi et mærkeligt Exempel fra en Beise, som nogle Grônlæn- 
dere af skandinavisk Herkomst foretoge i Aaret 4266 fra deres Hjemstavn 
til de nordligste Egne af Baffinslnigten. Paa Tilbageveien anstillede de 
St. Jacobs Dag (den 2ode Juli) netop ved Middag, denne særegne Iagt
tagelse: „Solen skinnede der baade Nætier og Dage (endskjönt det frös 
„om Natten) men den var ikke lioiere end saa, at da den var i Sonden 
„og en Mand da lagde sig paa tvers i en sexaaret Baad*),  udstrakt mod 
„Rælingen, saa traf Skyggen af det Bord, som var nærmest mod Solen, 
„i Ansigtet paa ham; men ved Midnat var Solen saa höi, som naar den, 
„hjemme i Bygden, er i Nordvest”. Stedet, hvor Iagttagelsen blev gjort, 
var ved den fordum saakaldte Krogsljordshede {Iîrôksfjarâarheiôï)^ hörende 
til det store nordamerikanske Fastland. Geistligheden i Garde, da Grön-

♦) Sexaarede Baade, kaldede, ligesom den heroinineldte, sexæringr^ ere endnu i alminde
lig Brug i Island; de pleic som oftest at være lige store og have tre Par Aarer. 
Efter Hallager bruges Ordet Sexring Vester paa i Norge om en stor Baad med 4 til 
6 Par Aarer; Sexaringur derimod (efter Svaboe) paa Færoerne, om cn stor Baad 
med 12 Aarer. 
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lands Bispesæde, havde udsendt den her omhandlede Expedition paa Op
dagelser i Polaregnene. Garde (Garåar) er uden Tvivl det nærværende 
Igaliho, paa 60° 55' nordlig Bredde. Ved at sammenholde hine tvende, 
om end meget simple og ufuldstændig beskrevne Observationer, med an
dre gamle Efterretninger, troer man at have udfundet, at det Sted, hvor 
de ere bievne gjorte, laa ved Barrowstrædet i Nærheden af Lancaster 
Sound *).

*) Grieiilands sínnálar efter den gamle Hauksbók, i Rafns Antiqvitates Americanæ, S. 
269—73, med mathematisk-astronomiske Bemærkninger derover, S. 415—18. I Texten : 
„J>ar fraus på um nætur, en sól skein bæfti nætur ok daga, ok var eigi liærri, pá er’hiin 
varisuöri, ef maör lagöist um pveran sexæring, út at borñinu, pá bar skuggan i andlit 
lionuin af pvi boröinu er nær var sólinni; en um miônætti var Inin sva liá sein heiina i 
hygö, pá er Inin er i ütnoröri. Jfr. Grönlands hist. Mindesm III, 238—41, 244.

Af en noget lignende Natur er den besynderlige Fremgangsmaade 
(beskrevet i islandske Haandskrifter om Tidsregningen, fra 1600 Tallet) 
hvorved man, i en vis Stilling, ved Hjelp af et mellem Fingrene opreist 
Straa og dets Skygge, naar Solen skinner, skulde kunne benytte Haan
den som en Solskive, for at udfinde hvilken Tid det var af Dagen. Da 
jeg neppe kan antage at Nordboerne i Middelalderen have kjendt 
denne Iagttagelsesmaade, samt formoder at den er af en nyere og frem
med Oprindelse, indlader jeg mig her ikke videre paa dens Beskrivelse.

Ved den ovenommeldte sammenlignende Tabel over de ældre og 
nyere Skandinavers Inddeling og Benævnelser af Iliim elkanterne og 
Dagstiderne, er Folgende at bemærke:

Tabellens 1ste Hoved-A fdeling angiver de 8 Eikters oldnordiske 
især islandske og norske Benævnelser, som mærkelig nok (efter hvad der 
og nedenfor vil blive oplyst) i Hovedsagen ganske stemme overecns med 
de Lausifzisk-Vendiske.

Den 2den og 5die Hovedafdeling vise den i Island, paa Færoerne 
og i Norge overeensstemmende Beregning af Dagens eller DögnetsTids- 
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inddeling i Eikter (Ögter) samt Ættinger (Halvögter eller Stunder) sva
rende til den 4de Hovedafdelings Henvisning til de Himmelkanter, hvori 
Solen antages at staae ved Eiktens*)  eller Halvögtens Begyndelse, samt 
ligeledes (il den Ste Hovedafdeling, hvor denne angives efter vore nu 
brugelige Klokkeslel. Den 4de indeholder, i tvende Underafdelinger, de 
oldnordiske (især islandske og norske) Benævnelser for enhver af Døgnets 
1G Stunder, samt de Levninger som endnu haves af dem i Norge, S ver
rig og Danmark; de fleste fremmede, paa de Frisiske nær, ere kun op
tagne i Texten. Det maa og bemærkes, at de fleste nyere Benævnelser 
findes i Almuedialekter, og anvendes nu for det meste blot paa Maaltider 
eller Maaltidslimer, hvorimod de ældre tildeels i den katholske Tid vare 
bievne brugte om Messetiderne, og tildeels allerede i den hedenske Tid, 
baade i Norge og i Island, om Dagens Tider, med Hensyn til forskjel- 
lige lovbefalede, saavel som andre offentlige eller huuslige, for Land
manden nødvendige Forretninger.

Færoboernes öktesyslem fremstilles saaledes, af Landt, ved inde-

*) De for <le 8 Eikter angivne Verdenskanter ere tydelig anførte paa Etmaalsskiven, 
med de Benævnelser sotn de islandske og norske Oldskrifter hjemle, og som fordum 
tillagdes dem overalt paa Islands Sonderland, Vestland og Nordland. Dog linde 
nu folgende Undtagelser Sted: paa Vestlandet kaldes SO. undertiden Siidaustr (i.<tte- 
denl'or Landslide) og SV. Suâvestr (i steden for Utsuår). Paa Östlandet kalder man 
nu SO. Ut.swdr, istedenfor de (ivrige Islænderes Lnndsudr, og S V. Lnnrfsmtr isteden- 
for Utiwdr; disse, som det synes nyere, Benævnelser passe og her bedre til Egnens 
Beliggenhed. Endelig maa det bemærkes om Beboerne af Islands Nordland at de 
kalde SV. Sttåveslur, ikke Utsutir, men beholde iövrigt Oldskrifternes ogrSonderlan- 
dets Beboeres Benævnelser af Verdenskanterne. Disse Afvigelser erindre os om 
visse Navne for Vindene i de gamle, egentlig germaniske Sprog, der i andre Hen
seender ligne oldnordiske og endnu brugelige islandske f. Ex. disse: Nordroner 
(„aqvilo’’) i tydske Glosser fra det 8de Aarhundrede (Diutiska I, 167), er Islænder
nes Noråriena Nordenvind; Ostroni (sammesteds III, 24), Isl. ¿tustræna, Östenvind 
o. s. V. Om Ordet rana, der endnu i Island baade bruges om en sagte Luftning og 
om Sindet, Forstanden, har jeg handlet i Eddalæren og dens Oprindelse IV, 113; 
saaledes betyder og Ordet andi: Aand, Aande, en sagte Luftning (hvoraf Hedningerne 
meente at Aanden var oprundet eller indgivet; jfr. Genes. II, 7); i ovennævnte Værk 
IV, 196 o. f. har jeg sammenlignet de oldnordisk-islandske gjóstr, gustv (Luftning, 
Blæst) med det tydske Geist, Engl, ghost o. s. v., see ellers 1. c. S. 116 om Sindets 
digteriske Benævnelser blandt Nordboerne som Luftning, Aande o s v. 
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værende A århundredes Begyndelse: „1 Henseende til Dagens Timers Ind
deling-, veed de vel, ligesom Udlændinger, at dele et Dögn i 24 Timer 
„og nogenlunde at give ethvert Klokkeslet sin rigtige Bestemmelse, men 
„dog har de ellers deres sædvanlige Maade at dele Dagen og benævne 
„Tiden paa, og efter denne Maade indeholder et Dögn 8 ökter, hver Ökt 
„fil 5 Timer, men for endnu noiere at bestemme Tiden, have de og halve 
„Ökter, som altsaa bestaae af 1^ Time, hvilke de give Navn af den Ke- 
,.gion i hvilken Solen staaer, f. Ex.:

„ONO kaldes halvgaaen Öster d. e. Kl. 4£ Morgen
„ O — Öster — — — 6 —” o. s. v.

lige til den 15de Horizont- og ökts-A fdeling NNV. Lyngbye, som selv 
gjorde lignende Iagttagelser paa Stedet, udlader sig saaledes om den 
samme Gjenstand: „Beboerne udregne Dagens Tider efter nogle Hoved
punkter eller Solemærker paa Himlen, hvoraf hver indbefatter 3 Timer, 
og dette Tidslob kaldes en ögt, Islandsk Eikt. Det inddeles igjen i 
halve Dele, hvoraf enhver indeholder Time og betegnes ved Ordet 
holva (haalva) som sættes foran. Spörger man f. Ex. Qvuss* cr fram 
„hvor langt er (Tiden gaaet) frem”, da faaer man et saadant Svar: Soulin 
er uj liolva estur (eller tea er holva estur) o: Kl. 4^ f. M. o. s. v. Ogsaa 
Lyngbye meddeler en Tavle over disse Dagstider som i alt væsentligt 
stemmer med den ovenommeldte; kun skrives Utnering (Isl. útngrdlngr) 
for Utnoor, (Isl. útnordr) hvor Vinden forvexles med den Verdenskant 
hvorfra den kommer*).  De ovrige 5 (sidste) Afdelinger har jeg taget 
fra vedkommende Steder afSvaboe’s endnu ikke i Trykken udgivne Sam
linger til en færoisk Ordbog. Efter disse har jeg og anfört Himmelkan
ternes og Stundernes Benævnelser saaledes, som Færingen selv udtrykker 

*) Landt Beskrivelse over Færoérne 1800 S. 443. Lyngbye Færoiske Kvæder 1822, S. 
400—403. Det anfôrte færoiske Spörgsmaal passer til det islandske: hviirsu (udtalt 
ltvwrsu, ogsaa kvursu, kvusstt) er frammordid j da svares f. pad er midur moryun 
(det er midt paa Morgenen); Kl- 6 f. M.,
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sig i deres daglige Sprog, der vitterlig er en Dialekt af det oldnordiske 
eller nu saakaldede Islandske.

Denne (ogsaa med Hensyn til Dagens eller Dögnels Begyndelse) 
mærkværdige Overensstemmelse med den islandske Eikt- og Stundind
deling er vistnok ikke laant fra Islænderne, med hvilke Færingerne aldrig 
have havt noget stadigt Samkvem, men er af begge Folk nedarvet fra 
deres fælleds Forfædre, Nordmændene, især dem der fordum udvandrede 
fra Norges nærmest liggende Vestkant. Dette erfares ikke allene af 
gamle Underretninger i Sagaer og Love, men ogsaa, som vi nu strax 
skulle see, af de endnu i Stamlandct bevarede Skikke og Sproglevninger.

Om den norske Almues nationale Inddeling af Dagstiderne have 
vi kun adspredte og ikke saa fuldstændige Efterretninger. I det danske 
Videnskabers Selskabs store Ordbog (der og indbefatter Ord af det 
norske Almuesprog) læses, i 4de Deel (Bogstavet O, S. 17): „Öyt, i Fær- 
,,öerne og Nordlandene Ökt (Isl. Eikt), et Tidsrum af 5 Timer. D en 
„norske Bonde inddeler endnu Tiden i Ogter*) ”. Det er uden Tvivl 
disse 8 gamle Tidsafdelinger om hvilke det hedder i Arentz’s ovenfor 
paaberaabte Beskrivelse over Söndljorden**)  at de tilsammen udgjöre et 
Ælmaal (Døgnets 24 Timer). Nogle af dem synes i nyere Tider at have 
faaet nye Navne og vor Forfatter bevidner selv, at siden den trykte Al
manak, eller, (som den, afde forhen i den indforte Spaadomme om Veirliget 
kaldtes) „Veirboken”, kom i Brug blandt Indbyggerne, er deres gamle 
Tidsregning og Stjernekundskab gaaet i Forglemmelse. Alligevel har 

*) Hermed kan man jevnföre llallagers norske Ordbog S. 146: „Ögt, en Deel af Tiden 
en Stund af Dagen’’. Blot et Exempel om en Ögt, eller vis Tid af Dagen, der 
siges at være 3 Timer, anföres der. De gamle Nordboeres Eikt, Oikt (z«r 
som en bestemt Stund (eller Halvögt) af Dagen kaldes ogsaa endnu i Norge Ögt, 
efter hvad jeg ovenfor og i den sammenlignende Tavle haranfdrt; idet dette skrives 
faaer jeg den mundtlige Underretning af den norske Lærde, lir. Christian Lange, at 
han, paa Reiser i Norge, liar erfaret at Almuen der endnu bruger denne Benævnelse i 
samme Betydning.

**) Norges topographiske Journal, 33te Hefte, 1808, S. 13 (o. fl. Si.).
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jeg1, efter det af Arentz og- Flere anførte, troet at kunne henføre hine 
Tidsafdelinger til det gamle norske Ætte—eller Eiktesystem som følger 
den samme Orden med Hensyn til Himlens Hovedkanter og Dagens 
Tiders Opregnelse*).

*) Konúngs Skuggsiá, S. 38—44, jfr. 54; heraf meddele v; et Uddrag i den 1ste Ho
vedafdeling af den sammenlignende Tavle.

**) Kristinréttr Jiorlåks ok Ketils 45 Kap. S. 166 ; Dagr skal fgrr koma alls misseristals 
enn nott. Erichsen anseer det for en Skrivefeil, da det modsat burde hedde: Nótt 
sakl dagr, — men vi maa vel lægge Mærke til at denne Kirkelov egentlig 
er vedtaget som en Deel af den verdslige Lovbog, Graagaasen , og at den her al
deles ikke folger den geistlige eller kirkelige Tidsregning (Arnesens Isl. Rettergang 
S. 75—76). En saadan Skriverfeil i alle Exeinplarerne er heller ikke let tænkelig. 
Stedet findes og, fuldkommen som det her er anført, i de ovennævnte Membranfrag 
menter af Rimbegla i det store kongelige Bibliothek, saavel som og i den trykte 
Udgave.

f'id. Sel. hist, og philos, ¿¡[h. l’ki Deel.

Alle disse Systemer (især aabenbare det islandske og det færøiske) 
begynde Døgnet med selve Dagens Begyndelse, beregnet efter den længste 
Arbeidstid i Sommeren eller Kosten, — som den i Island (og formodent
lig forhen i ¡Norge) var bestemt ved Vedtægter eller Love. Det blev, i 
Aaret 1125, fundet nødvendigt, at indføre folgende Bestemmelser i den 
da for Island vedtagne Kirkelov: „Dagen skal antages at komme forend INat- 
ten, efter al Halvaarsberegning”**)*  denne anvendtes paa alt hvad der ved
kom Islands politiske eller Regjeringsaar (landsstjórnarárj og dets landoeko- 
nomiske Aar (btistjórnarár), thi alle de dertil hörende, i Loven foreskrevne 
Regler henfortes til det saakaldte Misseristal 9 nemlig til Ordenen eller 
Tallet af enhver IJge i ethvert af de Ilalvaar (Vinter eller Sommer) 
hvori Aaret paa Island, efter den ældste hedenske Lovgivnings Bestem
melser, inddeeltes. Denne Tidsregning maatte og, efter Kristendommens 
Indførelse, iagttages med Hensyn til de i Kirkelovene paabudne Tienders 
Erlæggelse m. m., men i alt hvad der angik kristelige Hoitiders, Hellig
dages , Ilelligafteners og Fastetiders Berammelse og Helligholdelse 
burde man derimod rette sig efter de kanoniske Loves Regel: at Natten 
antages at komme for end Dagen. Hin ældre Regel om Dagens Fortrin 

E e
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for Natten nödte Rimbegla’s geistlige Forfatter (der ogsaa ellers mest 
folger den julianske Kalender) til at rette sig, i visse Tilfælde, efter det 
islandske misseristal, men derfor tillægger han ogsaa forsigtigviis denne 
Bemærkning: „Dog bor enhver kristen Mand vide at, med Hensyn til (al 
befalet) Helligholdelse, bor den foregaaende Nat regnes til Dagen’’ *).

*) Rimbegla, 1 Parts 20 Kap. (S. 516): skal pat vita hverv matir kristinn, at sti nótt 
skal fylgja degi hvörium. at helgihaldi, er fyri fer deginum sjálfiim.

**) Til det egentlige Danmark synes de og at kunne passe, endskjönt jeg endnu ikke 
har kunnet finde noget Spor til at de have været brugte der. jfr. S. 214.

***) Efter det S. 214 anförte har man og paa disse Kanter af Island tildcels forandret 
hine Benævnelser, med Hensyn til Egnenes virkelige Beliggenhed.

Benævnelserne for Himmelkanterne, især: Landnordr (Landnord) 
f

for NO, LandsuÔr (Landsyd) for SO, samt UtnorÔr (Havnord) for NV 
9

og Utsu&r (Havsyd) for SV ere aabenbare — (hvilket og Tavlens Sammen
ligninger medföre) — ved Islands og Færoernes forste Beboelse indforte 
til begge disse Lande fra det vestlige Norge)**)  thi baade NO og SO 
ere der Landvinde, som blæse over Land för de naae Kysten; NV og 
SV ere derimod Sövinde, som efter den gamle Talebrug blæste ude fra 
Havet« Paa Island og Færoerne kunde og de forstnævnte Vinde antages 
at komme fra Norges og Danmarks Kyststrækninger eller overhovedet fra 
det store europæiske Fastland, de to sidste derimod fra Ishavet og det 
atlantiske Ocean, hvorfor de gamle Benævnelser, efter Udvandringen til 
island og Færoerne, der beholdtes i Sproget. Ellers er det dog kun 
lidet passende til Bygdernes Beliggenhed paa Islands Ostcrland og Son
derland at Sydostvinden der kaldtes Landsynningr, og ligeledes det at 
Sydvestvinden paa Nordlandet kaldtes Utsynningr ***).  Derimod passe 
alle hine Benævnelser bedst paa Rogeland, Hordeland, Fjordene, Sogn 
o. s. V., i Norges vestlige Deel, hvorfra de forste og vigtigste Udvandrere 
droge til Island i det 9de Aarhundrede. I de Sagaer der angaae Norge 
have Hovedkanterne og Vindene de selvsamme Benævnelser som endnu i 
Island, samt blandt den norske og færôiske Almue, hvilket Sammenlig
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nings-Tavlen (med Hensyn til de nyere Sprogarter) tydelig viser; dog 
anforte Biskop Thorlacius, i sin Calender, trykt 1692, ikke de islandske 
men sögte at danne nye Navne for Verdens Kanter, der raeer svare fil 
de danske, hollandske, engelske, tydske o. 11., som de nn sees paa Kom
passets Figur hos de fleste europæiske Folk. Denne Forandring, der vel 
efterhaanden vedtages i Island ved Sömandskunstens större Udbredelse, 
anseer jeg og for rigtig, da de nyere Navne hedre passe til alle Verdens 
Egne end de gamle, der oprindelig kun kunne siges at være udtænkte eller 
givne formedelst visse Landes eller Egnes Beliggenhed.

De paa Tavlen som nyere Norske anforte Benævnelser af Ætterne 
eller Himmelkanterne findes i Arentz’s ovenanrörte Beskrivelse over 
Söndljord, lempede af ham efter Compassets Angivelser, uden Misvisnin
gens Beregning*).  Om dem kunne vi endvidere efter ham bemærke:
1) Fra Landnor (oldnord. og islandsk Landnordr eller NO) her NNO, 

kommer den Vind der kaldes Landnörring, Væroboernes Landneringur 
oldn. isl. Landnyrdlngr-, hos Hallager (vesterpaa i Norge): Landnö- 
ring, Nordost.

2) Ost kaldes ßceroust, rimeligviis fordum bert austr, (einbert austr') a: 
bare (lige) eller ret Ost.

5) Fra SSO til S til O, Landsynna (ellers Sydostvind, efter Hallager, 
vesterpaa i Norge) kommer Söndljordboernes Landsönding, (Fæ
ringernes Landsinningur, isl. Landsynningr, landsunnari).

4) Syd (S) kalde de Sör (oldn. isl. sudr) eller rake Sor a: lige Syd, af 
det nyere norske rake, rakle, lige frem (af oldnordisk rakr, rakt, 
hvoraf rakletåis m. m. nu i Island den lige Vei, ligefrem).

5) Fra SSV til Sydvest (rimeligviis Utsynna, af oldn. isl. útsuÓr, út- 
sunnan) kommer den saakaldte Vtsönding, — rigtigere hos Hallager: 
vest paa i Norge, Utsgnning isl. útsynningur.

*) Topograpliisk Journal for Norge, 29de Hefte, 1802 S. 37 o. il. St.
Ee*
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6) Vest til Nord kaldes hogvester, ligefrem Islændernes há-vestr ; Vest 
kalde de den Vind som staar af det „djupeste” (dybeste) Hav.

7) Nordvest eller Nordnordvest kaldes Utnor, oldn. isl. titnordr (mangler 
hos Ilallager).

8) Norden kaldes rake Nor, bog Nor (isl. hiinordr).
For nogle af de Gamles Ætter og Ættinger (eller halve Ætter) 

have Söndfjordsboerne optaget det nyere Sömandssprogs Udtryk. Ellers 
bemærker Arentz*)  om deres vigtigste Maade at bestemme Dagstiderne 
paa: „Der gives adskillige Levninger af deres gamle Tidsudregnings- 
,,maade, som med al Ret kan kaldes en oekonomisk Tidsudregning, saa- 
„vidt som deres Hovedsag har været at beregne Tiden i Hensigt til deres 
„oekonomiske Arbeide”. (O m deres 8 Inddelinger af et Ætmaals eller fuld 
naturlig Dags Inddeling, see ovenfor S. 459-40, 21G**).  „Til Solskive 
„tjene dem alle omliggende Bjerge og Dale, thi ligesom Solen viser sig 
„at staae over en vis Punkt af disse, vide de at henregne Tidens Löb til 
„enhver af de foranförte Afdelinger, ja endog temmelig nær undertiden 
„til det virkelige Timetal paa Ehret, naar man sporger dem hvad Klok- 
„ken er”. Om Indbyggerne af Spydeberg Egnen, i Christiania Slift (5 
Mile fra den svenske Grændsc) berettede Wilse (Spb. Beskriv. 1779 S. 415). 
„De iagttage Tiden om Dagen af visse Tings Skygge og Solens Höide”. 
S Danmark og Sverrig har man formodentlig i Oldtiden (ligesom fordum 
i Norge, Island og paa Færoerne) udregnet Dögnets Timer efter Solens 

*) Topographisk Journal, 33te licite 1808, S. 13.
**) Disse 8 Dagstider have vel nu faaet andre Navne end forhen, tildeels mindre over- 

eensstemmende med de gamle, end andre i visse af Norges Egne, men de sees dog 
at have oprindelig stemt med de gamle Editer, saaledes nemlig.
1) Atlelysning (Otte). 5) xVom (Non, —• Non).
2) Solrending (efter Middeltal, Memora 6) Mcmoreqvtel QMiftaftan) Modstykketil

3: miår morguu). Memora.
3) Frokostbeel, en fuldkommen Over- 7) A ¡'dag (Aiveld).

sættclse af Dagveråarmål. 8) Midnat.
4) Middag.
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tilsyneladende Stilling i en vis Verdenskant. En sjelden Levning deraf 
forekommer i Meisens af Molbech (I. c. S. 595—94) meddeelte Forteg
nelse (fra Vendsyssel) over de gamle Jyders Benævnelse af Døgnets Tider : 
„Da Solen stod i Sydost”; „da Solen stod i Sydvest”.

