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Af
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Herr Kammerherre v. Buch i Berlin, for den samme Classe.
Herr Hofraad, Professor og Ridder Gauss i Göttingen, for 

den mathematiske Classe.
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Herr Professor og Ridder Bessel i Königsberg, for den ma
thematice Classe.

Herr Major Colby, Medlem af det Kongelige Videnskabernes 
 Selskab i London, for den mathematiske Classe.

Den mathematiske Classe.

Den geodætiske Opgave, for hvilken ifjor en Oplosning af 
Professor Thune meddeltes, er nu bleven oplöft directe af ham. 
Antages, ligesom i Selskabets Overligt fra forrige Aar, at for 
Punkterne paa en given Ellipsoides Overflade: A' A" A"’ Aiv Av ... 
de korteste Linier, der paa Overfladen kunne 
drages mellem tvende paa hinanden folgende
Punkter ..................................................S* s" s’u s’v
og disses Azimuther resp. til de nævnte Punkters

Meridianer Ä” ct'v...7 
ere tilligemed Beliggenheden af A' givne og at Bestemmelsen for 

et hvist Punkt f. Expl. A heraf söges, og betegner man
den halve Jordaxe med . . b
Jordens Excentricitet . . . e

Breden af A <p’

Breden af Av <pv

Laengdeforskjellen for Av og A' ,w'v

samt bruger den punkterte Linie i den Betydning, at f. Expl.
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Den physiske Classe.
I foregaaende Aar havde Profeflbr og Ridder Hornemann 

begyndt at levere os en sammenhængende Række af Bemærknin
ger over Danmarks Plantegeographie; i det sidste Forsamlingsaar 
har han sluttet dette for Danmarks Naturhistorie vigtige Arbeid. I 
denne anden Afdeling sarnmenstiller han de Forhold, hvori Jyl
lands Væxtrige Hemmer overeens med Slesvigs, Holfteens og 
Lauenburgs, eller afviger derfra. Han vifer hvor lidet man 
endnu har været opmærkfom paa Naturkræfternes Virkfomhed i at 
optkylle nyt Land ved Martkkyflerne, og henpeger paa adtkillige 
Arter af de lavere Vegetabilier, fom han anfeer at være de förfte 
Beboere af det tilfatte Land.

I Henfeende til Plantearternes Mængde, da have ifær Lau
enborg og Holfleen Fortrinnet for Jylland og Oerne i Henfeende 
til de fuldkomnere Planter, da de derimod i Rigdom paa ufuld- 
komnere Planter ifær, i Heenfeende til Vandplanter flaae tilbage. 
Til den förfte Fortkiellighed findes Gi’unden i Hertugdömmenes 
fydligere Beliggenhed, flörre Fortkiellighed af Jordbund og Ind- 
flydelfen af Elben, fom fynes at have tilfort Lauenborg og Holfleen 
nogle Planter fra dens fiernere Bredder; til den fidfle derimod 
det i Jylland og Hertugdommene fugtigere Veirligt, og, hvad 
Vandalgerne angaaer Rytternes Fortkiellighed og Nordföens Nær
lied, fom er meget rigere paa Urter af denne Familie end Öfter- 
föen.

Refultaterne af Sammenligningen imellem diffe Provindfer og 
de övrige Dele af Danmark i Henfeende til de fuldkomnere Plan
ters Mængde ere.
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1) At Hertugdømmet Slesvig befidder 12 Plantearter, fom ikke 
hidtil ere fundne i Jylland og paa de dantke Öer, men kun 
5 fom ikke ere fundne i Holfteen og Lauenborg.

2) At Holffeen har 78 Arter, fom faavidt vides, ikke voxe i 
Jylland og paa Öerne, men 36 Arter fom ikke ere fundne i 
Slesvig eller Lauenborg.

3) At Lauenborg befidder 100 Arter, tom ikke findes i Jylland 
og paa Öerne, og omtrent 60 Arter, fom hidtil ikke ere 
fundne i Slesvig og Holfteen.

Forfatteren betragter derpaa diffe Landes Flora med Hen- 
fyn til de naturlige Familier og difles Forhold indbyrdes i Hen- 
feende til Mængden af Arterne, fom de indeholde, fammenlignet 
med deres Forekomft i fydligere og nordligere Lande.

Profeffor Jacobson har meddeelt Selfkabet tredie Deel af fine 
Underfögelfer over det af ham opdagede Venefyflem. I de tvende 
forrige havde Forf. fremflillet dette Venefyflem hos Krybdyrene 
og Fuglene. I nærværende underföger han Samme hos Fifkene.

Efter at have fremflillet det Egne i Fitkenes Organifation, 
der udmærker og adtkiller dem fra de övrige Dyr, underföger Forf. 
Nyrerne i Særdeleshed, befkriver deres Form, Structur og Ud- 
forfelsgang, og bevifer, at Fifkene i Almindelighed have flore 
Nyrer, og i Forhold til deres Legeme ere difle Organer flörre 
hos Dyrene af denne Klaffe end hos de af de övrige.