Slaverne ansees, som bekjendt, saavcl i chorographisk som clhno- 
graphisk (især sproglig) Henseende som et Hovedmellemled mellem de 
gothisk-germaniske, thraciske og sydasiatiske Folk, ligesom man og hos 
dem gjenfinder mange fælles Skikke m. m., nedarvede fra den fjerneste 
Oldtid. En vigligGren af Slaverne vare de nu fordet meste forsvundne 
Vender, i Middelalderen vore Naboer i Holstein, Pommern og Meklen- 
borg, hvor man nu neppe finder Levninger af dem eller deres Tungemaal. 
Hist og her i det indre Tydskland lindes de dog, f. Ex. i Lausitz, og 
hos dette lille slavisk-vendiske Folk gjenfinde vi ganske de gamle Skan
dinavers Inddeling af Dögnets Eikter. En opmærksom Iagttager har un
derrettet os derom, endskjönt han intet har vidst af vor dertil svarende 
Tidsregning at sige. Ligesom Nordmænd og Islændere inddele de lau- 
sifziske Vender Aaret i tvende Dele, Sommer- og Vintcrhalvaarenc; Døg
net ligeledes i tvende Dele, Dag og Nat, samt hver af disse Halvdögn i 
4, — tilsammen i 8 Afdelinger, hver omtrentlig paa 5 Timer, altsaa 
svarende til Skandinavernes Eikter; de 4 af dem tilhore Dagen, deövrige4 
Natten og deres Orden maa være denne, efter folgende af vor Hjem
melsmand*)  meddeelte Benævnelser, der svare til de gamle skandinaviske 

♦) Neumann über den Zusammenhang der altgermanischen und slavischcn Schrift
sprache mit der altägyptischen &c. i Neues Lausitzissches Magazin, 4tcr Band 
1839. S 223.

efter vedföiede Tavles Hovedafdeling:
1, Morgen . .............. (morgun) ..... begynder Kl. 4^ f. M.
2, Formiddag. .... (öndverör dagr) . — „ 7^ —
5, Middagstid .... . (miödegi) ..... — „ 10^ —
4, Eftermiddag. . . . (ofanverör dagr). — „1^ —
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5, Aften» ........ (Aftan) . ♦ . . begynder Kl. 4J e. M.
6, sildig Aften (Kvæld) (kvöld) . . . . — — 7^ —
7, Midnatstid. ..... (miÔnætti). . . — — 10^ —
8, Hanegal. ...... (hanaótta). . . — — 1^ —

Da det forste Hanegal antages at indtræffe Kl. 1¿ f. M. trocr jeg at 
denne Tidsafdelings Begyndelse menes her5 derfra forlöbe 5 Timer til 
den skandinaviske Arbeiders Dag, samt tillige Morgenens Begyndelse, der 
da hos hine Vender, ligesom hos os, indtræffer Kl. 4^ f. M.

Denne Tidsinddeling svarer saaledes til den skandinaviske at jeg, 
paa sidstommeldte Tavle, har anfört Eikternes vendiske Benævnelse 
som Sidestykker til (eller ligesom etslags Oversættelse af) de gamle 
skandinaviske.

Dagsmærket Mid aften (miår Aftan) bemærkes som kjendt og 
brugt i Garderige (det europæiske Rusland) i det l ite Aarhundredes forste 
Ilalvdeel (Eymundar Saga i Fornmanna sögur, V, 286). I Bjarmaland 
(Permien) inddeeltes og, paa samme Tid, den egenlige Nat i trende 
Vagter ligesom blandt Skandinaverne (Saga Olafs helga, sammesteds 
IV, 299).

Om Pommerns hedenske Vender vide vi at de, i Fortiden, pleiede 
at komme sammen paa visse Dage og Timer, i dertil indrettede Bygnin
ger til Baadslagning om offentlige Anliggender eller til fælles Forly
stelser*)  o. s. V.

Finn Johnsen har i sin Sciagraphia (1. c. S. 5ai) samlet adskillige 
af de gamle Islænderes Bogier for Nattetimernes Bestemmelse efter Maa- 
nens Alder og Stilling. Jeg meddeler den her i Tavleform med Henvis
ning til Dagens Halvogter eller Stunder efter Etmaalstavlens 1ste Ho
vedafdelings 2den Rubrik samt dens £>te Hovedafdeling.

*) In casdeni ædes certis diebus conveniebant et huris. Sigfridi vita S. Ottonis bos 
Ludevig, S. 680.



225

Den 4 Nætter gamleMaaneseet i S. angiver Dögncts 8de Stund (Kl. 5 e.M.)
— — — — SV — — 10de — (-6 -)
— ■— — — V — — 12te — (-9 -)
— 7 — — — so — — 8de — (-5 -)
— 99 — — — s — — 10de — (-6 -)
— 99 — — — SV — — 12te — (- 9 —)
— 11 — — — Ö — — 8de — (-5 -)
— ’)') — — — SO — — 10de — (-6 -)
— V — — — s — — 12te — (— 9 —)
— 99 — — — SV — — 14de — (-12 -)
— 99 — — — V — — 16de — (- 5 f. M.)
— 15 — — — NO — — 8de — (— 5 e. M.)
— 99 — — — Ö — — 10de — (- 6 -)
— 99 — — — so — — 12te — (-9 -)
— 99 — — — s — — 14de — (-12 -)
— 99 — — — SV — — 16de — (- 5 f. M.)
— 99 — — — V — — 2den — (-6 -)
— 99 — — — N — — 4de — (-9 -)
— 19 — — — Ö — — 12le — (- 9 e. M.)
— 99 — — — so — — 14de — (-12 -)
— 99 — — — s — — 16de — (- 5 f. M.)
— 99 — — — SV — — 2den — (-6 -)
— 22 — —• — NO — — 12te — (- 9e. M.)
— 99 — — — Ö — — 14de — (-12 -)
— 99 — — — SO — — * 16de — (- 5 f. M.)
— 99 — — — S — — 2den — (—6
— 26 — — — NO — — 14de — (—12e. M.)
— 99 — — — Ö — — 16de — (- 5 f. M.)
— 99 —- — — SO — — 2den — (— 6 —)
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Disse Regler har man og udtryk paa andre Maader f. Ex.: „Den halv- 
voxende Maane (1ste Qvarteer) sees lige i Vest, den fulde lige i Syd, 
den halvt aftagende (sidste Qvarteer) lige i Öst” o. s. v.*).  Det han be- 
mærhes herved at kyndige Islændere endnu kunne, paa sine Fingre, ud
regne Maanens Alder til enhver opgiven Tid. Reglerne derfor findes i 
John Arnasons Fingrarim (1739) S. 218—252.

*) liimbegla 4de Parts 5te Kap., 452. Túngl er halft vaxanda i vestri miitju, füllt i 
sudri miftju, halft pverranda i aitslri mitiju o. s. v. 5 jfr. S. 448.

**) Landt 1. c., S. 128—129. Svaboe Færo. Ords. Skjaldene kaldte Maanen endvidere So
lens Broder, Nattens Lys, dens Ledsager, Aarsudregneren (årtali, formodentlig især 
med Hensyn til Maaneaaret) o. s. v. De gamle Germaner bestemte ogsaa Tiden for 
deres Moder og Tingforhandlinger efter Maanens Gang (Tac. German. Ilte Kap.).

Ligesom Maanen i Rimbegla og af de gamle Skjalde kaldes Nat- 
tens Sol (náttsól), saa give Færoboerne den endnu det samme Navn 
ÇNaalsetd)^ de kalde Nyet ogsaa Soletænding samt Fuldmaanen Fuldsol. 
Efter Maanens Gang udregne de Strömmens og med det samme Tidens 
Löb**),  hvorom mere i det Folgende.

Kundskaben om Stjernernes Löb var yderst nödvendig for de gamle 
Skandinaver, der vare den tidlige Middelalders ypperste Söfarende, op
dagede og coloniserede Færoerne, Island og Grönland, hvorved de, som 
vi af en for nogle Aar siden opdaget Runesteen med Sikkerhed vide, 
trængte saa langt frem mod Norden, som det ellers blev Europæerne for
beholdt at trænge frem i det 18de eller 19de Aarhundrede. Fra Island 
og Grönland af bleve de endog de fürste europæiske Opdagere af Ame
rika. De besögte og tildeels undersögte dets Kyster mod Syd til den 
50te Grad nordlig Rredde og bestemte, ved simple Iagttagelser af Solens 
Opgangs- og Nedgangstid (efter det S. 167—70 anförte) et af de opda
gede og af dem besatte Steders Beliggenhed paa Kloden. Mod Norden 
kom de til Lancaster Sund og det Inderste af Baffinsbugten (see ovenfor



S. 212—13) for ei at omtale deres Seilads paa Middelhavet, Östersöen, 
ja selv paa det sorte og- kaspiske Hav.

Vi have ovenfor seet at Skandinaverne tillagde Planeterne deres 
Guders Navne*  det var da ikke at undres over at deres Astronomie var 
forbunden med den overtroiske Astrologie. De hertil hörende Lærdomme 
og Traditioner forplantedes vistnok (tildeels vel som hemmelige, ligesom 
hos Druiderne) i Islands hedenske Godefamilier. Goderne vare nemlig, 
i Fristatens Tid, Herredernes Hövdinger, i hvis Slægter baade den verds
lige og geistlige Övrighedsmyndighed gik i Arv. Disse Stormænd sor- 
gede gjerne for at deres Sonner og andre unge Slægtninger erhvervede 
de Kundskaber som passede sig for deres Stand og Tidernes Ledighed; 
dertil hörte Tidsudregningen, som var en af de Hovedgjenstande, der for
handledes paa Islands almindelige Landsting og hvert Aar skulde for
kyndes offentlig for det næste Aar inden Tinget hævedes (jfr. ovenfor S. 
142, o. f. 150, 158). Naturligviis maatte Døgnets Timeregning bringes 
i det Rene inden Aarets Dagetal, Epakter in. m. kunde bestemmes, men 
til alt dette hörte, i en Tid da Böger og Bogskrift ei havdes, et alvorligt 
Studium i Naturens store Bog, især forsaavidt den viser Himmellegemer
nes synlige og tilsyneladende Gang. Hvorledes de af Sol og Maane 
sögte at udfinde Dagens Tider, have vi allerede seet, — men mindre Idart 
er det for os hvorledes de, til det samme Öiemeed, i den graae Old
tid, udforskede Stjernernes Stilling og Bevægelser*).  Veirliget var for

•) Saaledes fortælles det om Sigurd, en Sön af den rige Hording Rödulf Qfíauñúlfr) 
i Østerdalene i Norge, omtrent Aar 1020, at han af sin Fader havde lært den Kunst 
at udforske saavel Solens og Maanens som andre Himmellegemers Gang, og især at 
kjende de Stjerner der betegne Stundernes Löb for at han kunde sige hvilken Tid 
det var af Dag eller Nat, om han end hverken kunde see Sol eller Maane, thi han 
vidste alligevel god Besked om alle Stunder. er (sú iprótf) at greina gang 
himintúngla, sólar ok tangís, ok vita alian gáng himintimgla peirra er ek sé, ok 
kenn a stjörnur peer er mcrkja stunÜir spfi at ek man vita pá lengö um dag ok nótt, 
pó cíg i sjái himintúngl, ok veit ek pó grein allra stunda. Forum. S. \T, 334—35. 
Endog höit oppe i Hedendommen synes manat have sat megen Priis paa en saadan 
Færdighed, der dog, forsaavidt Stjernerne kunde secs, ei ansaaes for at være meget

Fid. Sel. hist, og philos, j4fh. I ll Deel. E f*



226

vore Forfædne, formedelst deres daglige Færsel og Levemaade, af fuldt 
saa stor Vigtighed som for os. De manglede Veirglas og slige Forud
sigelsesmidler, men Erfaringen havde lært dem at Himmellegemernes Ud
seende tit forudsagde Veirligets tilkommende Beskaffenhed. Naar Stjer
nerne f. Ex. blinkede stærkt og ustadigt ventede de stærk Blæst; af et 
Stjerneskuds Retning sluttede man sig til hvorfra Vinden skulde komme; 
af Melkeveiens Udseende om Efteraaret dannede man vidtlöftige Spaa*  
domsregler om hele Vinterveirligets Gang o. s. v. Alt dette kunde have 
stor Indflydelse paa Sofarernes, den reisende Kjöbmands, Fiskerens, Jæ
gerens, Skovboens, Landmandens o. fl. Held og Velfærd, men til saadanne 
naturlige Forudsigelser knyttede man andre indbildte, der troedes at be
tegne den menneskelige Skjæbnes tilkommende Gang, i Rigdom eller Fat
tigdom, Helbred eller Sygdom, Fald, Flugt eller Seier i Kampen samt 
andre Held eller Uheld. Saaledes knyttedes den simple men ægte Stjer
nelære til det unaturlige og uægte Stjernetyderie, der var i stor Anseelse 
hos Angelsaxerne, som tit stode i et mangefoldigt Samkvem med Skan
dinaverne. Ikke destomindre finde vi at angelsaxiske Geistlige, der for
kyndte Kristendommen i Norden, her sögte at udrydde Astrologiens Vild
farelser. En af dem, Biskop Sigurd, eller Sigfrid, holdt i Aaret 1005 
en offentlig Tale for nylig omvendte Hedninger i Siglun i Sverrig. 
Blandt de Tilstædeværende var en ung Islænder fra Nordlandet, Hunröd, 
som fandt sig meget opbygget ved Talen. Da den var endt, takkede han 
Biskoppen, som spurgte hvad han agtede at foretage sig. Hunröd sva
rede, at han agtede at seile til Östersöens sydligste Kyster, hvis alt gik

ualmindelig. Saaledes fortælles der i Volsúnga Saga, at Kong Alf (eller Half) af 
Danmark, som i Krigen havde gjort tvende unge Piger til Fanger, sögte ved Sam
taler med dem at prove af hvilken Stand de vare; den ene af dem var en Træl
kvinde, men lod som hun var en Kongedatter (hvilket den anden virkelig var). 
Kongen spurgte dem hvoraf de kunde mærke Dögnets Gang (hvilken Stund det var 
paa Natten) om de end ikke saae Stjerner, naar det gryede mod Dag {Ilvat hap 
pèr at marki am dargrfar på cr nótt eldir, cf per sjåiJ eigi himintúngl. Halos Forti- 
uldar Silgar 1, 147; (jfr. ofr. S. 148).



efter önske, — og spurgte dernæst Biskoppen om det var tilladt (efter 
den kristelige Troes Grundsætninger) at udforske sin tilkommende Skjæbne 
af Himmellegemernes Gang, eller rette sit Forhold derefter, ligesom kloge 
eller kyndige Mænd i Fortiden (eller hans egne Forfædre) havde pleiet 
at gjöre. Dertil svarede Biskoppen: „Min Son, befat Dig ikke med Old
tidens Sværmerie eller Overtro, men sæt dit hele Ilaab til Gud og yd kun 
ham din Tak hvis Ilæder eller Formue falde i din Lod, thi han er deres 
rette Giver. Viis ham din Erkjendtlighed derved, at holde fast ved den 
rette Tro, thi den er mere dyrebar end alle Jordens Bigdomme”. Om
vendernes Iver var sikkert i mange Henseender agtværdig og gavnlig, 
men nndertiden gik de for vidt i den ved at söge at udrydde nyttige 
Kundskaber, nedarvede fra Hedenold, fordi de vare blandede med Over
tro, — hvilket her synes at have fundet Sted. Paa samme Tid levede 
Høvdingen Einar Ejolfsön paa Islands Fiordland, om hvem det fortælles 
at han vel forudsaae Fremtidens Begivenheder, samt at han pleiede at 
gaae tit ud om Flatten og iagttage Stjernernes Gang, hvorpaa han forstod 
sig ret vel, og vidste da meget god Besked om alt, samt havde megen 
Flytte deraf. Det var dog ikke alene Høvdingerne i Island der befattede 
sig med Stjernekyndigheden. Samtidig med de Ovennævnte var formo
dentlig en simpel Mand der hed Odde Ilelgason; han var til Huse hos 
Bonden Thord paa Mule i Reykiadalen (en af Islands nordligste Bygder) 
og, som det synes, kun en Almuesmand, men han fandt dog sin For- 
nöielse i at være tit ude om Flatten i klart Veir, for af betragte Stjernernes 
Gangj derfor blev han kaldet Stjörnu-Oddi. Disse og lignende Iagtta
gelser synes han mest at have anstiftet for at udfinde rigtige Bestem
melser for 'ridens Gang, Dagenes forskjellige Længde, Forandringen ved 
Solens Deklination og Middagshøide i visse Aarrækker, for Skudaar, de 
aarlige Solhverv m. m., — og videnskabelige Granskere have i vore Dage 
bekræftet disse Observationers Rigtighed forsaavidt de kun kunde grunde 
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sig paa det blotte Syn, uden Iljelp af mathematisk-astronomiske Instru
menter*).

I det 12te Aarhundrede virkede ikke alene Astrologien til over
troiske og tildeels fölgerige Foretagenders Udförelse i det skandinaviske 
Norden**)  — men Astronomiens fornuftige Studium, efter Romeres, Græ
kers o. il classiske Skrifter, indfortes baade i Norge og Island, livor 
dog ogsaa de ældre indenlandske Iagttagelser og Erfaringer af samme 
Art ikke ganske tilsidesattes. Det ypperlige Skrift, der kaldes Konge- 
speilet, blev skrevet i Norge benved 1150. Deri siger en Fader til sin 
Sön, som havde Lyst til at blive Kjöbrnand eller Sömand: „Lær noie 
„Himlens Lysning og Stjernernes Gang, Dögnets Tidsudregning samt 
„Verdens Kanters Inddeling at kjende, og læg nöie Mærke til Soens Uro- 
„liglied, hvorledes den aftager eller tiltager, thi det er en vigtig Viden- 
„skab, især nödvendig for alle dem som ville fare til Söes. Gjör dig og 
„vel övet i Regnekunsten, thi til den trænge Kjobmændene meget”***).

♦) Fornmanna Sögur III, 169 Ljôsvetninga S. 14 Cap., Rimbegla S. 90—97. Stjörnu- 
Odda draumr S- 2, 24.

**) 1136 foranledigede Jnlenattens astrologiske Overtro et Drab ved Jarlens Hof i Ör- 
kenöerne paa Juledag (Orkneyinga Saga S. 178, 190). llenved 1150 forkyndte en 
Astrolog Kong Knud den 5te af Danmark, at han havde læst i Stjernerne, at i en 
vis Nat skulde der avles et Drengebarn, som vilde blive en Stor Mand for Gud og 
Mennesker, — hvorved Kongen forledtes til den Beslutning at blive et saadant Barns 
Fader (Script, rer. Dan. V, 368). 1161 bragte en Spaakvindes natlige Udesidden 
et Angreb i Stand paa den norske Konge Inge, som da mistede Livet Det var 
ellers især i Juletiden at slige Vtisetur holdtes. En stor periodisk Jul höitide- 
ligholdtes, i Hedenold, hvert 9de Aar, i Leire for Danmark og i Upsala for Sverrig. Her 
indtræffer da en besynderlig Lighed med den spartanske Skik, at Epliorerne hvert 
9de Aar maatte sidde ude om Natten for nöie at lægge Mærke til Stjernernes Gang, 
Stjerneskud, Ildkugler m. m. for deraf at erfare om Kongerne i deres Regjeringstid 
havde fortornet Guderne, samt om de, i Folge deraf, burde afsættes eller ikke. Om 
vore Forfædres Stjernetyderi har jeg handlet udforligere i min kortfattede Udsigt 
over Astrologiens Opkomst, Uddannelse og Udbredelse til Norden, i Annaler for 
nordisk Oldkyndighed 1840—41, S. 258—355.

***) lionúnga Skuggsjó S. 26: ,,2Vcin pil vandliga birting lopts ok himintiingla gang, 
dcegrafar ok åtta skipti ok kttnn vel at marka hvcrso pverr cda fer úkyrlcikr sjáf'ar, 
pvi at pat er fróólcikr mikill ok pó nauúsijnligr at kunna Ölliitn peint er farmcnn 
vilja vera, licor pik ok tavlvisan vel', pess purfa kuupnienn mjök vid”.
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Det anbefaledes fremdeles den vordende Kjöbmand at gjöre sig? bekjendt 
med alle Landes Love, især Handels- og- Söretten, ligesom ogsaa (saavidt 
muligt) alle Tungemaal, især de latinslæ og vælslæ eller romanske, da 
de vare mest udbredte» Ilan maatte og kjende Jordklodens Skikkelse 
samt Klimaterne og de til dem hörende Landes og Haves forskjellige Be
skaffenhed, de for Söfarten bekvemmeste Aarstider, Handelsskibenes Ud
rustning og Takkellage, Kapitalers frugtbringende men dog forsigtige 
Anvendelse, Desuden maatte han beflitte sig paa en, efter Tidernes Be
greber, fiin og anstændig Levemaade, saavel i Opførsel og Omgang, som 
i Sæder, Klædedragt, Bordskikke o. s. v. Af saadanne Kjobmænd og So
farende havde Skandinavien allerede forhen havt adskillige at opvise, selv 
fra det 9de Aarhundrede, endskjönt det vistnok maa antages at deres Far
ter til Tydskland, England, det græske Keiserrige og andre da mest 
kultiverede Lande, have bidraget meget til Nordboernes Dannelse. 
Denne var saaledes ikke (hvilket mange ere tilböielige til at antage) 
alene Præster og Munke at takke; disse gjorde sig vel meget fortjente af 
den, men de fleste af dem bestræbte sig alt for meget at fortrænge Nor
dens gamle Sprog, Kundskaber, Love og Indretninger for at gjöre deres 
Klerke-Latin, kanoniske Sætninger og andre deri skrevne Lærdomsboger 
ene gjaldende. Saaledes lykkedes det dem næsten ganske at udrydde eller 
fordrive i de skandinaviske Riger den gamle Aarsudregning, Inddelingen 
af Dagens Tider, de ældre Benævnelser af Planeter og andre Stjerner, 
Nattetimerncs Udfindelse af deres Gang m. m.

Fra Middelalderen har man to bekjendte islandske, astronomisk- 
komputistiske Skrifter; de kaldtes Bimbegla og Blanda, men findes nu som 
oftest sammensmeltede til et eneste*).  Öiensynlig erdet meste deraf taget 

*) Be ere ogsaa samlede udgivne under denne Titel Rymbcgla sive rudimentn computi 
ccclesinstici et annalis veterum Islandorum, in qvo etinm continentur chronologica, 
geographica, astronomien <ÿc. ex mannscriptis jji-niemagnteanis edidit Stephanus liior- 
nonis, 1st, Sumtibus Dn. de Suhm. llafn. 1780, dfo.



250

af fremmede Skrifter og vedkommer den julianske Tidsregning1, samt de 
atliolske Faster, Helligdage, Helgendage o. s. v., men dette Værk har 

dog den Fortjeneste fremfor de fleste europæiske fra samme Tid, at 
det indeholder adskillige Underretninger om Landets gamle nationale 
Tidsudregning, og adskillige der brugelige af udenlandsk Lærdom uaf
hængige (tildeels paa lang Erfaring grundede) Regler for at udfinde Aare
nes og Dagstidernes Gang, m. m. soin tildeels skyldtes den ovenfor nævnte 
Odde Ilelgason, deels Præsten Bjarne Bergthorson (ikke Thorgeirson, 
som det hedder i Texten, S. 2). Den Sidstnævnte döde, efter Annalerne, 
i Aaret 4175. Begge Skrifters Forfattere söge at undskylde hos Læserne 
(der vel alle forudsattes at være Geistlige eller ville blive det) at de 
i den kirkelige Tidsregning der grundes paa Böger (bókmál) og paa rig
tig Udregning (rélt tal) nödtes til at indblande adskilligt af Islændes nes 
Folkeregler (íslendsk Ijódeiska) ogsaa kaldet almanna tal, alpÿfîutal (al
mindelig Regnemaade); — de nævne ellers denne folkelige Tidsudregning 
óskyldt tal o: en Tidsregning, hvilken man (□: de Geistlige) ikke vare 
pligtig at rette sig efter, den juliansk-kristelige derimod skyldt tal, hvilken 
man burde bruge og folge. Af denne Anskuelse fulgte det naturligviis 
at al Opmærksomhed efterhaanden vendtes fra den gamle nationale Astro
nomie og Chronologie, der ansaaes for Levninger af det afskyede He
denskab, og henvendtes derimod ganske til de befalede fremmede. Unæg
telig indförtes megen nyttig Kundskab i Landet ved hine Skrifter, skrevne 
i dets eget Sprog, men vi savne dog meget deri af de ældre folkelige 
Tidsudregningsregler, især dem, der tjente til at udfinde Nattens Timer 
og vissse Himmelegnes eller Steders Beliggenhed paa Kloden af Stjer
nernes Gang og Stillinger*).

*) Saniertes bemærker ogsaa Jacob Grimm: „Die Überlieferung unseres heidenthums 
von einzelnen gestirnen ist grösstenteils verschollen und selbst die namen sind 
durch die gelehrtastronomischen benennungen fast verdrängt worden: nur wenige 
haben sich in altnordischer sage oder unter dem gemeinen volk erhalten können”. 
Deutsche Mythol. 2 Udg. S. 685.
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Om de ældste Gothers Stjernekyndighed er os nu næsten intet be- 
kjendt og- dog bevidner Jornandes (Hist. Goth. Cap. XI o. f.) at de for
længst havde lært de 42 Zodiakaltegns og Planeternes Löb gjennem dem, 
samt i det líele 544 Stjerners Gang*).  Med Kristendommen antoge de 
den julianske Kalender, men selv af denne, saaledes som de indrettede den. 
er kun et ubetydeligt (men dog mærkværdigt) Brudstykke reddet for Ef 
tertiden. Vor Iledenoldsastronomie er det ikke gaaet stort bedre.

*) Jfr. Indledningen til mit Specimen Calendarii gentilis (bagved Lex. mytholog. og den 
arnæmagn. Commissions Udg. af Sæmundar Edda III) S. 730—31.

**) Jacob Grimm har (1. c. S. 691) samlet en stor Mængde af dens Navne hos forskjellige 
Folk. Dertil kan foies at de svenske Lapper kalde den Tjofcka eller Hjertet. I den 
finske Mythologie er Otavatar (efter llögström), Dagens eller Solens Datter, Syv- 
stjernens Hustru (Ganander Finnische Mythoi., mit Anm. von Petersen, Beval. 1821, 
S. 39, 123). Perserne kalde den Fisken.

Det er dog fuldkommen vist, at man fordum ilsland har forstaaet 
at udfinde og bestemme Nattens Tider ved visse Stjerners Gang. Derom 
forekommer kun meget lidet i Sagaerne. Dog hedder det f. Ex. i Stur- 
lunga Saga (HI, 25) om Hövdingen Thord Kakale i Aaret 1242, at han, for 
at undgaae sine Fienders Forfölgelse, gjorde et usædvanligt hastigt Ridt 
fra Præstegaarden f)ingvcllir ved Althinget til Helgafclls Kloster, hvor 
han ankom om Natten den 28de November „da Stjernen var (eller saaes) 
i Ost” (på er stjarna var i austri). Vi vilde neppe kunne gjette os til 
hvilken „Stjerne” her menes, hvis vi ikke vidste, hvad min Ungdoms Er
faring har lært mig, at man i Almindelighed i Island om Vinteren blot 
nævner Syvstjernen (sjöstjariui)**)  saaledes, thi efter den retter Almuen sig 
allevegne med Hensyn til Nattetimerncs Udfindelse og Bestemmelse. 
Denne sidste skeer paa to Maader. Enten lægger man — (som det og i 
den nysanförte Beretning hedder) — blot Mærke til den Himmelkant hvori 
Syvstjernen staar om Natten og siger da kun: „Stjernen er i Öst” O.S.V. 
— eller man, hvad der vel og nu er det almindeligste, iagttager dens Gang 
og Stilling med Hensyn til de ellers paa ethvert Sted brugelige Dags
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mærker for Solens daglige tilsyneladende Lob og da f. Ex. siger: „Stjer. 
nen staaer over Midmorgensstedet” (sljarnan er i mids morguns stad) 
hvorved den Angivelse tillige udtrykkes at Syvstjernen sees lige i Öst. 
Saaledes iagttager og inddeler man den lange Vinteraftens forskjellige 
Tider; paa de fleste Gaarde tager man sig nemlig i Tusmörket en Skum« 
ringssövn (rökliur-svefn) ; den pleier at afbrydes i en vis Time; derefter 
lager man fat paa Aftenens lïusilids-Arbeide, som ophorer til en vis Tid, 
da man paa de fleste Steder holder Ilusandagt ved Sangog Læsning; der
efter holder man Aftensmaaltidet; i andre Timer malker man Koerne og 
giver Kvæget Foder o. s. v. Endelig har man en vis Sengetid. Alt 
dette pleier at bestemmes (naar Luften er klar nok dertil) ved Syvstjer- 
nens Stilling over et eller andet af Stedets Dagsmærker. Naar Syvstjer
nen er gaaet under, retter man sig efter andre da synlige Stjerner eller 
Constellationer, som Nordstjernen, (Nordurstjarna), ogsaa kaldet Leidar- 
sfjarna (den veiledende Stjerne) ; den lille Vogn eller Björn*);  Sirius (af 

•) I min Ungdom har jeg hört at dette Stjernebillede kaldtes Ulli vågn (til Forskjel 
fra den store, nemlig Karlsvognen). Almuen i Island kalder den (efter Björn llal- 
dorsonstLexikon) Fjósakonur (Malkepigerne), formodentlig af den Aarsag at Tiden 
for Koernes Malkning om Vinteraftenen bestemmes af Constellationens Stilling over 
et eller andet for hver Gaard antaget Dagsmærke. I de titanforte Merabranfrag- 
inenter (1812, 4to) findes en gammel islandsk Forklaring over de astronomiske Stjer 
nebilleder, hvor det hedder om den store og lille Björn „er vér k'ólluin vågn ok 
kvenna vågn" som vi kalde Vogn „og Kvindevogn”. I Modsætning til kvennavagn 
er da vel den store Björn fordum blevet kaldet karlsvagn eller karlavagn, hvis man 
ikke ellers bar forandret Benævnelsen af Thor karl (i Norge Thov kar, Gubben 
Thor) hvem Svenskerne siges at have tilegnet Karlsvognen; Thor kaldtes og selv 
„Björn” (Lex. myth. S. 636-37). Kvindevognen er senere (i Island) af nogle omdannet 
til kvindelige Væsener, endskjönt den af andre endnu kaldes den lille (mindre) Vogn. 
At Nordens gamle Skjalde (af disse Vogne) kaldte Himmelen vagnaland og vagnbrau- 
tarveldi m. m. harjeg viist i Lex. mythol.bor. S. 638—641 ; jfr. Grimms Deutsche My
thologie 2den Udg. S, 687 o. f.; det hedder der at Stjernebilledet ikke nævnes „Björ
nen” af de finske Folk. Dog siger Biihs (Finland und seine Bewohner, S. 22) om 
Finnernes Hedenskab : Af Stjernerne æredes især den store Björn (jfr. S. 30); at stige 
op paa dens Skulder, vardet samme somat fare til Himmels; jfr. Ganander 1. c. Der 
hedder det (S. 37—38) efter gamle Sange at Björnen (O/tto) blev fodt i Himmelen, ned
ladt med Sölvbaand i en gylden Vugge til Jorden o. s. v. Efter Schröter Finnische 
Buner (1819) S. 21 136 kaldtes den store Björn Otavainen (eler Otavaislen). See 
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Al muen kaldet Blástjarna)} Fiskerne iagttage især Orions Belte, soin 
maaskee derfor kaldes Fiskikailar; i Norden kaldtes det fordum Frigga’s 
Rok (nu Marirok), muelig fordi det kaldte Kvinderne til Arbeide.

Det er besynderligt, at hverken disse Skikke overhovedet, eller 
Reglerne derfor, ere (saavidt mig er bekjendt) beskrevne i noget Værk 
om Island. Eggert Olafsen beretter kun (Reise g. II, 42) at man der 
„tager Stjernernes Löb i Agt, fornemmelig om Vinteren, da Natten er 
saa lang”. Ellers bemærker han, at Folk paa Island i forrige Tider have 
havt langt större Kundskab, end nu, om Stjernerne. Arentz skriver ogsaa 
(1808, 1. c. S. 12) at siden den trykte Almanak blev almindelig blandt 
Sönd fjordsboerne, vesterpaa i Norge, er deres gamle Tidsregning og Stjer
nekundskab gaaet i Forglemmelse. Endnu i Aaret 1779 optegnede dog 
Wilse i Spydeberg-Egnens Beskrivelse (S. 415) at de der boende norske 
Bonder „udregnede Tiden om Natten, især om Vinteren, af visse Stjer- 
„neklasers Gang, besynderlig af Syvstjernens, fra Hosten indtil i Fasten 
„da den blev uefterrettelig, dernæst efter Stjertens Vending paa Karls
rognen, da den peger i Sydvest kort efter Solens Nedgang, dreier sig 
„saa, til den Kl. 12 ongefer peger i Nord, og endelig mod Solens Op- 
„gang peger mod Sydost. Efter Jul holdes den for uefterrettelig. Fi- 
„skesvendene (Orions Belte efter S. 412) tilhjendegive dem Tiden hele 
„Vinteren” (jfr. herovenfor den islandske Benævnelse for det sidstmeldte 
Stjernebillede, Fiskikallar, af den selvsamme Betydning). Allerede ben
ved 1520 berettede Olaus Magnus (1. B. 51 Kap.) at i hans Dage var 
det i Sverrig almindelig bekjendt, at Almeenheden der i gamle Tider 
havde havt langt större Kundskab om Stjernerne end daomstunder. Om 
Færoboerne berettede Lucas Debes 1670: „De ere af Naturen nogen

især Sangen (S. 44) „Bjiirnens (Ohio’s) Födsel” (overeensstemmende med det nys- 
anförte); den bönfaldes deri ikke at tilföie Malkepigerne noget Ondt (jfr. Islæn
dernes Fjósakonur eller Kvennavagnj. Andre i Island antage Orions Belte ior 
de saakaldte Fjósakonur eller Malkepiger.

Fid. Sel. hist, og philos. Afh. Vil Deel. G g
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„lunde inclinercde til Astronomía; Kundskab, thi de kjende nogle Stjerner 
„(og) paa deres Löb give de flittigen Agt, særdeles den Stjerne Bootes, 
„Bunden [Bonden] hvilken da kaldes Dagstjernen fordi de om höieste 
„Vinter mærke, om Morgenen, paa hendes Löb, hvad Klokken er og hvor 
„langt det er til Dag, at de derefter kunne roe paa Fiskerie eller anden 
„Iljemmcarbeide anfange”. 150 Aar derefter meddeelle en anden op
mærksom Forfatter folgende Efterretninger om vore Dages Færoboere: 
„Den Tid som er mellem KL 9 Aften [de Gamles Rvoldmål eller den 
sildigere Aftens Indtrædelse] „og KL 4L Morgen [den gamle Arbeidsdags 
Begyndelse] „benævne de ikke gjerne efter Solens, men visse Stjerners 
„især Dagstjernens Stilling. Deres Udroen paa Fiskerie, hvortil de som 
„oftest maa benytte dem af Natten for at kunne naae det langt fralig- 
„gende Meed, giver dem Leiliglied til at kjende og mærke paa de bevæ
gelige Stjerner, og disses Bevægelser og Gang bliver det dem desto 
„lettere at iagttage formedelst de mange höitkneisende Fjeldtoppe, Det 
„er dem da, ved denne Sfjernekundskab, ikke vanskeligt, paa hvad Tid 
„det endog er om Natten, naar den er stjerneklar, at sige saa temmelig 
„nöie hvad Klokken er”*).

::) Fa’riia reserrata 1673, S. 252 j Landt, Beskrivelse over Færoerne S. 442, 444.
**) Den Nordsjellandskc Landalmues Karakteer, Skikke o. s, v. S. 357.

Og saa i Danmark har Landalmuen liavt större Kundskab om Stjer
nerne og deres Veiledning til Nattetimernes Udregning end nuomstunder, 
da IJhre saa at sige er i liver Mands Eie. Endog i vore Dage og i 
Nærheden i Kjöbenhavn, fandt den opmærksomme Junge Levninger deraf. 
Ilan siger nemlig om Nord-Sjellændcrne: Af Stjernebillederne kjender 
enhver Bonde den store Björn eller den saakaldte Karlsvogn, og han veed 
af Stjernens Dreining omtrent hvad Tid det paa Natten. Fra Karlsvog
nen veileder han sig til Polarstjernen og efter den kan han temmelig nöie 
orientere sig. Maanens z\ftagelse, eller, som han kalder det, dens Qvæl- 
ning, veed han og temmelig nöie at beregne**).  Hr. R. IL Kruse, Eier 



235

af Sorgenfri paa Finir i Limfjorden, har mundtlig underrettet mig om 
at denne öes Beboere, der for en stor Deel bestaaer af Fiskere, iagttage 
Stjernerne, for at erfare Tidens natlige Gang, hvorved de især (ligesom 
Almuen i Island) rette sig efter Syvstjernens Stilling over visse Punkter 
af Horizonten, betegnede ved en eller anden jord fast Gjenstand.

End et skandinavisk Folk, som dog ikke er af gothisk-germanisk 
Oprindelse, nemlig Lapperne, har fra Arildstider af ved deres lange Nat, 
vildsomme Örkener og sneebedækte Fjelde, været nödt til at gjöre sig 
bekjendt med Stjernerne, for ved deres Hjelp at finde Vei i Vintertiden 
og at beregne Dögnets Timer. Det var da naturligt at Iledenoldsfolket 
betragtede Stjernerne som velgjörende Guder, og antog Stjernehimmelen 
for Verdens ypperste Guddommes Opholdssted. Til den hörte Sol og 
Maane samt Thora Galles (Nordmændenes Thore kali, Svenskernes 
Thor karl) med sin Hammer o. s. v. Ogsaa paa Runebommen (en scha- 
inansk Tromme, paa hvilken en til den med en Snor knyttet Hammer frem
kalder Oraklets Svar, efter dens tilfældige Henviisning til en eller anden 
hieroglypliisk Figur) ere visse Tegn for adskillige Stjerner anbragte*).

De svenske Lapper havde (efter Ilögströms Beretning) særegne 
Navne paa mange Fixsljerncr og Stjernebilleder, som Karlsvognen, Syv- 
sljernen (see ovenfor S. 251) Orion o. fl. Af Cassiopæa (som de kalde 
Sarva) pleie de at slutte hvilken Stund det er af Natten. Ogsaa deres 
astrologiske Overtro foranledigede dem til at söge nogen Kundskab om 
S'j ernerne, da de, paa visse Tider, naar deres Koner ere frugtsommelige, 
nöie lægge Mærke til de Constellationer soui sees i Nærheden afMaanen,

♦) En norsk Finlap bekjendte for Missionærerne at han troede paa Sol, Maane og 
Stjerner som velgjörende og veiledende Væsener. Ogsaa de dem betegnende Figurer 
eller Ilieroglypher paa llunebominen tjente til formeentlig varslende og nyttige Spaa 
domstegn. Der troedes f. Ex. Morgenstjernen at bringe Held, Midnatsstjernen Uheld. 
Missionærerne kaldte derfor Finlappernes Stjernekundskab Astronomía diabólica, 
liammond nordiske Missionshistorie, Kbhvn. 1787, S. 437—439. Mere hertil hörende 
lindes i Kildals, Leems og Jessens Skrifter.
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for derved at udforste af hvilis et Kjön Barnet stal blive, om det födes uden 
Lyde, trives vel, lever længe o. s. v. *).  De russiste Lapper liave vel, lige
som de norste og svenste, forlængst antaget Kristendommen, men de have 
dog (i det mindste til henimod Slutningen af det sidstafvigte Aarhundrede) 
givet sig meget af med Stjernernes Betragtning og deraf udledt astrolo
giste Spaadomme. 1 den lange Vinternat ere Stjernerne, tilligemed 
Maanen, Lappernes paalideligste Tidsvisere og Veivisere**)-

Ä) llögströms Beskrivelse over de svenske Lappmarker (bagved Andersons Efterret
ninger om Island in. in.) 1748, S. 496.

**) Georgi Beschreibung aller Nationen des russischen Reichs (1776) 1 Th. S. 4.
***) 1 dens Form af Samtaler mellem Fader og Sön (S. 53 o. f.). „Straumr fy 1 lir råsir 

sinar til vaxtar á siö dögum ok liálfri stund til átta dags, ok verör pá hvern siö- 
unda dag floö i fjöru staö, fyri pvi at hinurn siöunda lut vex bann, pegar er liann 
tekr at vaxa, ok inet liinum sama hætti pverr hann, pegar hann tekr apir at hverfa 
aöra sjö daga, ok minkar sva miklu seinna, sem öllnm sjö dögum skal fylgja half 
stund til átta dags. En stundir ma ek pèr vel kunnar geora hvörsu pær kunna 
långar at vera, pvi at XXIV skulu vera á tveim dægrum, nótt ok degi, ok verör på 
sva at réttu tali, at pat eru prjår stundir dags er sol veltist um eina ætt. En túngl 
fyllir rásir sinar til uppstigningar XV daga ok VI stundum minor, ok met sama 
hætti pverr pat, til pess er pat er aftalit ok annat kemrj ok her pvi pat saman 
jafnan, at peima lima eru straumar allir sem hvassastir ok fjörur aliar sem mestar. 
En at hálfvüxnu túngli, på eru allir straumar sem minstir ok sva fjörur met peim 
hætti. En at fullu túngli pá eru enn straumar sem hvassastir ok fjörur sem mestar. 
En at hálfpverranda túngli, pá eru enn fjörur ok straumar sem minnstar. En 
pessa luti mega kaupinenn varia markat fá vegna sva skjótrar rasar, pvíat túngl 
stígr sva stórum, annat tveggia upp eöa niÖr, at varia fá menn ættum skipat af rásum 
pess fyri på sok”.

Vi have saaledes sögt at udvitle forstjellige Maader paa hvilte 
de gamle Standinaver og deres til Almuen hörende Efterkommere (m. fl.) 
fordum have udfundet (eller endnu tildeels udfinde) Dögnets Tidsregning 
af Sol, Maane og Stjerner; — end en lignende Iagttagelsesmaade staar 
tilbage, nemlig af Ilavets Stromme, Ebbe og Flod.

Herom giver Kongespeilets norste Forfatter folgende Underret
ning***):  „Havets Ström fuldforer sin Gang, til Tilvæxt, i 7 Dage og en 
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balv Time paa den 8de Dag, og bliver da bver 7dc Dag Flod i Ebbens 
Sted, fordi Strømmen voxer 4 fra den begynder at tage til, og paa den 
samme Maade aftager den, fra den Tid den begynder at vende tilbagp, 
andre 7 Dage, dog formindskes den saameget langsommere som en balv 
Time af den 8de Dag skal folge alle 7 Dage; men Timerne, hvor lange 
de kunne være, kan jeg vel lære dig, thi de skulle være 24 i to halve 
Dögn, Diät og Dag, medens Solen lober igjennem de 8 Ætter” (Verdens
kanter) „og bliver det da saaledes, efter ret Regning*),  at det ere 9 Timer 
af Dagen, som Solen bruger til at gaae igjennem hver Æt. Maanen 
fuldforer derimod sit Löb til Opgang i 15 Dage, mindre 6 Timer, og 
paa samme Maade aftager den, indtil den har udløbet og en anden kom
mer; og stemmer det derfor altid overeens, at paa denne Tid ere alle 
Havets Stromme” (al Flod) „de stærkeste og al Ebbe den störste. IVaar 
Maanen er halvvoxen” (i forste Qvarteer) „da er al Flod den mindste 
og Ebben ligeledes paa samme Maade. I fuld Maane er Floden 
igjen den stærkeste og Ebben den störste. Endelig i halvt aftagende 
Maane” (i sidste Qvarteer) „da ere atter Flod og Ebbe de mindste. Men 
disse Ting kunne” (sofarende) „Kjobmænd neppe faae mærket for den saa 
hastige Farts Skyld, thi Maanen stiger med saa store Skridt baade op og 
ned, at man af den Aarsag neppe kan bestemme Ætterne efter dens Löb.”

*) Denne ,,rette Regning” er nemlig den af de Geistlige efter Fremmedes (Jdreg- 
ningsmaade vedtagne, med Hensyn til Timerne, der ikke vare de samme som de 
nordiske Stunder eller Halveiktcr, af hvilke 16 udgjorde et Dögn. Saaledes hedder 
det ogsaa hos Forf. S. 57: nt bokmnli verda (ill hundrud tireed „I Bogsproget 
regner man ethvert Hundrede for 100” (ellers 120); og strax efter; verdr pat på 
at réttu tali, „bliver det da efter ret Regningsmaade” o. s. v. jfr. ovfr. S. 230.

•*) Sœfarfôll cru If á tveim dægrumj på verda pau XI f hundrud ok LX ok citt sief- 
arfall umfram á tólf mánudum z o.s.v. 1ste Parts 15 Kap. (S 90 jfr. 452) hvor de

I Rimbegla findes herom folgende, tildeels for Island især bereg
nede Underretninger:

„I tvende Ilalvdögn indtræffe 4 Flodændringer; fölgelig ILGI 
i 12 Maaneder” o. s. v.**).
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„Maanen er 3, 4, 18 eller 19Nætter gammel naar Ebben indtræf
fer næsten ved Non” (Kl. 5 e. M.) „da Solen næsten staaer midt” (lige) 
„i Nordost. Maanen er halvtvoxende og” (eller) „aftagende, efter Synet, 
paa Middcldagc, naar Ebben indtræffer nær ved de Tidspunkter da Solen 
staaer lige i Vest (KL 6 e. M.) og lige i öst (Kl. 6 f. M.). Solen gjen- 
nemgaaer næsten (benved) 2 Ætter (Verdenskanter) mellem Flod og Ebbe. 
Maanen er enten fuld eller usynlig ved den storste Flod (Missauny)*')  og 
Ebben indtræffer nær ved Middag eller Midnat. Saaledes forholder det 
sig ved Islands sydlige Kyst, hvis ikke (smalle) Fjorde, Oer eller ry
gende Storme ere til Hinder derfor. I næsten (benved) 6 halve Dögn 
(3 Dage) er Maanen fuld eller usynlig, saaledes som det forekommer os”**).

regelmæssige Flodændringer i en Skudaarscykius nöiere udregnes. Astronomen N. 
Horrebon skrev saaledes om Island 1752: „Ebbe og Flod falder udi Islán d 2 Gange 
i hver 24 Timer, saa at man hver 6te Time har Forandringer, efter Maanens Om
skiftelser” o. s V. Tilforladelige Efterretn. om Island, S. 268.

*) Missaung, Missöng eller Ulissong betyder i Rimbeglas forskjellige Ilaandskrifter 
Havets storste Flod. Ordet forekommer saaledes i den endnu ikke udgivne Hænsna- 
póris sagn i den selvsamme Betydning. L>et har rimeligviis forhen heddet misgaung 
(eller misgong) og vilde da blive let at forklare som „Misgang” o: Havstriimmens 
mislige (eller misligste) Gang; jfr den trykte Rimbeglas Glossarium. Endelsen 
gating forudsætter vel (ligesom et andet ligelydende i Island endnu brugeligt Ord 
af en anden Betydning) et Enkelttal (gang) men dette kjendes neppe, og er i al 
Fald forlængst gaaet af Brug. Et beslægtet Ord forekommer i Enkelttallet i Ork- 
neyingasaga (S. 208) som „misgånga straumanna’' hvorved den sidstomhandlede 
Læsemaade og Forklaring bekræftes. Hr, Jon Sigurdsson har underrettet mig om 
at han i en islandsk Kalender fra 1658 har fundet Ordet skrevet Misgaung og i en 
haandskreven Ordbog (det store kongl. Bibliotheks nye kongl. Samling, 1862, 4to) 
findes Ordet (med denne Skrivemaade) citeret fra Rimbegla og Hænsnapôrissaga. 
I Oiavii oekonomiske Reise gjennem Island (1780) S. 639 anföres Miâsg'ông (eller 
Midsgaung) som et paa Öst- eller Nordlandet forekommende sjeldcnt Ord, brugt 
om den lidet aftagende Maane (lún g l sker din g) da netop den stiirste Flod pleier at 
indtræffe. Han har vel her hört eller skrevet feil, hvis ikke Ordet, med Tiden, i 
Almuens Mund harffaaet en urigtig Udtale, i steden for det gamle Misgaung o. s. v.

♦♦) Tungt er III eâr fjögra eâr átján eâr XIX natía pá er fjara er nær nóni, edr 
pá er soi er nær miâju landnorâri, Tungt er halft vaxanda ok (eâr) pverranda 
at sÿn er meâaldagar eru ok fjara verår nær pvi er sol er i vestri miâju ok austri. 
Sål gengr nær II áttum milli flôâs ok fjöru. Túngl er füllt eâr ekki at syn pá er 
missaung eru ok fjara verâr nær miâdegi eâr miânætti. Svo er sumían viâ Island ef 
eigi banna fyrâer eâr eyar eâr ofvidri. Túngl er nær TI diegrum füllt eâr ekki 
at syn, at pvi er oss sÿnist. Rimb. 4 P. U Kap. S. 418.
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„EVaar Maanen er 10, 12, 16 eller 17 Nætter gammel indtræffer 
Ebben ved Dagmaal (KL 9 f. M.)*);  naar Maanen er fuld eller usynlig 
har man den derimod ved Middag eller Midnat”**).

*) Her efter Klerkernes Talebrug, som de kaldte det i bókmáli, i (deres) Bogsprog, 
rétt tal o. s. v.

**) L. c. S. 452 En túngl er X nátta e<tr XII, XEI eJr XEII, på er fjara at dag- 
málnm. Ef túngl er fallt eftr eigi at sÿn, pá er fjara i miâjan dag ok mi)ja nótt.

**♦) Maris accolæ omni tempore ex recessu et accessu maris tempora dignoscere optime 
sciunt. Sciagr. borol. Island, pag. 55. Hermed kan man jevnföre: Philosophische 
Schilderung der gegenwärtigen Verfassung von Island (1786, 8vo) S. 80, — hvor 
dog Islændernes 8 Dagstiders Navne tildeels ere urigtig anförte.

Om de nyere Islænderes Tidsregning efter Ebbe og Flod hedder 
det hos Eg. Olafsen (1. e. S. 41—42). „Det er ganske sandfærdigt at 
„ved Sökanten i Island rette Indbyggerne sig efter Ebbe og Flod, aller
meist naar det er tyk Luft mange Dage efter hinanden, saa de ikke kunne 
„see Solen. De regne da Tiden omtrent efter Sövandels Stigen og Fal- 
„den at deres Haandteringer ikke skulle geraade i Uorden”. Ogsaa 
Troil bemærkede paa hans Reise i Island (S. 90) at Indbyggerne, for at 
vide hvad Tid det er paa Dagen, lægge Mærke til Solens °br Stj or
nernes (lang, hvorhos ogsaa Ebbe og Flod i den Henseende tjene dem 
til Rettesnor, — ligesom de og forstode at udregne Tidens Löb paa 
deres Fingre. Denne sidstangivne Maade anvendes neppe ligefrem paa 
Dögnets Timer; de Tilfælde, hvori den for saavidt kan komme i Be
tragtning, ere antydede ovenfor S. 224. Finn Johnsen, der tit gjen- 
nemreiste den störste Deel af Landet, bevidner og at de der boe ved Ha
vet stedse meget nöie kunne erfare Tidens Löb af dets Flod og Ebbe***).  
Björn Ilaldorson underviser i sin Atle (6te Kap.) den islandske ved So
kysten boende Bonde, i den indenlandske Konst at udfinde Dagens Timer 
af Havets Flod og Ebbe. Deri forekommer blandt andet (foruden en
deel af det ovenfor anförte): naar Maanen er 1 IXat gammel, indtræffer 
Ebbe naar Solen staar i Syd (Kl. 12 f. M.); da den er 4 IXætter, naar 
Solen stod i Sydvest (Kl. 5 e. M.) o. s. v.
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Om Færøboerne beretter Landt (S. 419) jevnfort med Debes I. c. 
(S. 252) at de efier Ny og- Fuldmaane (i deres Sprog Soltændring, Fuld
sol) noie vide at beregne Strømmens Löb, samt at denne Kundskab er 
dem uundværlig formedelst deres idelige Havfiskene og lange Soreiser. 
öernes Beliggenhed, de mange Fjorde, Viger og Sunde hvoraf de ere 
omgivne, foraarsage betydelig Forskjel af Tidspunkterne for Flod og 
Ebbe paa forskjellige Steder, saa at Indbyggerne maa vide at udregne 
dem paa det Nöieste efter Maanens Stilling til visse Klokkeslet. Jeg 
maa henvise til hans udforlige Udvikling af denne Gjenstand (S. 129-50). 
Han bemærker og om Færingerne paa et andet Sted (S. 442): „Maa
nens Af- og Tiltagelse veed de nöie, for derefter at udregne Ebbe og 
Flod”. At de derefter ogsaa maa kunne udregne (i mørkt Veir) hvad 
Tid det er paa Dagen, er en Selvfølge.

Neppe har noget Folk lagt nöiere Mærke til Ebbe og Flod og 
Tidens derpaa grundede Udregning end Friserne overhovedet og Nordfri
serne i Særdeleshed. Deres Boligers, ofte farefulde, Beliggenhed ved 
eller i Havet*)  maatte opfordre dem dertil. Blandt dem betyder især 
Ordet Etmalf Etmaal (svarende til det dansk-norske Etmaal, Ætmaal o.s. v. 
see ovfr. S. 155,159) især den Tid i hvilken Havets Vand i Dag og Nat 
to Gange stiger eller falder, svarende til en naturlig Dag eller et Tidslob 
af 24 Timer**).  I det hamborgske Almuesprog***)  betegner Ordet en 
Gangs (successive) Ebbe og Flod, altsaa et Tidslob af 12 Timer; denne 
Sprogbrug siges at være indfort af de Danske, hvorfor jeg dog ingen 
Grund kan finde. I nöieste Sammenhæng med Frisernes Tidsudregning

*) See derom Michelsens Nordfriesland im Mittelalter S. 35—40.
♦♦) Outzen har samlet de forskjellige Skrivemaader af dette Ord i de frisisk-neder- 

landske Sprog, som Etmal, Etmaal, Actmal, ¿letcmal, Eetmaele, Ethmol o. tt. 
(I. c. S. 65). See ellers Wiarda altfrisisches Wörterbuch, samt v. Riclithof altfrisi
sche Rechtsquellen Goett. 1840 efter særdeles gamle Skrifter, som altfrisisches 
Landrecht in. 11.

¥VV) Richey Idioticon Hamburgense 1755.'
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staaer den temmelig almindelige Benævnelse Tijde, Ghclijde, (hvoraf det 
hollandske Getty) der nöie svarer til det engelske Tide, som nu kun 
bruges om Havets Stromme, Flod og Ebbe, med Undtagelse af nogle 
ældgamle Benævnelser af Fastetiderne; det angelsaxiske Tid svarede deri
mod ganske til det oldnordiske Tid og dets bekjendte Sidestykker i de nyere 
Sprog. Det kom og, forst i England, samt sildigere i Skandinavien, til at 
betegne en romersk Time, saa og en Messetid (hora canónica). I Is
landsk brugtes Tidir (i Fleertallet) om Messen, men ellers [(vistnok ved 
en meget ældre Brug) om de kvindelige menstrua.

Förend Kompasser og Ubre kom i Brug har man været mere op
mærksom paa forskjellige andre Kjendetegn for Tidens Gang og Egnenes 
Beliggenhed efter Himmelkanterne, end de ovenanlörte. I Hedenold 
havde man, efter Volsungasaga (Rains Fornald. S. I, 148) den Mening at 
en Guldring paa Fingeren kjölnedes i Oltatiden. Middelalderens Nord
boer troede at kunne benytte sig af en saakaldet Solstecn (sólarsteinn) 
der var gjennemsigtig, for at opdage Solens Stilling over Horizonten 
om den end var ganske overtrukken med Skyer; dertil brugte Olaf den 
hellige Stenen, ved at holde den op mod Himmelen, da den gav Straaler 
fra sig der betegnede Solens ellers tilsyneladende Standpunkt (Fornm. S. V, 
541, jfr. Sturl. S. II, 55). Almuen inaa endnu, i ensomt beliggende og 
fattige Egne, tye til forskjellige naturlige Kjendetegn paa Vei og Tid, om 
hvilke en opmærksom Iagttager af dens Skikke (i de svenske Nordlande) 
yttrer sig saaledes: „Naturens Uhrværk giver de Enfoldigste i denne Egn 
fornoden Veiledning i forsljellige Tilfælde. Hyrderne finde den rette 
Vei i Taage og tykke Skove, fordi de vide at Træernes Kviste cre tæt
tere og tykkere mod S. end mod ÏV. Til Solens Nedgang slutter man sig 
af Alchemilla trifol. (?) prat, („vulgaris ?”) og flere Urter, naar de lægge deres 

f7id. Sel. hist, og pliilos. Afh. J’ll Deel. II h

Z
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Blade sammen, Midnatten udmærker sig ved Fuglenes Taushed om Som
meren. Dog ophorer undertiden deres Sang mellem Kl. 9 og 10 f. M. 
samt ligeledes i Middagsstunden. IVaar en Mand med et Skridt kan 
maale sin egen Skygge i Solskin, er Kl. 42 Middag. Naar det sorte i 
Gjedens óie viser sig aflangt, er det i Dagningen, bliver det derimod 
rundt lakker det mod liften o. s. v. Deslige Bemærkninger fortjene nol; 
at samles, hos Almuen, i andre Egne”» Delte har ogsaa vor Junge 
paa sin Viis gjort hos IXordsjellænderne, om hvilke han bemærker, 
naar de om Sommeren ere ude paa Marken: „SamtJen dreies immer 
(for det ventede Maaltids Skyld) til Klokkeslettet, og dette veed sædvanlig 
enhver Bonde lige saa nöie at bestemme som den Stadsbetjent, der hos 
de ældste Romere maatte, efter Solen, i Mangel paa Ulir, raabe til Fol
ket naar det var Middag eller Aften. Bonden seer og op efter Solen; 
kan Huen derved falde ham bag af Hovedet, da er det Middag, og han 
maaler da ellers sin Skygge, om han kan spænde den med et Skridt”*).

*) llülpher Beskrifning öfver Medelpad (eller Norrland) 1ste Samling. Westerås 1772, 
S. 77. — Sammes Beskr. öfver Angermanland, 1780, S. 308. Junge 1. c. S. 118.

♦♦) Theodor. Salmas. Exercit. ad Solin, p. 455, Ideler llandb. der Chronol. I, 237. 
Delte modsiges vel af Petavius (Biss, variæ VII, 7) og af W. A, Becker, i Charikles 
(1840) II, 491, men den sidstnævnte anförer selv et hertil horende Sted af Photii 
l.ex. p. 439, hvilket han vil saaledes kritisk berigtige: Jítoíx¡íccv txakovt' tt¡v avtwv 
OXKtX, r¡ It'S iÛÇttg ißXO7I0Vt’TO.

Hvor enfoldig og ufuldkommen end denne sidstommeldte Maade 
er, synes den dog at være en tydelig Levning af de gamle Skandinavers 
lignende Adfærd, hvorved de, endog i fremmede Himmelegne, fjærnt fra 
deres Hjemsted, sögte at komme til Kundskab om Stedets Beliggenhed 
ved at lægge Mærke til den Skygge, som visse Gjenstande kastede fra sig 
ved Solens Skin i Middagspunktet (see ovfr. S. 212—15). Salmasius og 
Ideler have endog antaget om de gamle Græker, at de for at udfinde 
Dagens Timer i klart Veir have maalt deres egen Skygge med Fod
derne**).  Senere indförte Grækerne den Skik fra Babylon at udfinde 
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Tidens daglige Gang ved at maalc den Skygge som en til det Öieined op- 
reist höi Stang eller Slotte (kaldet Gnomon, j'vwpwv') kastede fra sig paa 
forskjellige Timer af Dagen 5 derved bestemtes især Maaltider og Badeti
der efter Anvisning af Skyggens Fodmaal, som i Almindelighed menes at 
have udgjort 12 og undertiden 24 (ja endog efter Palladius 29) Fod 5 
nogle mene at en Mand har maalt Skyggen ved egne Skridt, men andre, 
fuldt saa sandsynlig, at Fodmaalet er blevet angivet ved visse Tegn eller 
Linier paa den Flade, paa hvilken Skyggen faldt. Den paa alt Mærk
værdigt saa opmærksomme IJerodot, der forst nævner denne Gnomon, 
beretter og at den saakaldte, hos Grækerne i Brug va*rende  hôàoç (sva
rende til vor Solskive) ligeledes var indfort til dem fra Babylonierne, tilli
gemed Dagens inddeling i 12 Timer*).  Da ogsaa Natten inddeeltes i 
12 Timer, opkom derved den nu i Europa gjeldende Inddeling af Dögnet 
i 24 Timer.

*) 1 en Afhandling om en vis, endnu i nogle nordiske Lande brugelig Inddeling af 
Dagens Tider fortjener den ovenfor omhandlede Bemærkning af Historiens Fader 
heelt at meddeles: Håkov p.tv yay xai yvúpwva, xai t« dewdiz« péqsa rijç fjfitQfjç 
naqà BaßviMvitav tfj.a&ov oi Herodot. 11, 109. En vis Træl ansattes som
Vægter ved enhver Gnomon, og skulde, efter den, tilkjendegive Dagens l imer, naar 
han blev spurgt derom. En offentlig Gnomon skal forst være hieven indfort i Rom 
300 Aar for Chr. F. Den maatte dog adskillige Gange efter lange Mellemrum berig- 
tiges, og længe vidste (som Bailly bemærker) Jordens Beherskere kun naar Solen 
skinnede hvilken Time det var af Dagen. Senere blevc Gnomoner almindelige hos 
rige Folk, især paa Landstederne.

Ved Siden af denne Timeregning fulgte dog, meget tidlig, adskil
lige østerlandske Folk en anden, idet de, (ligesom vore Forfædre) antoge 
8 Dagstider, hver paa 5 af vore Timer. Den var fordum brugelig 
hos Hebræerne (som begyndte Dögnet Kl. 6 e. M.) og, i det mindste for 
militære Vagter (excubiæ om Dagen, vigiliæ om Natten) hos Romerne, 
der, som bekjendt, i lang Tid beherskede betydelige Dele af Asien hvori
blandt Palæstina. De begyndte, ligesom vi nu, Dögnet ved Midnat. Og
saa de gamle Ægyptere inddelle den naturlige Dag i 8 Vagter (men og 

Il h*
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tillige i 24 Timer)*).  Om Hinduerne paa Coromandelkysten har afg. 
Consistorialraad Fuglsang, som længe havde opholdt sig der, i sin Tid 
meddeelt mig folgende Underretninger. „Hinduerne inddele Dögnet i 8 
Afdelinger, haldede Samam**),  hvoraf enhver svarer til 5 europæiske 
Timer; af dem höre 4 til Dagen og 4 til Natten”. Hermed stemme an
dre Beretninger om Hindostán, Bengalen og Malabarkysten overeens. En 
saadan Vagt (vor Eikt, Ökt) kaldes i Hindostán pahar (i Sanskrit, efter 
Westergaard, prahara) paa Malabarkysten jama, zama. Dagen begynder 
i Indien med Dagningen***).  Endnu i 1799 udregnedes Tiden af Hin
duerne (ligesom fordum af Ægyptere, Græker, Romere o. 11.) ved Vand- 
ubre; andre iagttoge, i samme Henseende, Solens Stilling paa Himmelen 
og end andre Havets Ebbe og Flod, hvilken de vidste at angive med en 
beundringsværdig Nöiagtighed****).  Ogsaa heri have de da, ligetil vore 
Dage, maattet behjelpe sig ligesom Islænderne og Færingerne.

*) Dette er udforlig udviklet af Culleinore i en Afhandling om Zodiakalbilledernes 
ægyptiske Oprindelse, læst i det engelske literære Selskab den 8 Der. 1842.

*♦) Hr. Lector Westergaard udleder dette Ord af det sanskritske Sama, en lige Deel 
(i visse Henseender svarende til Oldnord. sama, dansk samme o. s. v.).

***) Den samme Lærde har bemærket den sære Vedtægt blandt Hinduerne, at Dagen 
maa anSees at være begyndt, naar en Mand i tre Skridts Afstand fra en anden kan 
see det hvide i dennes Oie.

♦♦♦♦) John Gillchrist Account of Hindostanee Iloromctry, As. Res. V, 82 o. f. Det samme 
berettedes allerede (om Dögnets Sinddelinger) af Keiser Ba her (1488)5 jfr. Paulino 
di san Bartholomeo Reiser i Ostindien (sidst i det 18de Aarhundrcde).

*♦♦♦♦) Min lærde Ven, Mr. Richard Cleasby, har gjort mig opmærksom derpaa, at danske 
Söfolk (formodentlig fra Nordsoens Öcr) kalde cn Vagt til Söes (nu bestaaende af 
4 Timer) Ægt eller Egt, oprindelig vel det samme som Eikt o. s. v.

Birmanerne folge og den selvsamme Udregningsmaade af Dögnet. 
Enhver af dets 8 Tidsafdelinger (hver paa 5 europæiske Timer) kalde 
de (efter Westergaard) khukti*,  andre Reisebeskrivere nævne dem (for
modentlig efter Almuens Udtale) jetti (yctli) — og ved begge Ord maa 
man da vistnok tænke paa de gammeltydske acht og cité (eller ehti, udtalt 
echti). Til Tidens Udregning benytte de sig endnu af Maskiner der ligne 
vore Sanduhre eller Timeglas*****).
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Den hosfölgende oldnordiske Etmaalsskives Inddeling1 eller Ver
denskanterne ligner i visse Henseender Compasskivenj dog maa Syd (eller 
Middagspunktel) lier sættes överst, Nord derimod nederst, efter vore 
Forfædres Begreber om den höieste Dag og laveste Nat, Talemaaden 
Nordefter og nedad (norÔr ok ntår) m. m., tildeels grundede paa religiöse 
eller mythologiske Forestillinger. Jeg liar indrettet den saaledes, at dens 
Læsning, naar man vil udfinde Sammenhængen, begynder med Forfadre
nes (især sommerlige) Begyndelse af deres Arbeidsdag og tillige Morge
nen, samt Døgnets iste Eikts (Öikts o. s. v.) 1ste Stund. Da antog man 
at Solen, paa sin daglige Vandring (ved vort ONO, Kl. 4^ f. M.) gik ind 
i Ostkanten (slustrått) og en Stund (1^ Time) derefter befandt sig midt 
eller lige i Ost (vort Ö eller O, Kl. 6 f. M.) samt efter at have fuldendt 
et lige Tidslob ankom til Sydostkanten (Landsuâiirsâlt) ved 2den Eikts 
og 5die Stunds Begyndelse (i vort OSO, Kl. 7^ f. M.) o. s. v.

Den yderste Linie af Kredsens skrevne Omgivelser angiver saaledes 
Himmel- eller Verdenskantens oldnordiske Navn.

9
Den 2den og Sdie vort Klokkeslet, da Tallene, for Symmetriens 

og Tydelighedens Skyld, decís ere höiere deels lavere anbragte.
Den 5die Eikternes formeentlig ældste oldnordiske Navne, samt 

deres Tidsfølge i Dögnet, udtrykt ved Romertal.
Den indcirklede 4de de Navne, som tillægges Eikterne i det norske 

Oldskrift lionúngs skuggsjá.
Den 5te (tildeels indcirklede) Stundernes Tidsfølge i Dögnet, ud

trykf ved arabiske Tal.
Den Gte heelt indcirklede Verdenskanternes nu brugelige Benæv

nelser.
Mellem dem og den mellemste Kredsfigur gaae som Straaler, der 

udskydes fra Centrum, de 16 Stunders oldnordiske Benævnelser.
Den mellemste Kredsfigur antyder en Hoi eller rund Bakke hvorpaa 

en Gaard eller By fordum er blcven anlagt, og for hvilken disse Eikle- 
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mærker (eiktamörk) eller Dagsmærker (Dagsmiirk) ere bievne udfundne 
og bestemte efter Solens, Maanens eller Stjernernes daglige Gang.

Om denne Etmaalsskive og den ovenfor (S. 225) indförte Maane- 
tabel har Hr. Prof. Ohifsen havt den Godhed at meddele mig folgende 
videnskabelige Oplysninger:

„Begge Tabeller ere aabenbart construerede under den Forudsæt
ning, at Solens og Maanens daglige Bevægelse skeer parallelt med Hori
zonten. Da nu dette langt mere er Tilfældet paa nordligere end paa 
sydligere Steder, saa have altsaa begge Tabellerne, forsaavidt de slotte 
sig til en slig Forudsætning, Præget af at være dannede ved Hjelp af 
Iagttagelser anstillede i en meget nordlig Egn.

Angaaende Tiden, da Tabellerne forst ere bievne brugte, lader der 
sig ikke sige noget Bestemt. Rigtignok vil der kunne angives Aar, til 
hvilke en saadan Maanetabel, som den her omhandlede, passer bedre end til 
andre, men deels vende disse Aar periodisk tilbage efter det korte Mel
lemrum af omtrent 19 Aar, deels ere ikke heller de angivne Klokkeslet 
nöiagtige nok til en saadan Undersögelse. — lovrigt har jeg fundet Klok
keslettene at være saa nöiagtige, som de kunne erholdes, naar de skulle 
angives i hele Timer.

Forsaavidt De har önsket Oplysning om de Aarstider for hvilke 
Tabellerne nærmest kunne antages at gjælde, bemærker jeg, at Maane- 
tabellen bande indeholder Angivelser, der kunne benyttes hele Aaret, og 
andre, som kun kunne benyttes til enkelte Aarstider. Saaledes vil, for Exem- 
pel Angivelsen af Klokkeslettet, da Maanen sees i Syd, kunne benyttes 
hele Aaret, og det Samme vil med faae Undtagelser gjelde med Hensyn 
til Klokkeslettet for Syd-Ost og Syd-Vest. Derimod ville Angivelserne 
for Nord-Ost og Nord-Vest, naar Maanen har en Alder af 15 Dage, 
kun kunne benyttes i Vinlermaanederne, og omvendt vil der kun være 
Brug for Angivelserne af Klokkeslettene for Nord-Ost og Ost, naar 
Maanen har en Alder af 26 Dage.

Paa samme Maade forholder det sig med Soltabcllen. Ifolge Is
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lands Beliggenhed kan Solen hele Aaret igjennem, i det mindste i den 
sydlige Deel af Öen, iagttages i Syd samt i Syd Ost og Syd-Vest. 1 Ost 
og Vest kan den derimod kun iagttages fra den 21dc Marts og til den 
2 i de September; og i Nord-Ost og Nord-Vest kun i de tre Maaneder: 
Mai, Juni, Juli. Soltabellen gjælder altsaa hele Aaret, men saaledes, at 
dens Benyttelse til nogle Aarstider bliver mere indskrænket end til andre”.

Vor Etmaalsskive fremstilleren Grundtegning af den tilsyneladende 
Himmelhvælving (templum mundi, efter min Mening Eddaernes Iliiva-höll^ 
den II öies Hall) fuldt saa tydelig, som de romerske Augurers ældste jor
diske templum. Mærkelig nok har vort Norden fordum kunnet fremvise 
en lignende Stenkreds. Den har staaet paa slet Mark en halv Fjerding- 
vei fra Gaarden Sole (Soli) ved Haversfjorden paa Jædderen i Norge, 
fordum den rige og mægtige Hövding Erling Skjalgsöns Hovedsæde; han 
levede sidst i 900 og forst i lOOOaars Tallet. Stenkredsen var til for fuldt 
100 Aar siden (1745) da Arnold de Fine beskrev den, og 1811 levede 
mange Folk der i Egnen som havde seet den i deres Ungdom, men da 
var den aldeles forsvunden. Den udgjorde „en vidtlöftig akkurat Cirkel, 
„bestaaende af 24 liöie Graastene som smaae Bautastene”; mellem dem 
laa i Kjederad nogle med sær Flid samlede hvide rundeStene (efter Teg
ningen 5 mellem to af de större) saa store som maadelige Stykkugler. 
Midt i Kredsen stod en firkantet Graasteen, som et Bord, og ved det tvende 
store hvide Stene til at sidde paa. Af de ovenommeldte laa 8 lige Rader 
fra 8 af de omkringstaaende större Stene, alle visende lige til Stenbordet 
(gaaende til dets Hjörner og paa 4 andre Steder til dets Midte). Dimen
sionerne angives desværre! ikke, men Kredsen kaldtes af Almuen „Dom
sædet”, og den er muelig bleven brugt som en Domring (efter nogles Gis
ning for 8 Sogne). Det forekommer mig (især hvis en Gnomon, Stang
viser eller Flöistang*)  först har staaet i Kredsens Midte) at man lier liar 

*) Erling var en Sölielt og eiede Krigsskibe med fuldt 200 Mands Besætning. Eu Ind
retning, der rigtig viste den Verdenskant fra hvilken Vinden kom (o. s. v.) maatte 
derfor være af Vigtighed for ham.
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sögt at fremstille Nordboernes Verdenskanter, og navnlig tillige de 8 Eik- 
ter (der atter synes at være deelte i Ættinger eller Stunder) ved den 
mellemste hvide Sten af de tre ovennævnte, anbragte mellem to af desforre 
Stene. Selv vor Tidsregnings 24 (samt 48 halve) Timer, Lunne og være 
bievne antydede her, samt synes (i Forening med de mindre Stene i Om
kredsen) virkelig at passe til Ætternes og Eikternes Maal (nemlig 5 i 
enhver af dem). Jeg maa ellers henvise til Börge Thorlacius’s Afhand
ling og Afbildning i Antiqvar. Annaler 1ste B. 1ste H. (1822) S. 10c» 
o. f., Tab. Ill, fig. 1.

Just nu komme Jacob Grimm’s „Deutsche Grenzalterthiimer” 
(Berlin 1844 4lo) mig tilhænde. Jeg seer deraf (S. 17 o. fl. St ) at han 
antager at Romernes Landmaaling og Tempelskue sfode i Forbindelse med 
hinanden og med Solskivens (eller Solviserens) samt Verdenskanfernes 
Iagttagelser, oprindelig foretagne ved JevndögnstiderJ han mener og at 
de gamle svenske og danske Loves Solskift, soldragen Jig, (solfallen) 
o. s. V. vidne om en noget lignende (men ældgammel) Fremgangsmaade. 
Denne hoist interessante Sag troer jeg at burde overlade til hans og til 
vor Koldcrup Rosenvinges nærmere Dröftning og Afgjörelse.

Jeg haaber ved nærværende Afhandling at have ydet et lidet Bi
drag til at vise, at Oldtidens Menneskers Anskuelser, Kundskaber, Me
ninger og Vedtægter i Almindelighed have lignet hinanden i en höiere 
Grad end de fleste hidindtil have antaget, ligesom og at meget deraf, 
ved blot Tradition gjennem Aartusinder, har forplantet sig hos Al
muesfolk lige til vore Dage, i forskjellige tildeels fra hinanden langt fjer
nede Lande.

slum. Vel er Begyndelsen af 7de Stund, ligesom paa Etmaalsskiven, af Nogle fordum (som 
endnu i Island) bleven kaldet miör dagr eller Middcgi (som Arbejdsdagens Midte) 
men Navnet Mithnunda var og er dog almindeligere. Paa den Tid bolde Færin- 
ringerne (ligesom Islænderne) deres Aliddagsmaaltid, kaldet Dovuti, (af det nldn. 
Diigurdr o. s. v.). See ellers Etmaalstavlen, samt ovenfor S. 179—80.



SKANDINAVISK ETMAALSTAVLE
>7(1. Solsk. hist. og philos. Ske. Vil Deel S. 241).

De 8 Eikters (Öikters, (ikters, Ögters, 
Egt ers) oldnordiske Benævnelser 
(sammenlignede med de Eausitzisk-KendiskeJ.

Dagens eller Dögnets 
Tidsafdelinger.

Den Himmelkant, hvori Solen 
antages at staae ved Eiktens eller 

Ilalveiktens Begyndelse.

De 16 Dagstiders ellers særegne 
Navne.

Alminde
ligt Klok

keslet.

I. Morgun, Morgen, i Kongespeilet og (efter Betyd
ningen) ogsaa hos Venderne.

Efter Kongespeilet kan den endvidere kaldes: 
rennandi dagr, den oprindende Dag.

Bl. Öndurör (eller öndverör) dagr, den tidlige Dag 
eller Dagens forste Deel (formodentlig og kaldet 
önrfurJ, ¡induin').

Kongesp. magnadr dagr, den styrkede eller 
kraftfulde Dag. (Vendernes Formiddag.)

III. iládegi (Höidag); Miödegi, Middagstid (ogsaa hos
Venderne).

Kongesp Miftr dagr, den midterste Dag.

IV. Undorn, Undarn; Ofanverör dagr,
ålidin dagr, efri luti dags, den sildige Dag, den 
sidste Deel af Dagen.

Kongesp. hnigandi dagr, den heldende Dag.
(Vendernes Eftermiddag.)

V. Altan, Aften (ogsaa hos Venderne).

Kongesp. har samme Benævnelse.

VI. Kviild (Kvæld) i öndverö nott, den tidlige Nat, forste
Deel af Natten; — Fyrsti priüjúngr nætur, den 
forste Trediedeel af Natten.

Kongesp. UvUdarstund, Hvilens Tid. (Ven
dernes sildige Aften.)

VII. MiQnætti, Midnatstid (ogsaa hos Venderne), Nattens
midterste Deel eller

Lågnætti, den dybeste eller mörkeste Nat5— ¿nnar 
priåjtingr ncetur, den anden Trediedeel af Natten.

Kongesp. Mid nótt,åen midterste Deel af Natten.

VIII. Otta; ofanverö nótt, álidin nótt, c fri luti næir, den
sidste Deel af Natten; — er pridjiingr lifir nætur, 
Nattens sidste Trediedeel.

Kongesp. komandi morgun, Morgengry. (Ven
dernes Hanegal). Færôboerne kalde den Ökt 
fri dea, den (næste) Ogt for Dag.

Island. Færoerne. Norge. Almin- 
delig 

Benæv
nelse.

Island.
Eykt. 

(Öikt).
llálfeykt, 
(Ætting, 
ShinlT).

Öktfßgt). ilaalviikt. Öff((ÖM).

I 1 I 1 I ONO. Miömunda land- 
nordurs ok aust-

- 2 - 2 - O. Austur.

II 3 11 3 Il OSO. Miömunda austurs 
ok landsuöurs.

- 4 - 4 - so. Landsuöur.

Ill r> III a Hl sso. Miömunda landsuö
urs ok suöurs.

- G - 6 - s. Suöur.

IV 7 IV 7 IV ssv. Miömunda suöurs 
ok ütsuöurs.

- 8 - 8 - SV. Utsuöur.

V 9 V 9 V vsv. .Miömunda utsuö- 
urs ok vesturs.

- 10 - 10 - V. Vestur.

VI 11 VI 11 VI VNV. Miömunda vesturs 
ok iitnoröurs.

- 12 - 12 - NV. Utnoröur.

VII 13 Vil 13 VII NNV. Miömunda utnorö- 
urs og noröurs.

- 14 - 14 - N. Noröur.

VIII 15 VIII 15 VIII NNO. Miömunda noröurs 
og landnoröurs.

16 16 — NO. Landnordur.

Fæ rö e.

Haalga (haiga 
eller halva)

Estur.

Haalga Land-

Landsuur.

Haalga Suur 
el.ll. Middag

Middag, Suur.

IlaalgaUtsuur; 
II. Noon.

Utsuur(Noon).

Haalga Vestur.

Vestur.

HaalgaUtnoor.

Utnoor.

Haalga Noor.

Noor.

Haalga Land- 
noor.

Landnoor.

Norge.
I ældre Tider, 

i Island,
Norge, o.s.v.

1 nyere Tider,
især i Norge, Sverrig og Danmark.

Oust, Bær-oust

Landsör(Land*  
synna).

(Morgun.) Iliröis 
rismál (ábitsmál).

Miör morgun; Ris-

Dagma); — Dag- 
verdarmål, Dog- 
uröarmal

Morgunmåi. (Önd
urn?)

Bådegi.

(om Sommeren) Norge: Aabitsmaal (ogsaa paa Færoerne) i Tel- 
lemarken Bidtaa. Frokosttid i Lolland; fordum i Jylland: 
„da Hyrden drev ud med Kræet”.

N. Rise; Me morra (Biskenstid for Davre). Danmark: Midmor- 
gen. (Svensk: Midmorgon). GI. Nordfris. Vordard.

N. Fordaur (o: forste Daure); Frokostbel. Sverrig: Dagelmål, 
Dagvord, Davar. D.: Davredags, Davretid.

N. Daagurinaal, Daaure, Daur, Duur, Dul, Daurinaal (o. s v.) 
jfr. Fris. Daugerd, Dager d, Da uerd, Doerd (Dagvverd). 
I Jylland; „da Solen stod i Sydost”; jfr. D. Morgenmaai.

N. og Sv.; hög Dag; N. og Danm. halvgaaen Middag.

Sör, Bake Sör.

Utsör.

llæstr dagr; miö- 
degi.

Undorn (Undarn); 
Miömunda.

Eykt(dags). (Non.)

Eyktarstaör; Aftan.

Vester, llög- 
vester.

Miör aftan, 
aftan.

Miö-

Náttmál, NattverÖ- 
armál.

Kvöld, Kvnldsmál. 
(AS. Cvyld.)

lláttatími (Senge
tid, AS. bedtid) 
ogsaa Kvöldseta, 
Kvöldvaka.

Miônætti, miö nótt; 
lægst (hæst) nótt.

Ótta ; ford. i Norge : 
llanaótta; ,i Is
land: fyrri Otta.

Miöotta, efri Ótta.

N. bögst Dag, hæs Dag. N. Danm. og Sv. Middag; i Jyl
land: llöjiniddag. Sverrig: Dagmidja.

N. Undaal, Ondol, Ondolsmaal. D. Unden, Unnen, Onnen, 
Ynnen, Önder. Nordfris. : Unnern, Onnern. Sv. Under, 
Un da.

N. Ögt (Ökt), Ögterdag(Noon). Fordum i Jylland: „Da Solen 
stod i Sydvest”; endnu i samme Land: Drivetid, Drivetid 
Dags, Drivdags.

N. Ögtebel, .Ögterdagsbel; Eftasmaal; Halvgaaen til Kvelds; 
jfr. 1). Ögtebid, Ögtemad, Öttönder (Ögt-önder?).

N. Midafta, Merafta; Etterökt. D. Midaften. Sv. Midafton; 
Nordfris. Medeen.

N. Natmaal, Natning (Naaltvær). D. Nattcrdag, Nadver. 
Sv. Nattvard, Nator. Nordfris. Nagterd.

N. Kvæld, Kvældsmaal, Kvældsvart, Kvældsvær. D. Kveld, 
Kveldsmaal (Kvældsnadver). Sv. Kvall. Fris. Quel (Kvel, 
hvoraf Quelsnagterd).

N. Eldsmaal, Kvældset, Kvældsætning. Sv. hög Qväll, Kviill- 
sät, Kvällsättning. D. Sengedags, Sengetiddags, Sen
getid.

N. Högstnaatte, Ilæsnaatte, Midnat (o.s.v.).

N. (Otla) Store Otta, Giæl (Hanegal). D. Otte. Sv. Otta.

N. Efter-Otta; (Giæl). D. Ottemaal; paa Bornholm: Ota, 
Otta, hvoraf Ottcmad ro. m.

Formiddag 

4i

6

n
9

10i

12

Eftermiddag 

li

3

4i

6

n

9

10|

12
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REGISTER
tii

det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs
historiske og philosophiske Afhandlinger

Vil Deel.

A.

Aabitsmaal (in. m.), 163.
Aarsudregning, den oldnordiske (især den 

norsk-islandske) og den asiatisk-afrikanske 
m. fl. Sidestykker 133 o. f. 158, 217. 
Den antoges at være ordnet eller foreskre
vet af'Guderne 148-151. Blevi Middelal
deren dobbelt, nemlig deels folkelig (na
tional) deels kirkelig, geistlig eller uden
landsk, 225, 230.

Aehti, Æht, s. Eikt.
Aftansmål (Aftensmaal), 199, 202.
Afteenen (som Dagstid) 149, 159, 200, 203. 
Aliùinn (lagr 199.

— nótt 209.
Almannagjå, 143.
Almannatal, (Alpyifntal (islenzk Ijóücyska), 

230, jfr. Tal.
Almuens Kjendetegn for Tidens Gang og 

Egnes Beliggenhed mod Himmelkanterne 
241 o. f.

Althing (Alping) det islandske ved Oxaraa 
141—144. Dets aarlige Begyndelsestid 
143, 158 i jfr. ppingvellir.

Amerikas Opdagelse af Nordboerne, 167 o.f. 
Andressen (Gudmund) 154, 168, 172, 174, 

177.
Angelsaxernes Benævnelser af Ugedagene 

m. m. 134; Himmelkanterne, 152—153 
jfr. 155; af Dagens Tider, 172, 176, 195, 
198, 199, 202, 206, 207, 211—212, 241.

Angeln, det gamle, 62, 64.
Fid. Sei. hist. og philos. Afh. Pli I)cel.

Angler i Britannien, 70; paa den jydskc 
Halvöe, 62—64, 66, 67, 74, 76, 76, 79, 
83; besöge Constantinopel 87; deres So
væsen, 84.

Angliske Konger, 74, 82, 83.
Anna liomnena, 26, 27, 28, 30.
Arbeidsdag, Nordboernes, 158. 160, o. f. 
Arentz, 140; jfr. Söndfjorden.
Arinbjörn (Norsk Hersers) Efterkommere i 

Island, 140.
Arinhella (Arnestenen) 145, jfr. Biearhella. 
Arnason (John) 145—147, 197.
Aroehiranni, hos Jornandes, 94.
Aserne, som skabende Guder, 148—151.
Astrologie, s. Stjernetyderne.
Astronomie, s. Stjernekyndighed.
Asylret, Kirkens, 18.
Atlantis, 112.
Atle Jarls Efterkommere i Island, 149,
Alt (Ætt, Æt) Himmelkant 152—153, 155, 

159; jfr. Aehti, Æht, Eht.
Austri s, Ostre.
Aviones, et af de syv Ilerthadyrkende Folk, 

97, 99.

B.

B. af Grækerne forvexlet med V, 60.
Babyloniernes Udregning af Dagens Tider 

242—243; Aarsudregning, 135.
Baffinsbugten, 212,
Baranger s. Væringer.
Barrowstriedet, 213.

Ii 
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Begravelse i Skibe, 71.
Beowulfsdigtet, 57,264, 68.
Bjarmaland (Permien) 222.
Bjarne Bergthorsson, 230.
Bjarne Herjulfsson, seer Nordamerikas Ky

ster, 187, o.f.
Bidtaa, 163.
Burmanernes Inddeling af Dagens Tider, 244. 
Biskopperne og Geistligheden i Island sögtc 

at udrydde og omdanne al hedensk natio
nal Tidsregning, 134, 136.

Biskupaeikt, 188 ; s. Eikt.
Blanda, 229—30.
Blástjarna, 233.
Bókmál, 230, 237.
Bornholm, Navnets Etymologie, 95.
Brage, en oldnordisk Gud, 182.
Brage Boddesön, 182.
Brebter, et tydsk Folk af den heruliske Stam

me (Dritter?), 99, 100.
Bretagne (Britannia parva, minor) 18—72. 
Brittania major, 58, 72 5 minor, s. Bretagne. 
Britannien, 124—125.
Britter, Beboerne af Brittia, 59—63. Af An- 

gelsaxisk Oprindelse, have hidindtil beva
ret deres Forfædres Benævnelser for Uge
dagene, 134. S. Angelsaxer, Engelske, 
Skotske,

Brittia, Procops Beskrivelse deraf, 44, 71, 
72j antaget for den store britanniske Öe, 
47, 48; for en Deel af det gamle Bata- 
vien, 50; bevises at være den jydske 
llalviie, 50—58.

Burgunder, ikke paa den skandinaviske 
Ilalvöe, 95.

Bústjórnarár, 217.
Byzantinsk Litteratur, 23 fg. 29. 
Bæarhella, Vaaningssten s. Arinhella.
Bors Sonner (de 3 skabende Guder), 148.

C.
Cæsar, Jul., 138.
Calender, den gamle og endnu brugelige 

Islandske, af Asiatisk Oprindelse, 133.

Den bevaredes af Gode- eller Præstcslæg- 
ten, 150. Den romersk-julianske, 133-134. 
Den (nye) romcrsk-Gregorianske, 133. 
Den franske revolutionære, 138.

Canariskc Öer, 117, 121, 122, 127.
Carl den Stores Bestemmelser om hemme

ligt Skriftemaal, 1- Hans Forhold til 
Kirken, 2. lians Capitulare fra 813, 6. 
Not.

Caviones, 99.
Chaldæernes Aarsudregning, 133; jfr. Ba

bylonier.
Christian den 3dic meddeler Hellescttcr 

Kloster Asylret, 18. Not.
Cimbrer (Guttoner?), 61, 62.
Cultur, ældgammel blandt Skandinaverne, 

132 o.f.
Curve, i det gamle Rom, 43.

D.
Dag Qdagrj den borgerlige, 158; efter 

Nordboernes særegne Inddeling, 159.
Dagen som mythisk Person, 151.
Dagmål (Dagmaat) 141, 165 o.f. 173-174. 

jfr. Dagver Jarmål.
Dagmålastadr, 167 o.f,
Dagmálatiít, 173—174, 211.
Dagsmark, Dagsmærke, 139-141, 145, 146, 

jfr. Eyktamark,
Dagstjarna, Dagstjerne, 207, 233.
Dagstiderne, deres naturlige Forandringer, 

156—157. Maaderne, hvorpaa de be
stemtes af Nordboerne (især Nordmændene, 
Islands ældste Beboere o. fl.), 138 o. s, v. 
142—43, 144 jfr, 220 o.f. 243 o.f. De 
antoges at være oprindelig ordnede af Gu
derne, 148—151. Forskjellige Maader for 
deres Udfindelse eller Bestemmelse, især 
blandt Skandinaverne og deres Efterkom
mere: Ved Solens Skin, formeentlige eller 
tilsyneladende Stilling paa Himmelen, 138 
—148, 153—156, 159 o. f., 225, 243, 
240—247. Af Maanens ligeledes, 222— 
224, 225, 237—39. Af Stjernerne, 224
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—29, 231—35. Af Ebbe og Flod 236—
241, 244. Af visse Gjenstandcs Skygge, 
212,213,242. Af Gnomon, 243. Af Sol
skive, 147, 243. AfVanduhre, 244. Ti
meglas, 154, Uhre 154. Af forskjellige

„ andre Kjendemærker, 241 o. f.
Dagver fiarmål (o. S; v.), 165 O. f., 175 O. f., 

jfr. Dagmål., Daver.
Dahlelovens Bestemmelser om hemmeligt 

Skriftcmaal, 11.
Dan Mykillati, 92, 93.
Danp, Rigs Son, 92.
Danske, almindelig Benævnelse for Folkene 

paa den jydske Halvöe, 64, 79; deres 
ældste Sæde i det sydlige Sverrig, 92, 
93, 101,

Danske Benævnelser for Dagens Tider (in,in.) 
131, 144, 147, 154, 155, 156, 158—160, 
164, 170, 171, 175, 176, 178,186—187, 
194, 196, 198, 199. 200, 201, 202, 205, 
206, 209, 211, 212, 213,214, 220—221,
242.

Daver (JDavremaaf) o. s.v. 165 o. f., 175— 
176 5 jfr. Dagmál., Dagver Jar mål.

Dige, Ordets Betydning i de gamle Sprog, 
55, 56.

Dominica, 134; jfr. Droltinsdagr s. Sondag. 
Drottinsdagr (Herrens Dag) 134, 135, jfr.

Dominica, Söndag.
Dægr (dögr), Dögn 155—157.
Dægr amó t (Dagning), 156.
Dödcs Overförelse til Brittia, 71—73. 
Dognmærker s. Dagsmærker.
Dógurdarmál s. Dagverdarmål.

E.
Ebbe og Flod, Tidens Udregning deraf in.m. 

i Norge (det nordlige) 236—237 ; i Island 
237—239; paa Færoerne, 240; bos Fri
serne, 240—41 ; i Indien, 244.

Efri hluti dags, 199.
— — nætur, 209.

Egilsson, S., 191.

Eht, Ehti, Etto, 152, 155, jfr. Æht, Æht, 
Ætt, Eikt.

Eicht, Eichtlein, 155, s. Eikt, Eht (o. s. v.)
Eikt (Eykt) Ögt (o. s. v.), en af Dagens 8

Afdelinger, hver paa 3 Timer, 139, 144, 
146, 152, 154—155, 160(o.f.)s 197,213 
-216, 221—222, jfr. 241. 245 —s. Eikt 
dags.

Eikt (JEyktdags), som Dagsmærke, 187-193. 
jfr. Eikt.

Eiktamark (Eyktamark o. s. v.) Ogtemærke, 
139, 245.

Eiktamót, 155.
Eyktar nypa, 194.
EiTtarstair, 167 o. f., 188, 190—192, 199. 
Eikthelgi, 188, jfr. Nónhclgi, Sabbatli.
Einar Ejulfssön, Islandsk Hövding og Stjer

netyder, 227.
Elding, (o. s. v.), 156.
Elisa, Estrups Allí, derom, 105—127.
Elysium, 119, 120.
Engelske Benævnelser for Dagens Tider. 

176, 185, 186, 197—198, 204; jfr. An- 
gelsaxer.

Engelstoft, L„ 176.
Enker dræbe sig med deres Mænd, 104. 
Erichsen (John), 2 i 7.
Erling Skjalgsön, norsk Hövding, 247.
Estrup, om de Makariske Öer og Elisa, 

105—127.
Etmaal (Ætmaal) 157, 160 (o. f.) 240.
Etmaalsskivc, 157—158, jfr. Soltavle, dens 

hosfölgende oldnordiske Forklaring især 
245—47, 248.

Etmaalstavle (den hosfölgende) 157, 248.
Eudoses, et af de syv herthadyrkende Folk, 

97.
Euthiones, 60.
Eykt s. Eikt, (o. s. v.).

F.
Fenon, Planeten Jupiter, 135, 136.
Feton, Planeten Saturnus, 135, jfr. Phaeton, 
Fjalafylki i Norge, 146; jfr. Fjordefylka.

Ii*
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Finsen (Hannes'), 174.
Fimtudagr, Femtedag, 134. S. Torsdag. 
Fjordefylke, i Norge, 146, jfr. Söndfjord. 
Fjósakonur, Stjernebillede, 232, 233.
Fiskikallar (Fiskekarle) Stjernebillede, 233. 
Fispena, Planeten Mars, 135—136.
Folkemængde, Aarsag til Udvandringer, 

68, 69.
Folkevandringer, 67—69, 92, 96.
Forchhammers physisk-archæologiske Under

søgelser paa de Slesvigske Ocr, 132.
Franker, 65, 74.
Frankiske Rige, 69, 70; dets Overherre

domme over den jydske Ilalvöe, 70.
Freadagr s. Fredag,
Fredag, (Freadagr) betyder Freias Dag, 

134, 135, 136.
Fredlöshed, som Straf for Overtrædelse af 

Fasten, 14.
Freia, Freya og den efter hende opkaldte 

Planet, 134 o.f.; er Romernes germani
ske Isis (o. s. V.), 138, jfr. Fenus, Fredag,

Friser, et af den jydske Halvöes Urfolk, 65, 
66, 79.

Fi ‘isernes (især Nordfrisers) Benævnelser for 
Dagens Tider m. m., 159, 165, 176, 185, 
202, 203.

Frostethinget i Norge, 144.
Fugleflugt og Fugleskrig, 8!.
Færoeboernes Sprog, 132,- Herkomst fra 

Norge, 148; oprindelig norske Sprog, 131 ; 
Udregning af Dagens Tider m.m., 139, 
144, 194, 197, 203, 204,209. 214—216, 
218—220, 224, 240, 248 (see ellers Et- 
maalstavle).

Föstudagr, Fastedag, 134; s, Fredag.

G.
Gaimard, P., 143.
G ard ar (G ardej Sted i Grönland, 212, 213. 
Gaïdar i Norge, 139; jfr. Gidething. 
Gcijçr, 138.
Gcistlig Jurisdiction, dens Omfang, 12—-13. 
Geistlighedcn unddrager Forbrydere fra den 

forskyldte verdslige >Straf, 14, 15; dens 
Indflydelse paa Sagers Afgjörelse ved Eed 
og Jernbyrd, 15—16.

Ge»in«nisAc Folk, ei paa den skandinaviske 
Ilalvöe, 95.

Gjábakki (tæt ved Althinget) 142, 143; jfr. 
¿llmannagjá.

Gjáhamar (sammesteds), 142—143.
Ginúngagap (Chaos), 149.
Gnógleiksstjama (Overflödigheds-Stjerne) 

Pl aneten Saturnus, 136.
Goder (Godar) Hövdinger og tillige Præster 

i Islands Hedenold, 225; sörgede for Aars- 
udregningens Bestemmelse og Forkyn
delse, 150.

G ot her (Jyder), 63, 97.
Gotland (Jotland, Jutia, Jylland) 59, 63.
Grågås, Islands ældste skrevne Lov, 142, 

144, 160 o.f., 189, 190, 191, 201, 217; 
jfr. Rristinrettr forni.

Gram, Joh., 176 o. il. St.
Grim (Grimur) Geistkor, 142.
Grimm, Jacob, 138 o. fl. St.
Græeostasis, 143.
Grækernes ældste Aarsudregning, 133. Pla

neterne, 135—136, jfr. 138. Maade at 
udfinde og bestemme Dagens Tider paa, 
242, 243, 244.

Grønlændere (af norsk og islandsk Her
komst): deres Opdagelsesreiser og Obser
vationer i Amerika, 167 o.f., 212—213, 
224—225.

Guanchcr, 122.
Gulethinget i Norge, 139, 142, 144; jfr. 

Gaïdar.
Gidlands Lovs Bestemmelser om hemmeligt 

Skriftemaal, 10—11.
Guttoner (Jyder), 61, 62,

IL
Ilaalga (haiga), 153.
Hádegi (Höidag), 141, 146, 177—'178.
Haldor son, B., 140, 147-148, 155, 163-64, 

175,178, 179, 196, 197, 200,20 !, 202, 239 



Húlféikt, en halv Ögt, 144, jfj. 153, 154. 
Hallager, 131.
Mailand, Navnets Etymologie, 95. 
Hallenbcrg, J., 147.
Ilallgrimsson, (Jonas), 141.
Halvöer og Ôer forvexlede, 51.
Hámiddegi, 178.
Ilana-otta, 206, 222.
lia tinos og 11 ¡milcos Reiser, 108—109, 111. 

117.
liebt •memos Tidsudregning, 195, 243.
Henderson, Dr., 140, 142 —143.
Hermes, Planet (eller Planetgud), 136, s. 

Mercarías.
Ilermegisl, varnish Konge, 74, 80, 81. 
Ilerthadyrkende Folk, 96, 97, 99.
Heruler: deres Oprindelse, Etymologie, Van

dringer og ældste Boliger, 88, 89, 93-95, 
99, 101: ei paa den skandinaviske Halvöe, 
92, 95, 1015 maaskee paa den jydske 
Halvöe, 96, 99, 101 j deres Karakteristik, 
101—4.

Ilcruliske Personnavne, 93, 94.
Hesperia, forskjellige Betydninger lieraf, 

114—116.
Hesperus, Planeten Venus, 135—186.
Heste, i det gamle Tydskland, 85, 86; ei 

paaProcops Brittia, 76, 85, 86j i Jylland, 
i Oldtiden, 86.

Hillevioner, deres Etymologie, 61, 62; sam
me Folk som Teutoner og Saxer paa den 
jydske Halvöe, 62.

Ilimilco s. Hanno.
Himmelkanter (især 4, 8 eller 16), 139, 151, 

152, 153, 154, 159, 214, 218—221,241, 
243.

Hindtier s. Inder.
Hiráis rismål, 160 (o. f.)j 188, jfr. Hismål. 
Hnigandí dagr, 199.
Homers Elysium, 119, 120.
Hora; 1) som en sædvanlig romersk (især 

.hedensk-astrologisk) Time 137. 2) som en 
egen romersk-katholsk Messetid, 209.

Hordeland i Norge, 141.

Hundedagenes skadelige Hede frygtedes af 
alle Folk, 138.

Hundestjernen (Sirius, Sollt') s. Lokabrenna. 
Ilundrede, efter forskjellig Regneinaade, 159. 
Ilvildarstund, 203, jfr. 204.
Ihestr dagr, 204,

I.
Jarl, dette Ord beslægtet med Ilendernes 

Navn, 94.
Ida's Slette (ldavöllr), 149.
Jensen, Chr., 170, (o. 11. St.).
Igaliko i Grönland, 213, jfr. Garlar.
Ihre, 131, 138, 180, 182, 185, 187. 
Indernes ældgamle Aarsudregning, 133.

Inddeling af Dagens Tider o. s. v., 244.
Ingolf', Islands förste faste Beboer (af Nord- 

mændene) 139, 158.
Insulte fertunatie, 117, .119, 122.
John Ögmundson, udvirker Ugedagenes he

denske Navnes Afskaffelse i Island, 134, 
jfr. 137.

Johnsen (Arngrim) 163.
Johnsen (Finn), 145—147, 157, 161 o. f., 

169, 193, 210, 239.
Johnson (Kigfus), 147.
Jónsbók, islandsk Lovbog, 161 o. f. 
Jornandes, hans Troværdighed, 95, 101. 
Jotland (Gotland, Jylland), 59.
Jovis (for Jupiter), 133, jfr. 137. 
Isis, den Germaniske (o. s. v.), 138. 
Islands isolerede Beliggenhed giver Aided 

ning til Vedligeholdelsen af ældgamle Ind
retninger, Skikke m. m., 131. Det beboe- 
des forst og mest af Nordmændene, 139 
o.f 152 (o. il. St.).

Islændernes ældste endnu gjældende Aars
udregning nedstammer fra Asien, 133, 
138. Bevaredes i Hedenold af Præste- 
og Hovdingstammen, 150, 225. Forkynd
tes aarlig paa Landsthinget og strax der
efter paa Herredsthinget, 225. Dens för
ste Berigtigelse, 158. Den blev dog ved 
Kristendommens Indforelse tildecis for
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trængt ved den romersk-julianske, 134, 
229 o. f. Den udgives endnu aarlig i 
Landets Almanakker, 136—37. Ældre og 
nyere Benævnelser af Ugedagene og Pla
neterne, 133—138. Udregningsmaadcr af 
Dagens Tider, 138, 148 (o. f.) 153—214, 
217—18, 222—24, 245 o, f. 248. Ældre 
og nyere Benævnelser af Himmelkanterne, 
139, 151 o.f. 214, 217-218. Stjernekyn- 
dighed, Stjernetyderi, see disse Ord. Iagt
tagelse af Ebbe og Flod, 237—39. Colo- 
nier i Grönland, 167 o.f. Förste (be- 
kjendte) Opdagelse af Amerika, 167, 169. 

Ju, forvexlet med Vi, 59.
Jul (jól) i Danmark og Sverrig, 232, 
Jyder, 63, 66.
Jydske Halvöe, dens ældste Beskaffenhed, 

51—58; ældste Beboere, 60—63, 66, 96. 
Krige mellem disse, 67; forvexlet med 
Thule, 97.

Joder s. Hebræer.

K.
Karlavagn (Karlevogn) Karslvagn, Karls

vognen, 232.
Kirkelov, den gamle for Trondhjem, dens 

Bestemmelser om Skriftemaal, 13; om 
Eed, 15.

Knud den Store, 206. 
Komandi morgun, 209.
Komnena, 21 fgg. Aleios, 31 fgg. Joannes 

II. 32.
Konger, hos germaniske Folk, 83, 94. 
Konúngs skuggsjó, 153, 159, 160 (o.f.) 170. 
Kormak, en hedensk islandsk Skjald, bestem

mer Sted og Stund for en Tvekamp, 154.
Kosmogonie, den oldnordiske, 148—151. 
Krige paa den jydske ilalvo, 67, 68. 
Kristinrctlr (forni) Islands ældste Kirkelov,

142, 144, 189, 191, 200, 201, 217, jfr. 
Grågås, Kristinréttr nyi.

Kristinréttr (nyi), Islands nyere Kirkelov, 
199, jfr. Kristinréttr forni.

Krôksfjariïarheiài, 212—213,

Kvennavagn (Kvindevogn) den lille Vogn, 
232, 233.

Kviild, Kveld (Kveld) 202—202.
Kvüldmál, 202, 203. 234.
Kvöldsanngr, 212.
Kvöldsetr, Kvöldvökr, 205.

L.
Lúgnretti, 204.
Lancastersund, 213.
Landryg paa den jydske Halvöe, beskreven 

som en gammel Muur, 52. 58, 66.
Landsstjórnarár, 217.
Laiigardagr s, Löverdag.
LeiJarstjarna, 232.
Leif Erikson opdager Amerika, 164 o. f.
Leifsbiidir, anlagt i Nordamerika (i den nu

værende Stat Massachusetts), 169.
Liljegrén, 157, 164, 178.
Logi (Lue, Ild) rimeligviis den samme som 

Loki, 135. Svarer til Romernes germa
niske Vulcanus, 135, 138, og formodent
lig ligeledes til Planeten Saturnus, 135- 
138; jfr. Löverdag.

Lokabrenna, Lokes Brand (o. s, v.) Sirius 
eller Hundestjernen, 138; jfr. Surtalogi. 

Loki, 182, s. Logi.
Longobarder, ei paa den skandinaviske 

Halvöe, 95.
Lov, Anglers og Varners, 77—79.
Lægst nott, 204.
Lögbcrg, (Lovbjerget), 142.
Lögsögumaör (Lovsigemanden), i Island, be

stemte Dagens Tider, samt Aarsudregnin- 
gen eller hvert Aars Kalender, 142, o.f. 

Löverdag (Laiigardagr) Badets Dag, forhen 
rimeligere Logadagr, Luens (Ildens) eller 
Lokes Dag o. s. v., 134—135, 137—138, 
jfr. Logi, Loki, jyvottdagr. Loverdagens 
Helligholdelse, 189 o.f., (jfr. Eikthelgi, 
Nônhelgr).

M.
Maaltider, daglige, de gamle Skandinavers 

(o. il.) 170—171, 184—185, (o. fl. St.).
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Maancn, 148,151. Som formeentlig Planet, 
134—.138. Dens ældgamle Dyrkelse, 134 
o. f. Dens forskjellige Benævnelser, 136, 
224, Tidens Udregning og Inddeling af 
dens Gang, 150—51, 222—24, 225, 236 
—240, 246 j jfr. Mandag, Maanetabcl, 
Ebbe og Flod,

Maanctabel, oldnordisk, for at udlinde Ti
den af dens tilsyneladende Stilling paa 
Himmelen i visse Tider, 222—24, 246,

Madeira, 121,
Magnadr dagr, 173,
Magnusen, Finn, Afh. om Dagens Tider, 

129—248.
Magnussen (yirne'), 145,
Makar, Navn for den libyske Hercules, 112. 
Makariske Öer; Afb. derom af Estrup, 105

— 127.
Målsstjarna (Veltalenhedens Stjerne) Pla

neten Hermes, Mercurius eller Odin, 136.
Mánadagr s. Mandag.
Mandag betyder Maanens Dag (JHcinadagr) 

135.
Margareta, Dronning, hendes Stadsret, 14.
Mars, som Planet, 135—137. Romernes 

germaniske Gud, svarer til Nordboernes 
Tir, 138.

Massachusetts, i Hedenold besögt af Nord
boerne, 169.

Maurer, Oprindelsen til dette Navn, 116.
Meginstjarna, Magtstjerne (Kraftstjerne)

Planeten Fenon, Jupiter eller Thor, 136. 
Meineke, A., 29.
Melsen, 163, 170.
Jfenved, Kong Erik, hans Klager over Er- 

kebispen Johan Grand, 17,
Mercurius, som Planet, 135—137. Romer

nes germaniske Gud (fPodan), svarer til 
Nordboernes Odin, 138,

Messetider, katolske, hos Angelsaxerne og 
i det gamle Norden, 210—212,

Mid a flan, midr aftan (M idaften) 139, 200 
—201, 222,

Midaftanstid, 212.
Middag, s. Dagstid og Dagsmærke (miMiør, 

inidr dagr, middegi o. s. v.) 140, 144, 149, 
178 o.f. 184, 248.

Middagstid, 211.
Midgaard (Midgardr), vor Verden, 148, 149. 
MidmorgunÇMidrmorgun,Midmorgen) 164 o.f. 
Midmorgunstid, 211,
Midmunda, a~) i Almindelighed, 153, 160 

(o.f,); í») i Særdeleshed, 179 o.f. 184, 
194.

Midnat (midnótt, midnietti o.s.v.) 140, 204, 
205.

Midótta, Midóttuskeid, 209.
Midvikudagr (Mid ugedag), 134. S, Onsdag.
Missaung, (o. s. v.), 238.
Jfisserwtal, 217, 218.
Mocsogothernes Benævnelser for Dagstiderne, 

207.
Molbech, Chr„ 131 (o.fl.St.),
Morgen, i mythiske Digte, 149 î af den bor

gerlige Dag, 158, 159, 160 (o.f.).
Morgunmål, Morgenmaal, 171,
Movers Hypothese om Makar, Tl2—113.
Munr, lang paa Brittia, 52; er den jydske 

Landryg, 52—58.
Mundilfare, Solens og Maanens Fader, 149, 

150.
Mökedag (i Norge) s. Midvikudagr,

N.
Nattens mythiske Beskrivelse, 149. Som 

Tidslob, 159.
Náttmál (Natmaal) 199, 200, 201.
Náttverdarmál (Nadvertid o. s. v.) 200, 201. 
Nederlænderne have hidindtil bevaret Uge

dagenes hedenske (nationale) Navne, 134. 
Deres Benævnelser for Dagstiderne, 197 
—198, 207.

Niebuhr, 25.
Nikephoros Bryennios'. Hans Levnet, 25. 

Hans Charakteristik som Skribent, 36. 
Hans historiske Værker om Koinncnerne, 
29. At Fortalen dertil er uægte, tildeels 
efter ydre, men især efter indre Kriterier, 
25. Dens Stiil og Tone, 36. At den for
modentlig tilhorer et eller andet tabt Værk, 
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soin fortsatte Bryennios’s Skrift, eller for
talte Begivenheder, som fulgte nærmest 
efter dem, som ere fortalte af Bryennios, 
37. Hvorledes denne Fortale er bleven 
tillagt Bryennios, 38.

Aon, Aon, en ved Kristendommen indfort 
Tidsbenævnelse, 187—189, 193—199, jfr. 
Eikt dags.

Nónhelgi, 189.
Nóntid, 212.
Nordmændenc bebygge Island og Færoerne, 

139—40, samt tildeels Grönland, 148. 
Deres Inddelingsmaade af Dagens Tider, 
139, 140, 144; jfr. Norske Benævnelser 
(o. s. v.). Deres Stjernekyndiglied, 224— 
25, 228—29, 232. Tidsudregning af Ebbe 
og Flod, 236—239. Jfr. Norsk, Norsc.

Nordri (Nordre) en Dverg (Kabir) 151.
Norse, the (Norsk) Orkenöerncs og Skotlands 

ældste Sprog, 131.
Norske Benævnelser for Dagens Tider m.m. 

131, 138, 142, 144, 148 (o.f.) 152,153, 
154 o.f., 159 o.f., 163, 169 (o.f.) 170, 
175—77, 178, 179, 180, 187, 192, 193- 
194, 195—96, 198, 199, 200, 202, 203, 
204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 216—217—221, 241, 245, — for 
Himmelkanterne, 218—220.

Norske Kongers Klager over Biskopperne, 16. 
Nuithoner, i Taciti gemianía, 59.
Nymaane, hedenske Beretninger og Over

tro derom, 136, 150.
Næ (nid), i mythiske Digte, 149—151.

O.
Odde Ilélgason (kaldet Stjörnu-Oddi) 230. 
Odin, som Gud for en ham helliget og efter 

ham opkaldt Planet, 134 o.f. Er Romer
nes germaniske Mercurius, 138; jfr. Ons- 

, <laG>
Odinsdagr, 134, 136.
Ofanverd nott, 209.
Ofanverdr da gr, 180, 199.
OÆcanos, Navnets Oprindelse, 111-

Olaf den Hellige, Konge af Norge, 241. 
Olaf (Skjödkonung) af S verrig, 183.
Olafsen, E., 140 o.f., 147, 163, 174—75, 

177, 181.
Ola fsen, (John, jun.) 155, 169.
Olafsen (Stephan), 181.
Oldinger, dræbte hos barbariske Folk, 103. 
Olufsen, C., Betænkning om de gamle Nord

boers her fremstilte Sol- og Maanetabcl- 
ler, 246—247.

Onsdag 3: Odins Dag, 134 o.f. S. Odin.
Ólta, 205—211, 241, jfr. Midólta, Óttu- 

s aun gr,
Ottar Einarssön, Skjald, 183.
Ottusaungr hinn fyrri, 207. '

— — efri, 210—211.
Outzen, 176, 185.
Overtroe, hos germaniske Folk, 71-—73, 81; 

hedensk, om Ugedagenes Navne, Nymaane, 
Qvarteerskifte, forbydes i Island, 135—37.

P.
Paulsen (Gunnar), 174.
Paulson (Povelsen) B., 140. See ellers 

Olafsen (E).
Paus’s Oversættelse berigtiges, 15 Not. 
Persernes ældgamle Aarsudregning, 133. 
Petersen, F. C., kritisk Undersøgelse om 

Ægtheden af Fortalen til Komnenerncs 
Historie af Nikephoros Bryennios, 21—39.

Petersen, N. M., 147.
Phaeton (Planetnavn) s. Feton.
Pindars Yttringer om de lyksalige Oer, 118. 
Planeternes Benævnelser m. in. hos mange 

gamle Folk, især Nordboerne, 133—138. 
De nordiske ligne mere de asiatiske (især 
indiske) end de romerske og græske, 135 
—36; jfr. Ugedage. Forskjellige Menin
ger om deres Navnes o.s. v., Udbredelse til 
Norden, 138. Deressyvaarige Periode, 137. 

Planet-Guddomme, især germaniske, op
kaldte af nordiske Forfattere efter tilsva
rende af Romerne (o. fl.) dyrkede Guder 
og Gudinder, 134—38.
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Plinius, 143.
Primamål, Primtid, 211.
Procop, om ham og hans Værk, 43, 44, 97, 98. 
Purpur, 124, 125.
Pyramider (Varder), af Steen opforte af 

norske og islandske Landmænd, som Dags
mærke, 139, 240.

Pytkeas's Beretninger om Norden, 132,

G
Qvindekjönncts Tilstand hos germaniske 

Folk, 84.

R.
Rådiger, Sön af den varniske Regent Her

rn egis 1, 74—77, 80, 81.
jRa/h, C. C. 156, 169, 182, 183.
Rask, R. K., 147, 183, 187.
Rennandi dagr, 160.
Reudigni, et af de syv herthadyrkende Folk, 

96.
Rig, en mythisk Konge i Norden, 92, 93. 
Rigsmål, et gammelt Digt, 93.
Rimbegla, 140, 217—218, 229—30.
Rismål, 164—65; jfr. Midmorgen, Hiráis 

rismål.
Romernes Maadc at udfinde Dagens Tider 

paa m. m. 143, 243, 244, 248.
Rosenvinge, Kolderup, Bemærkninger om 

hemmeligt Skriftemaal, 1—19.
Rostra, 143.
Rugier, ei paa den skandinaviske Halvöe, 95.
Runernes asiatiske Oprindelse, 133.
Russernes (de gamles) Benævnelser for Da

gens Tider, 222. Russiske Lappers Stjer- 
nckyndighed, 236. Jfr. Vender.

S.
Sabbathcns Helligholdelse af Joder og 

Kristne, 195—96. Jfr. Eikt, Pión.
Sagn, om Dödes Overførelse, 71—73.
Sagnet tillægger Naturfrembringelser en kun

stig Oprindelse, 56.
Pul, Scl. hist, og philos, .dfh. Pil Deel.

Sat ur nus, som Planet, 135, 137.
Saxer paa den jydske Halvöe, 96, 98.
Scandia, Scandinavia, 57, 96.
Sceaf, det saxiske Kongehuses Stamfader, 57. 
Scedeland, Scedenigge i Bcowulfsdigtet, 57. 
Schlyter, Professor, hans Bemærkninger om 

et formeentlig gammelt Lovstykke, 19; om 
andre Gjenstande, 180 o. 11. St.

Schmeller, 132, 185.
Schönning, G., 169; hans Afh. om Procop, 

48—50, 91.
Second Sight, 72.
Seneca, et Sted i hans Medea, 108.
Sertorius’s lykkelige Öer, 121.
Sevo Bjerg, 56.
Shctlandsöcmes (Hetlands, Hjaltlands) op

rindelig norske Sprog, 131.
Siellandske Kirkerets Bestemmelser om det 

hemmelige Skriftemaal, 1, 11.
Sigfrid eller Sigurd, Angelsaxisk Biskop, 

prædiker mod Nordboernes Stjernetyderie 
226-227.

Sindvald, Brebterncs Konge, 99, 100, 
Siöstjarna (Stjarnaj 231—32.
Skaane, Etymologien deraf, 57.
Skaanske Kirkerets Bestemmelser om hem

meligt Skriftemaal, 1, 11. Denne Kir
keret erklæres af Erkebiskop Erlandsen 
for ucanonisk, 12.

Skalliolt, 192.
Skibe, Anglernes, 84. Frisernes, 85. Begra

velse i, 71.
Skotske Benævnelser for Dagstiderne, 186. 

jfr. Engelsk, Angelsaxisk.
Skriftemaal, det hemmelige om dets An

vendelse i Norden, Afh. af Kolderup-Ro- 
senvinge, 1—19.

Slaverne, s. Russer, Vender.
Sogn i Norge, 146.
Sólarstcinn (Solsteen), 241.
Sole i Norge, dels mærkværdige Stenkreds, 

247.
Solen, som formeentlig Planet, 134 — 138. 

som Gudinde eller Halvgudinde, 148-151.
Kk



dens ældgamle Dyrkelse, 134—138; for- 
skjelligc Benævnelser, 136; jfr. Söndag. 

Solmaaned, i Island, 158.
Solnuerker, 144, s. Dagsmærker.
Sol ski ft c m. m., 248.
Solskive, 147.
Spvogforholdet paa denjydske Halvöc, 66, 67. 
Stat og Kirkes Forhold til hinanden i Mid

delalderen, 4 ff. 13.
Stjarna s. Sjöstjarna,
Stjernekyndighed, de gamle Skandinavers og 

Islænderes, 133—138, (jfr. 139—145, 148- 
]60) 168—170, 191-192 , 212-213, 222-225, 
226—228, 229—233. jfr. 241, 247-48. End
nu hos Almuen i Norge, 220 , 232 , 233. 
Sverrig, 232, 233, 235-36. Danmark, 220 
—21, 234-35, 242. Paa Island, 224, 231-33. 
Paa Færoerne, 233—34, 240. Hos Finner 
og Lapper, 231—33, 235—36. De sydlige 
Gother, 231. De Tydske, 136, 138, 229, 
230, 232.

Stjernernes ældste Tilstand, 149, 150.
Stjernetyderie, de gamle Skandinavers og 

deres Efterkommeres, 133—138, 225—228.
Stilbon, Planeten Mercurius (o. s. v.), 135, 

136.
Strabos Beretning om Phoeniciernes Kolonier 

109—110; om Atlantis og de inakariske 
Öer, 117—118.

Stund (stund, paa 1^ Time), 144, 154—55, 
157, 160 (o. f.), 225, 245.

Stundaglas, 154. 
Stundaklukka, 154, 
Suartuas, en herulisk Hovding, 90. 
Suiïri (Sydre) en Dverg (Kabir), 151. 
Sunna, Solens Benævnelse, 134. 
Sunnudagr, Solens Dag, 134, jfr. Söndag. 
Surtalogi, Verdensbranden, 138, jfr. Loka- 

brenna,
Sveinbjörnsson, Th., 161, 191. 
Svendsen, (Brynjulf), 174.
Svenske (Sviar, Svcarj s. Svioner,
Svenske Benævnelser for Dagstiderne (m.m.) 

131, 147, 157, 164, 165, 175, J76, 177, 178, 

180, 183, 187, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 209, 211, 241.

Svioner, Sviar (de Svenske), 133.
Synodalrettcr, de geistlige, 6; i Norden, 7- 
Syvstjernen, 231, 233.
Söndag, betyder Solens Dag, s. Solen.
Söndfjorden i Norge; der bruges endnu den 

ældste Edrcgningsmaadc af Dagens Tider, 
139—40, 220.

Sovæsen Anglernes, 84.

T.
Tacitus, C. C., 133, 138; om de syv hertha- 

dyrkende Folk, 77.
Tal (Hegning, Tidsregning), 1) folkelig især 

i Island og fra Hedenold: óskyldt, », Al- 
mannatal. 2) kirkelig, skyldt, rétt, (Bók- 
mál) 230, 237.

Tarschisch, 123.
Tartcssus, 109, 123.
Teutoner, de samme som Hillevioner og 

Saxer, 62.
Theodeehild, den frankiske K. Thcudibcrts 

Söstcr, 82.
Theudibert, en frankisk Konge, 81.
Thingvalle s. ^ing vellir, jiingvöllr, Althing. 
Thor, og den ham helligede Planet, 132 o.f. 

svarer til Romernes germaniske Jupiter, 
138 ; jfr. Torsdag ; kaldet Thor karl, Thore 
kali, Thoragalles, 255.

Thor finn Karisefne, en af Amerikas fürste 
Opdagere, 169.

Thorkel diaane, 158.
Thorlacius, Börge, 248.
Thorlacius, Skule, 138.
Thorlacius, Theodor, 146, 192.
Thorleif spake (den Vise)’ 142.
Thorstein Surt, 158.
Thule, enOe, 89; den skandinaviske Halvöc, 

91, 92; forvexles af Procop maaskee med 
Brittia, 97.

Tid, dette Ords forskjellige Betydning og 
Anvendelse, 241.
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Tider (tidir, Messetider) /lorie canónicas 145. 
Tidsregning, den gamle Nordiske, nedstam

mer fra Asien, 133 o. f.
Timvisare, Fornnordisk, af Liljegrén, 157. 
Tinderne, 117.
Tir (Tyr) som Planet, 135, svarer til Ro

mernes germaniske Mars, 138, (jfr.Tirsdag).
Tirsdag, opkaldt efter Guden (eller Plane

ten) Tir QTyr), 134, jfr. Tir, Tÿsdagr.
Torfiæus (Thor mod) 168 o. f.
Torsdag, opkaldt efter Guden eller Plane

ten Thor, 133 o. f. Af de Kristne antagen 
for farlig, 138.

Troil, U., 154.
Turcilinger, Etymologien af dette Folks 

Navn, 94.
Tydskernes Benævnelser for Egedagene, 134 

o. f. For Verdenskanterne, 152, 153. Tyd
skerne havde fordum Maaneder paa 30 
Dage, 134. Deres Benævnelser paa Da
gens Tider, 132, 144, 154, 155, 159, 164, 
173, 177, 184, 185, 193, 199, 202, 207, — 
jfr. 155, 214, 244. See ellers Angel- 
saxer, Frisér.

Tyrker (en Sydtydsker) koin med Leif Erik
son til Vinland i Nordamerika, 167.

Tÿsdagr, 136 s. Tir, Tirsdag.

u.
Ugedagene, deres ældgamle Benævnelser 

in. in. hos forskjellige Folk, 133—138. Saxo 
nævner deres lovbestemte eller folkelige 
Række i Danmark, 137. Jfr. Planeter, 
Uger.

Uger, Ugeregning, hos forskjellige gamle 
Folk, 133—138; jfr. Ugedage, Planeter.

U lfilas, 184.
Ulfijot, fra Hordeland, Islændernes Lovgi

ver, 144—145.
Ulrik Stykkes Décréter, 12—13.
Undarn (uudtirn, undorn), en Dagstid; i 

Hedenoldsdigte o. s. v. 149; ogsaa blandt 
Angelsaxerne o. fl. 172-177, 180-187, 199.

Utisetur, 228.

F, af Grækerne forvexlet med li., 60.
Faid, 125, 126.
Fagn a) Iiarlavagn, b) /¡vennavagn, litli 

Fagn (Stjernebilleder), 232.
Fagnaland, Fagnbrautarland (Himmelen) 

232.
Farner, et tydsk Folk, 74—79, 82. Navnets 

Oprindelse, 80. Brugte ei Rytteriei Krig, 
87.

Farniske Personnavne 80.
Farsler, 72, jfr. Fugleflugt.
Fedel Simonsens Udsigt over Nationalhisto

riens ældste og mærkeligste Periode, 132.
Fendernes Inddeling af Dagens Tider, in. m. 

221—222.
Fendlcr s. Vinuler.
Fenus, som Planet, 135, 137, 138.
Fi, forvexlet med Jm, 59.
Vestri (Vestre) en Dverg (Kabir), 151.
Fidalin, Paul, 145, 169, 193, 197.
Finland i Nordamerika, 168—170.
Finuler paa den jydske Ilalvöc, 57, 61, 63. 
Fitlierlagsrettens Overtrædere straffes af Bi

skopperne.
Fitland, Vitia, Videslet (Jylland), Vitæ (Jy

der), 59.
Færinger i de græske Keiseres Tjeneste, 87.

AF
/Ferlau/f, E. C., Confcrentsraad: Forsög til 

at oplyse og forklare Procops Efterretnin
ger om de nordiske Laude, 41 —104.

Æ.
Ægteskab med Stedmoder, 81; hos Aug

lerne, 83.
Ægypternes Aarsudregning, 133, 138- De

res syvaarige Periode, 137. Planeternes 
Navne (oversatte paa Græsk) 136. Over
tro om Sirius, 138. Inddeling af Dagens 
Tider, in. m., 243—44.

Æht, Eht s. Ætt.
I Ætmaal s. Etmaal
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Ætt, 159 s. Alt, Æht, Eht, Eikt, Eykt.
Ætting (Halvdelen af en ætt eller ått) 153, 

179, 214, 220.

Ö.
Oer og Ilalvöer forvexlede, 51.
Ogmundsson s. Jon (John),
Ogt (Okt) s. Eikt.
Öndvcrü nótt, 205.
OndurÚr (öndverftr) dagr (Öndurö) 171 o. f, 

177.
Örkenöerne (Orkneyar)$ deres Beboeres op

rindelig norske Sprog, 131.
Östgöthalovens Bestemmelser om det hem

melige Skriftemaal, 8—10.
Ostre (Austri) en Dverg (Kabir) 151.

in g vellir, en Præstegaard tæt ved Åltbin- 
get i Island, 143, jfr. fcingvöllr.

pingvöllr (Thingmarken) 142, 192, jfr. Al
thing, ^ingv ellir.

Jjór (j¡>órr) s. Thor. 
feórsdagr s. Torsdag, 
^orfinnr karlsefni. 
porkell (f>órketiU) Mani.
Jiorleifr spaki. 
fiorsteinn snrtr, 
prekstjarna, Kraftstjerne, Planeten Fispena,

Mars eller Tir, 136.
fcridjudagr Tredjedag, 134; s. Tirsdag, 
pvottdagr (fcvattdagr) Tvætdag, Vadskedag

135, jfr. Löverdag.

see Th.

') Egennavn»1, der begynde med f>, anföres for en stor Deel under 77t.
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REGISTER
til

Oversigterne over det Kongelige Danske Vi
denskabernes Selskabs Forhandlinger og 

dets Medlemmers Arbeider
i Aarene 1840 til 1844.

Aarhuus, Bidrag af Archiv-Bilder til denne
Byes Historie, ved Dr. Ilübertz, CCXCII
—CCXCIH.

Acetone, LV—LIX.
Airy optages som Medlem, XIX.
Allunskifer paa Bornholm, dens chemiske 

Sammensætning. CCCLVH.
Ammonium - Sulfocyanhydrat. CCXXX—

CCXXXII.
Amphipoder, nordiske nye Arter af samme. 

CXV—CXIX5 Polarhavene, deres rette og 
egentlige Hjem. CXVI—CXIX.

Apollontemplct paa Kotylios, LXXVI— 
LXXXIII.

Buer, optages som Medlem. XIX.
Balænoptera XXVIIL
Barfoed, Ch, T., vinder en Classensk Præ

mie. CCCXCVI.
Bcndz^ C. L,, hans Minde ved 7/. C. Örsted. 

CCCVII—CCCIX.
Bcndz, U., optages som Medlem, XIX. Bi

drag til den sammenlignende Anatomie 
af Nervus glossopharyngeus, vagus og ac
cessorius Willisii, XX1X-XXXI. Iagttagel
se om Forplanteisen af en Cysticercus og af 
Coenurus, CXLIV-CXLV1. Bemærkninger 
over Tændernes Bygning hos Pattedyr. 
CCCXXVI1-CCCXXXI.

Berzelius, om et Harpixstof i Urinen. CVIII. 
Bille, M., Skrivelse til Selskabet om at 

fremme Anlægget af en Navigationshall 
i Helsingör. CCX1H-CCXV. Betænkning 
derover. CCXV—CCXV1I.

Bloch, hans meteorologiske Observationer. 
CLXV1I.

Blomstcrtegningcr fra det Gottorpske Bi
bliothek. CCCXXXIV—CCCXXXVI1.

Bondestanden i Danmark, urigtig Forestil
ling om dens Tilstand i det 16de Aarh. 
CCLXXV—CCLXXVII.

Bornemann, Conferentsraad, hans Död, XIX. 
Brasiliens uddöde Dyr, XXV-XXVII. LXI— 

LXIII. Bidrag til dette Lands Palæontolo
gis CXLVII—CLI. CCXXXVI—CCXL.

Bröndboring, Selskabets. CXLII—CXLII1. 
CLXVHI, CCLXVII, CCCXCV.

Brandsted, P. O., Udgravning af Apollon- 
templet paa Kotylios, LXXVI—LXXXIII. 
Phigalia’s og Apollontemplets Archæologie 
LXXXIII—LXXXVII. Beskrivelse over en 
mærkværdig antik Vase, funden ved Voici 
paa den ctruriske Kyst. CII—CVIII. Hans 
Död, CLXVI.

Böger og Skrifter, skienkede til Selskabet. 
CXII—CIV. CXLII1. CXLVII, CL1V. 
CLV. CLXIV. CLXXV. CLXXX11I. 
CCIII. CCIV. CCIX. OCXVIII. CCXXX. 
CXXXII. CCLI. CCLV. CCLVI. CCLXF 
CCLXII. CCLXV. CCLXXV1II. 
CCLXXXI1I. CCLXXXVIII. CCCXI. 
CCCXII. CCCXXVI. CCCXXXIII.
CCCXXXVII. CCCXXXVIH. ccclx-ccclxi. 
CCCLXV1II. CCCLXX—CCCLXXI.
CCCLXXXV. CCCLXXXIX. CCCXC.

Canis vetulus XXVI.
Couchy, optages som Medlem, XIX.
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Cebus XXVII.
Celtiske Spor i Norden, og om Celtiske 

Monumenter i andre europæiske Lande. 
CCCXXII—CCCXXVI.

Cetaceerne, oih deres (og navnlig Rörhva- 
lernes) hidtil ufuldkomne Arts-Bestem
melse og Anatomie. CCLII—CCLV. See 
ogsaa Hvaler.

Chelyosoma Mac-Leayanum XXIX.
Chromsyre, XIX.
Coelodon maquinense, XXVII.
Golding, poiytechn. Candidat, Forsög over 

den ved Gnidningen frembragte Varme: 
Betænkning derover. CCLXXV.

Commissionen for det danske Diplomatarium 
og Hegcstum diplomaticum, CCLXVIII. 
CCCXCV.

Cultur og Kunst hos de gamle Ægyptere XLV. 
Cymopolia, LXV.
Cynogalc venática, LXIII.

Dagens Inddeling hos de gamle Nordboer. 
CCCXXXVIII-CCCXLV.

Danske Væxters Beskrivelse, et tilkommende 
Værk, i Forbindelse med Flora danica 
CCLXXXI—CCLXXXII.

Dasypodcs (Bæltedyr), Udsigt over denne 
Dyr-F amilies Slægter og Arter af P. VV. 
Lund. CCXXXVI—CCXL.

Dasypus, XXVII. LXI.
David: Fængselsvæsenet i England, XLV— 

XL VI. Sexualforhold ved Fodslerne, 
LXXV—LXXVI.

Diceras rude, LII—LUI, LX1V.
Dicotyles, XXVI!.
Dovendyr, LXI.
Dreier, Bidrag til hans Symbolæ, CCCIL. 
Dumas, J, optages til Medlem, CLVII. 
Dysopus, XXVII.

Ebbe og Flod ved de danske Kyster ved
Kattegattet og Östcrsöen. IC.

Englands Fængselsvæsen, XLV. XLVI.
Eschricht, Diccras rude, LXIV. — Chelyo

soma Mac-Leayanum, XXIX. — Hvaler, 
XXVIII, LXIII, LXIV. Om den under 
Navn af Dögling, Neebbehval (de gamle 
Nordboers Andhvalr, Andamefia) be- 
kjendte Hvalart. XC1II—XCVI. Indled
ning til|en Række Undersøgelser over Hva
lerne (Cetaceerne), CCLII—CCLV. Om 
Hvalfostrenes ydre Former. CCLXXIII— 
CCLXXIV. — Mindeskrift over L. L, Jacob
son. CCIC—CCCVII. Beskrivelse over 
to ¿Misfostre. CCCLXII—CCCLXVIII. 
Beskrivelse over to Tilfælde af graviditas 
abdominalis, CCCLXVIII—CCCLXX.

Estrup, II. F. J., Undersøgelse over de ma- 
kariske Öer og Elisa, et Bidrag til Pboe- 
niciernes Handelshistorie. CXXXIX-CXL. 
Prøvelse af hans Mening, at Herremanden 
i ældre Tider vilkaarligen kunde forege 
Landgilden. CCLXXVI,

Fabers galvanoplastiske
Kongen. CCXI1I.

Buste af Hs. Maj.

Falbe, C. T., meddeler Selskabet Efterret
ning om hans Arbeider over Afrika’s 
Nordkyst. CCXLIV—CCIL, Comittee- 
Betænkning herover, CCIL—CCL.

Felis mi tis, XXV.
Finfisk, XXVIII.
Flora Danica, dette Værks 40de Hefte 

(XIV. 1.) anmeldes, og dets seneste Skiebne 
berettes. CCLXXVIH-CCLXXXL Den
af II. M. Kongen bifaldte Plan til Værkets 
Fortsættelse og Fuldførelse. CCLXXXI— 
CCLXXXII.

Forchhammer, G., Undersøgelser i 4840 over 
Danmarks Geognosie XXI—XXV. Jord- 
skjælvet i Danmark, LIX—LXI. — Un
dersøgelser over Islandske og Færoiske 
Mineralier, CXIX—CXXXII. — Oversigt 
over Resultaterne af hans geognostiske 
Undersøgelser i Danmark 1841 CXXXVII- 
CXXXVIII. —• Geognostiske Iagttagelser 
om den siællandske Kridtformation.
CLXXIII—CLXXV. — Undersøgelser over 
Topasen chemiske Sammensætning,
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CXCVIII—CC. — Nye Iagttagelser over 
Frictionsstriberne i Danmark S. CCL V1I- 
CCLXI. — Om den Indflydelse Tangen 
udover paa Jordens Udvikling. S.CCCL— 
CCCLX. — Bemærkninger i Anledning- af 
FPorsaaes kritiske Skrift: „Runamo og 
Braavalleslaget.” CCCLXXI—CCCLXXX. 

Frederik I,, en vigtig, hidtil ukiendt For
ordning af denne Konge, som forbyder 
Udstykning af Böndergaarde. CCLXXVI. 

Fries, E., optages som Medlem, CLV1I. 
Fugle, fossile i Brasilien, LXIII. 
Fængselsvæsenet i England, XLV—XLVI.

Galvanoplastik, eller den galvaniske Konst,
at overtrække et Metal med et andet.
XCVI-IC.

Gebrer (Ilddyrkere), i Persien, deres Antal 
og Tilstand. CCLXXXHI—CCLXXXV.

Geognostiske Undersögelser over Danmark, 
XXI-XXV. CXXXVII-CXXXVIII. CLXXIII 
—CLXXV, CCLVTI—CCLXI.

Germanernes Landboforfatning skildret af 
Tacitus, CLVI—CLVII.

Glandsen, Udvikling af Læren om samme,
ccix—ccxin.

Gletscherne, om deres Theorie, af D, A. 
Petzholdt. CCXL1-CCXLIV.

Gnidning (Friction), Forsög til Beregning 
af Kræfternes Tab ved samme i Maskin- 
virkning, CCLXXV,

Gottlands Forhold til Danmark, GCXVIII— 
CCXIX.

Groves Apparat, LXV1.
Grönlandske Fiskearter, to omtalte af Et. 

Reinhardt, CLII—CLlV. Fem nye, be
skrevne af II. Kroger, CCCLXXXVI — 
CCCLXXXV1I.

Grönsand opdaget i Nærheden af Kioge. 
CLXXIII—CLXXV.

Guinea, om dette Lands Clima. CCCXLV- 
CCCIL.

ïlaarrôrsvirkninger, XXXV’III. XXXIX.
Hansen, Professor i Gotha, indsendt en for

seglet Skrivelse til Bevaring hos Selska
bet. CL VII.

Hemmeligt Skriftemaal i Norden, XLI1I— 
XLV.

Henrickson, Prof., optages som Medlem. 
CL VII.

Hierneskallens tidligste Oprindelse og sil
digere Udviklingsforhold (Primordialcra- 
niet). CL VIH—CLXIV,

Hiort, S., Secretair, indsender en forseglet 
Pakke med Beskrivelse af en electromag- 
netisk Maskine, CLXXVI.

Hippolyte, LXV.
Historiske Classe, dens Forhandlinger, XLI 

-XL VI, LXVII—LXXXVIL
Hofmann, J. C., Opfindelse af Galvanogra- 

phien som praktisk Konst. C. lians An- 
viisning til denne Konst forelæses. C. Be- 
dömmelse over Oplindelsen. C—Cl. Den 
ham tildeclte kongelige Belönning. CIL 
Optages som Medlem. CLVH. Fremviste 
en, efter en forbedret Methode udfort, 
galvanisk Kobberplade. CCCXXXIII.

Hofmann-fíang, Forslag til en Undersogelse 
af Planteverdenens Forandringer paa det 
af Havet Inddæmmede i Odsherred. 
CXLI—CXLII.

Hollböll, Capitain og Inspecteur i Grönland, 
beriger den grönlandske Fauna ved nye 
Fiskearter. CCCLXXXVI-CCCLXXXVH.

Homarus, LXV.
Hornemann, Etatsraad, hans Död. XLVIII. 
Hiibertz, I. H., Dr. Med., Betænkning over 

hans Andragende om Understöttelse til 
at udgive Archiv-Bidrag til Aarhuus Byes 
Historie. CCXCII—CCXCIIÍ.

Hvaler, XXVIII, LXIH-LXIV. XCIII-XCVI. 
CCL1I—CCLIV.

Ilvalfostre, om den tidlige Udvikling af deres 
Former. CCLXXIII—CCLXX1V.

Hyas araneus, XXXH.
Ilyperoodon. en ilvalart, beskreven af en

gelske og franske Naturforskere, antages 
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at være Döglingen, Balæna rostrata. 
XCIII—XCVI.

Horeorganer hos Bloddyr, XXIX.

Jacchus penicillatus, XXVII.
Jacobi i Petersborg, opfinder Galvanoplasti

ken, XCVII.
Jacobson, L. L., Chromsyre XIX—XXI. 

Chrompræparater L. Grönne Porcelain- 
farvers Indvirkning paa Blodkagen L. Di- 
ceras rude LII-LIII. Afhandling om Pri- 
mordialcraniet. CLVIII—CLXIV. Minde
skrift over ham af D. F. Eschricht. CCIC 
—CCCVII.

Jerichau' en egen Classe af Svingninger 
XXXVI—XXXVII. Thermometer XXXVII 
—XXXVIII.

Jordskjælv i Danmark LIX—LXI.
Islands og Færoernes geognostiske Forhold. 

CXIX-CXXXII.
Islandske iiteraire Selskab bevilges en Un

derstøttelse af 500 Rbd, til Udarbejdelsen 
af en almindelig Beskrivelse over Island. 
CLXXVIII—CLXXXIII.

Jubelfest, Selskabets liundredaarigc CLVIII. 
Jürgensen, Professor, Bemærkninger til Ri- 

chelot’s Afhandling om nogle Integraler 
XLIX. Deduction af den Formel der tiener 
til at bestemme Jordklodens Figur ved 
Pendulets Svingninger. CCXX—CCXXVI. 
Bidrag til en bedre Fremstillingjaf Mecha- 
nikens Lære om et Legemes llovedaxer. 
/S. CCLXXXVI-CCLXXX VHI. Om den 
Paavirkning, en Axe lider ved et fast Le
gemes Rotation om samme. CCCXXXI— 
CCCXXXI1.

Jürgensen, B. S., vinder en Præmie CCLXIX.

Lnud Porse, Hertug af Halland. CCIV— 
CCIX.

Kortvæsenets Inventarium og Kort-Archivet, 
afgivet til den Kongelige Generalstab. 
CCII—CCIII.

liröyer, IL, optages til Medlem XIX. Om 
Hippolyte LXV. Udviklingen af Cymo- 

polia og Homarus LXV—LXVI. Bemærk
ninger om Forholdet imellem det dyriske 
Liv i Polar- og Tropehavene. CXV-CXIX. 
Om de nordiske Pyknogonider CCLXXVII 
—CCLXXVHI. Meddeler Forøgelser til 
Kundskab om de grønlandske Fiskearter, 
CCCLXXXVI—CCCLXXXVII.

Kunst og Cnltur hos de gamle Ægyptere 
XLV.

Lagranges Række XLVTII—IL.
Landmaalingscommisionens Forhandlinger.

XLVI, LXXXVIII. CLXVII. CCII—CCIII. 
Larsen, Prof,, optages som Medlem XLVIII. 
Latinske og i andre fremmede Sprog forfat

tede Afhandlinger, Betænkning imod de
res Optagelse i Selskabets Skrifter. 
CXXXII—CXXXIV.

Leer, det brændte, Afhandling om dets 
Indflydelse paa Vegetationen. CCCXCVI. 

Liebmann, F. Hl., Skildring af Vegetationen 
i en Deel af Mexiko. C1X —CXII. Hans 
Reise til Pico di Orizaba. CXIX. Væl
ges til Selskabets Medlem. CCCLXXXIX. 

Lindberg, J. C., hans Oplysning af puniske 
Mynter, og hans vigtige Opdagelser i den 
Orientalske Numismatik. CCXLVIII.

Lund¡ Brasiliens uddöde Dyr, XXV-XXVII. 
LXI—LXIII. Om Brasiliens Rovd.yr i nu
værende og forrige Jordperiode. CXLV1I 
—CLI. Fortsatte Efterretninger om hans 
videnskabelige Arbeider i Brasilien. 
CCXXXVI, CCXL.

Lyngvæxter, de Italienske. CCLXIII— 
CCLXIV.

Lyset, om dets Virkning paa Menneskets 
böiereSands. CLXIV. CLXXVII-CLXXVIII.

Madvig: den antike Metrik, LXVII-LXXV. 
Magnetisk Observatorium. XLVII, LXXXIX 

—XCII.
Magnusson, F., om de gamle Skandinavers 

Inddeling af Dagens Tider. CCCXXXVII1 
—CCCXLV. Bemærkninger angaaende
IForsaacs Skrift ,,Runamo og Braavalla- 
slagct.” CCCLXXX—CCCLXXXV.
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Manthcy, Etatsraad, lians Död. CLXVI. 
Martensen, optages som Medlem, XLVIII. 
Mathematiske Classe, dens Forhandlinger, 

XLVIII—L.
Medaille, i Anledning af Selskabets Jubi

læum, bekostet af U. M. Kongen. 
CXCVIII.

Medlemmer, døde og nye optagne i Selska
bet. XIX. XLVIII. CLVII. CCLXV. 
CCCLXXXIX.

Megalonyx XXVI, XXVII,
Megatherium LXI. 
Mephites. XXV.
Meteorologiske Comitee, dens Forhandlinger 

XLVI, LXXXVIII—LXXXIX. CLXV1I— 
CLXVIII. CCLXVI-CCLXVII. CCCXC1V 
—cccxcv.

Metrik, antik, LXVII. LXXV.
Mexiko, om Væxtr.get i dette Land, 

CIX—CXII.
Misfostre, især de dobbeltdannede. 

CCCLXII—CCCLXV11I.
Molbech, C., Kunst og Cultur hos de gamle 

Ægyptere XLV, Bemærkninger over Ger
manernes Landboforfatning, skildret af 
Tacitus. CLVI—CLVII. Forelæser et 
Brudstykke af Selskabets Historie. 
CLXXVI, Indgiver et Forslag til en större 
Offentlighed af Selskabets Forhandlinger. 
CLXXVI—CLXXVI1. Forslag angaaaende 
et videnskabelig-kritisk dansk Tidsskrift. 
CLXXXVII—CXCII. Historisk Udsigt over 
Gotlands Forhold, fra Valdemar Atterdag 
til Christian IV. CCXVIII-CCXIX. For
svarsbemærkninger ved Antegnelserne til 
Selskabets Historie. CCLI. Bemærkninger 
ang, Celtiske Spor og Levninger i Norden. 
CCCXXII —CCCXXVI. Bemærkninger i 
Anledning af Undersögelsen af Runamo i 
Aaret 1833, m. m. CCCXC—CCCXClll.

Myrebjiirne, LXI.
Mösting, J. S., Overkammerherre, m. m., 

Selskabets Medlem, Mindeskrift over ham 
af //. C. Örsted. CCXCII1— CCXCVIII.

Naaletræer, Italiens, LUI—LV.
Natica, XXXVI.
Nervus glossopharyngeus, vagus, accessorius 

Willisii, XXIX—XXXI.
Nitsch, Etatsr., Prof., optages som Medlem, 

CLVII.

Oldenburg, G. F., indsender et Exem
plar af sin phvsikalske Jord-Globus. 
CCLXII.

Olshausen, J„ vælges til Selskabets Medlem. 
CCCLXXXIX.

Olufsen, C. F. R., Resultater af en Under 
siigelse af Solformørkelsen den 8de Juli 
1842. CCCXI1—CCCXIII.

Ordbogscommissionens Forhandlinger XLVI. 
LXXXVIII. CLXIV. CLXVII. CCLXVI. 
CCCXCIV.

Pagurus Bernhardus, XXXII.
Pedersen, P., Mag., optages til Medlem. 

CLVII. Bemærkninger om Guineas Clima 
efter Iagttagelser paa Stedet. CCCXLIV 
—CCCIL.

Petersen, N. M., Prof., optages som Med
lem, XLVIII. Undersøgelse om Knud Porse, 
Hertug af Halland. CCIV-CCIX. Om Be
tydningen Jaf Ordene Stipendium og Be
neficium hos Saxo. CCXXXI11-CCXXXVI. 
Bemærkninger om Rasks Fremstilling af 
Declinationssystemet. CCCIX—CCCX.

Petzholdt, D. ¿Í., (i Dresden), haandskreven 
Afhandling over Gletschernes Theorie; 
Betænkning over samme. CCXLI-CCXLIV.

Phigalia LXXXIII— LXXXVI1.
Phosphors Virkning paa Acetone og Æther 

LV.
Phyllostoma XXVII.
Physiske Classe, dens Forhandlinger. XIX— 

XL i L—LXVII.
Pingel, Dr., optages til Medlem, CLVII. 
Platinering, galvanisk. XCVI—IC.
Platyonyx XXVI, XXVII, LXH. 
Pompejanske Planter CXXXI1.
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Priisopgaver og Priisskriftcr. CXXXVI.
CLXVIII-CLXXII. CCLXVHI-CCLXXII. 
CCCXCVI—CCCC.

Procop’s Efterretninger om de nordiske 
Lande, XLI—XLIH.

Pyknogonider (Söspindler) om denne Slægt 
af Havdyr i de nordlige Vande, af II. 
KrÖyer. CCLXXV1I—CCLXXVIII.

Quetelet, L.A.J., optages til Medlem XIX.

Ramus, C., Resten i Lagrange’s Række.
XLV1II-1L. Om de lineære Differential
ligninger. CXL—CXLI. Afhandling om 
nogle Curvers Rectification ved elliptiske 
Functioner. CCXL—CCXLI. Om de
ellipsoidiske Ligevægtsfigurer af en homo
gen flydende Masse. CCCXIII-CCCXXII. 

Rasks Declinationssystem, Bemærkninger 
over samme, særd. om Kiönsformernes 
Dannelse. CCIX—CCCX.

Regestum diplomaticum danicum. kommis
sionens Forhandlinger derom. CLXVIII. 
CCLXIV—CCLXV. CCLXVIII. CCCXCV.

Reinhardt, I. C. II., Bemærkninger om to 
i den grönlandske Fauna nye, Fiskearter 
CLII-CLIV.

Richelot’s Afhandling om nogle Integraler 
XLIX.

floscnvingre (Eoldcrup) : det hemmelige Skrif- 
tcmaal i Norden XLHI-XLV. Meddeelte 
Herredagsdomme fra det 16de Aarhundrede. 
CCIV. Udvalg af gamle danske Domme, 
2det Bind, forelægges Selskabet, med Op
lysninger om Bondestandens Vilkaar i 
16de Aarh. CCLXXV—CCLXXVH.

Rudolph, Bataillonschirurg, meteorologiske 
Observationer. CLXV1L

Runamo i Bleking, Bemærkninger angaaende 
dette Steds Undersögelse, foranstaltet af 
Selskabet i A. 1833, ved Forchhammer, 
CCCLXXI—CCCLXXX, ved Magnussen, 
CCCLXXX—CCCLXXXV, ved Molbedt, 
CCCXC—CCCCHI.

Sandemænd og Nævninger, om deres Kien- 
delser i det 16de Aarh. CCLXXVI.

Saturn, om denne Planets Ringsystem. 
CCCLXXXVII—CCCLXXXVHI.

Saxo, om Betydningen af Stipendium og 
Beneficium i hans Historie. CCXXXII1— 
CCXXXVI.

Saxtorph, Conferentsraad ,' hans Dod. XIX. 
Scandza XLI.
Sceaf XLI.
Scharling, E. A., Lector, Afhandl, om ad

skillige i Urinen fundne Stoffer. CV1I1 
—C1X. Betænkning derover. CXXXV— 
CXXXVI. Afhandling oin Mængden af Kul
stoffet, som i et Dögn udvikles ved et Men
neskes Aandedræt, CC —CCI. Betænkning 
over samme. CCI—CCH. Söger og be
vilges en Understöttelse til fortsatte For- 
sög over denne Gienstand. CCXXVIl — 
CCXXVHI. Foreviseret Fidtstof af ameri
kansk Olie. CCCXXXVII.

Schiiidte, J, C., vælges til Selskabets Medlem. 
CCCLXXX1X.

Schou, J. II., legerer Selskabet 50 Rbd. 
aarlig til Præmier. CCLII.

Schouw, J. F., de italienske Naaletræers 
geographiske og historiske Forhold Lill 
—LV. Om de Pompejanske Planter.
CXXXII. Oversigt af de italienske Lyng- 
væxters geographiske og historiske Forhold. 
CCLXHI—CCLXIV. Beretning om 40de 
Hefte af Flora Danica. CCLXXVIII— 
CCLXXXII. Bemærkninger over en Sam
ling af ældre Blomstertegninger i Vandfar
ver, fra det forrige Gottorpske Bibliothek. 
CCCXXXIV—CCCXXXVII.

ScAumacAer, Lieutenant, Instrument til at 
tælle Svingningerne af en Stræng. 
CXXXVI II. Dom derover. CXXXV1H— 
CXXXIX.

Selskabets Forhandlinger, Udvidelse af deres 
offentlige Meddelelse. CLXXVI-CLXXVIL 

Sevo mons, XLI.
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Sexualforholdet mellem Födslerne LXXV— 
LXXV1.

Sicellands Kridformation, fortsat fra Stevns 
Klint, paa Haivöen imellem Kiöge- og 
Præstôebugt. CLXX1I1—CLXXV.

Skriftcrnaals, det hemmelige, Anvendelse i 
Norden XLIII—XLV.

Smilodon LXI.
Spitsbergen, dets Rigdom paa Havdyr. 

CXVI.
Stankdyret, XXV.
Steenstrup i Udviklingen af Pagurus Bern- 

hardus og Hyas araneus XXXII—XXXVI. 
Indsender et forseglet Brev til Bevaring i 
Selskabets Archiv. CIL Optages til Med
lem. CLVII.

Svovl og Acetone, LV—'LIX.

Tangarternes Indflydelse paa Jordlagenes
Dannelse og Jordens Udvikling. CCCL—
CCCLX.

Terra cotta (brændt Leer), Kar og Redska
ber deraf, som Grækerne til störste Fuld
kommenhed forarbejdede, CII.

Thermometer, Jerichau’s, XXXVH-XXXVIII.
Thorstensen, Justitsraad, meteorologiske Ob

servationer. CLXV1I.
Tidsskrift, et kritisk-videnskabeligt, ang. 

Savnet af ct saadant i Danmark, m. m, 
CLXXXVH—CXCII.

Tobak, dens Destillation, og Tobaksrögens 
chemiske Beskaffenhed. GLXXXIV— 
CLXXXVII.

Topasen, om dens chemiske Sammensætning. 
CXCVIII—CC.

Tunis, geographisk antiqvariske Oplysninger 
om dette Land af C. T. Falbe.
CCXLIV—CC1L.

Tændernes Bygning hos Pattedyr, særdeles 
hos Hvalrossen og Spermacethvalen. 
CCCXXVII—CCCXXXI.

Fahl, M., om hans Optagelse i Selskabet.
(jvf. Vid. Selsk. Hist. S. 526 No. 83). 
CCCLXXXVI.

Vaser, antike, Forskiel mellem de hieratiske 
og blot decorative. CVI fol.

Vespertilio XXVII.
Felschaw, Prof., optages som Medlem.

XLVIII, Indtræder som Medlem af Ord- 
bogscommissionen. CCLXVI

Videnskabernes Selskabs Forsamlinger hos
H. M. Kongen. CXII. CXCII. CCLXXXI1I. 
CCLXXXIX. Dets Sölvmcdaille tilkjendt 
Lector Scharling for en Afhandling. 
CXXXVI. Lieutn. Schumacher for et In
strument. CXXXIX. Udvidelse af dets 
Forhandlingers offentlige Meddelelse. 
CLXXVI—CLXXVH. Dets Regnskab for 
1842 og Budget for 1843. CXC11I-CXCV. 
Dets topograpliiske Virksomhed ophorer. 
CCII—CC11I. Det bevilger en Understöt- 
telse til det islandske literaire Selskab 
CLXXV1II—CLXXXIII, ligeledestil Prof. 
Scharlings Undersögelser. CCXXVII— 
CCXXVHI, Angaaende dets Historie af 
C. Molbech. CCL1. Af Örsted CCXXXII, 
Etatsraad Schous Legat til Selskabet. 
CCL1I. Nye Medlemmer optagne og æl
dre Medlemmer döde. XIX. XLVIII.
CLVII. CCLXV. CCCLXXX1X. Dets 
Regnskab for 1843 og Budget for 1844, 
CCLXXXIX—CCXCII. Det bevilger et 
Tilskud til Udgivelsen af Mag. Dreiers 
„Symbolæ caricologicae.” CCCIL. Sel
skabets Commissioners Arbeider. XLVI- 
XLVII. LXXXVIII—XCII. CLXVII— 
CLXVIII. CCLXVI-CCLXVIII. CCCXCIV 
-CCCXCV. Priisopgaver og Priisafhand- 
linger. CXXXVI. CLXVIII—CLXXII 
CCLXVIII—CCLXXII. CCCXCVI-CCCC.

Vægtstangelektrometer XL.

J'Verlauff, Procop’s Efterretninger om de
nordiske Lande, XLl—XLIII.

fVestergaard, N. L„ Brev til H, M. Kongen 
om hans Reise i Indien og Persien. 
CXCVI-CXCVIII. Udsigt over de viden- 
ksabclige Resultater af hans Reise i Per- 



sien i et andet Brev til H. M. Kongen. 
C CLXXXIII—C CLXXXV.

FFïlkens, Afhandling over de mathematiske 
Linier, som kunne drages med Ovalvær
kets Betænkning derover. CCXXVIIÍ— 
ccxxx.

FForsaae, J. J. Â., undersögte Runamo 1844 
CCCLXXX. Om hans Kritik over Resulta
terne af Rimamos Undersøgelse i Aaret 
1833, af Forchhammer. CCCLXXI— 
CCCLXXX, af F. Magnussen. CCCLXXX 
—CCCLXXXV, (jvf. Molbech, C.).

Zeise, FF., Phosphors Virkning paa Ace
tone LV—LIV. Undersøgelse over Pro- 
ducterne af Tobakkens törre Destillation. 
CLXXXIV—CLXXXVII. Om et Product 
af Ammonicum-Sulfocya nhydrat med Chlor. 
CCXXX—CCXXXII.

Zcnd-Sproget, og dets Forhold til de ældste 
persiske Sprog i Kileskrifterne, oplyst ved 
FFestergaard. CCLXXXlII—CCXXXV.

Zeuthen, C. O., aftegnede Runamo og flere 
Trapgange i Bleking 1844, til ct Skrift af 
FForsaae. CCCLXXXV.

Ægypternes Cultur og Kunst XLV.

Jrsted, II. C., Undersögelser om Haarrörs- 
virkninger. XXX VIH—XXXIX. Vægt- 
stangsclectrometeret XL. Groves Apparat 
LXVI. Beskriver Galvanoplastiken.
XCVI—IC. fUndersöger Varmegraden i 
det artesiske Borehul. CXL1I—CXL1II. 
Foredrager forste Afdeling af en Undersø
gelse om Lyset med Hensyn paa det Skjön- 
nes Naturlære CLXIV. Fortsatte Betragt
ninger over Lyset med Hensyn til det Skion*  
nes Naturlære. CLXXV1I—CLXXVIII. 
Udvikling af Læren om Glandsen. CCIX- 
CCXI1L Antegnelser til Selskabets (trykte) 
Historie. CCXXXII. Mindeskrift over 
J. L. Mösting. CCXCII1—CCXCVIII. 
Over C. L. Bendz. CCC V1I-CCC1X. Om 
Saturas Ringsystem og sammes Indflydelse 
paa denne Planets Atmosphære.
CCCLXXXV1I-CCCLXXXVIII. Om et 
Redskab til at maalc Glassc’s Tykkelse i 
belagte Speile. CCCLXX XVIII— 
CCCLXXX1X.