Derefter gaaer Forf. over til Betkrivelfen af Venefyftemet, 
fom. han underföger i mange forfkjellige Arter af hver Orden i 
Fitkenes Clafle. Af denne Underfogelfe uddrager han Folgende.
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Det af ham opdagede Venefyftem findes hos alle Fitke, og vifer 
fig i difle Dyr deels i fin enkelte, deels i fin meefl udvidede 
Form. Derved begrundes de tre Modificati oner, fom Forf. an
tager og be vifer, at dette Venefyftem undergaaer.

Den fortie Modification beflaaer deri, at de Vener, der 
komme fra Huden og Mutkierne af den mellemße Deel af Fitke— 
nes Legeme, danne enkelte Stammer, der ad forfkjellige Veie 
löbe hen til Nyrerne, og udbrede fig i famme. Enhver af diffe 
Stammer er ifoleret, og kan fammenlignes med Portaaren. Den 
har fine peripheritke Grene, fom oprinde i Huden og i Mufk- 
lei’ne. Diffe ere af venös Betkaffenhed og tjene til at optage Blo
det, eller at opfuge andre Partikler af de Dele, hvoi'i de tage 
deres Oprindelfe. Stammen löber, uden at forene fig med nogen, 
anden, til Nyrerne, og udbreder fig i diffe Organer. At difle 
Grene ere af en arteriös Betkaffenhed, bevifes længere hen.

Halevenen, der optager Blodet fra den bagerfle Deel af 
Legemet, gaaer hos de Fiflc, der have Venefyflemet udviklet 
efter denne Modification, over i den egentlige Nyrevene, der, 
ved at forene fig med Venerne af de indre Kjönsdele, danner 
den nedre Huulaare, hvorved Blodet forer umiddelbart hen til 
Hjertet. Saaledes findes dette Venefyftem udviklet hos Slægterne 
Perca, Cyprinus, Clupea, o. f. v.

Forf. anfeer denne Modification fom Grundtypen for dette 
Venefyftem hos Hvirveldyrene, da de Vener, hvoraf det fam- 
menfættes, gjenfindes hos alle Dyr, der have delte Venefyftem, 
og da de övrige Modificationer fremkomme ved nye Tilfætninger.

Saaledes opkommer den anden Modification, i det Haleve
nen l'iver fig lös fra det almindelige Venefyftem, og, ifledetfor at 
gaae over i Nyrevenen, deler fig i tvende Stammer, der gaae 
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liver lit fin Nyre. En Deel af de forhen omtalte enkelte Stammer 
forene fig med diffe Grene, dog beholde de ved den forrette Deel 
af Legemet deres oprindelige Form, og gaae fom enkelte Stam
mer til Nyrerne.

Den egentlige Nyrevene tager fin Oprindelfe i difle Organer, 
forener fig med Venerne af de indre Kjönsdele, og danner faale- 
des den nedre Huulaare.

Denne Modification er den almindeligfle hos Fitkene. I 
Slægterne Raja, Cyclopterus, Gadus, Pieur onectes o. f. v. kan 
man uden fynderlig Vanfkelighed underfoge dette Venefyflem.

Den tredie eller höiefle Udviklingsgi'ad eller Modification af 
»lette Venefyflem fremkommer i det Venefyftemet i den foregaaende 
Modification erholder en ny Tilfætning. Halevenen afgiver nem
lig, förend den gaaer hen til Nyrerne, en Green, der gaaer 
til Portaaren, og ved den fores altfaa en Deel af Blodet hen til 
Leveren. Den egentlige Nyrevene opkomnier fra Nyrerne, og 
forholder fig gantke tom i den forrige Modification.

Denne Udvikling af Venefyftemet er den fjeldnefte, der fin
des hos Fitkene, og Forf. har hidindtil kun fundet den hos Slæg
ten Muræna og Lophius.

Efter faaledes at have freniflillet dette Venefyflems Organi- 
fation hos Fitkene, fammenligner Forfatteren det med det ana
loge Venefyflem hos Krybdyrene og Fuglene, og vifer den nöie 
Overeensftemnielfe, der findes lios diffe fortkjellige Dyr, i Hen
teende til Udviklingen af (lifle Vener. I livorvel den fortie og 
anden Modification er egen for Fitkene, gjenfind.es dog de Vener, 
hvoraf den fammenfættes hos Krybdyrene og Fuglene.

Den tredie Modification, der forekommer kun hos nogle faa 
Slægter blandt Filkene, bliver den liyppigfte hos Krybdyrene.

B
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Den findes hos Batracieme, Saurierne og Chelonierne paa tamme 
Maade udviklet fom hos Slægten lophius, der nærme Fitkene til 
den omtalte Orden af Krybdyrene. Hos Ophidierne findes det 
udviklet paa tamme Maade fom hos Slægten Muroena.

Hos Fuglene findes Venefyilemet ligeledes udviklet efter denne 
tredie Modification, men hos difle Dyr begynder Overgangen til 
Pattedyrene, i det Laarvenen tildeels er forbunden med den nedre 
Huulaare.

Grundtypen for dette Venefyflem er derfor den famine i 
difle fortkjellige Klafler af Dyr. Vener, der komme fra Huud- 
og Mutkelfyfteniet af den mellemile eller bagerfle Deel af Lege
met, gaae enten blot til Nyrerne eller til Nyrerne og Leveren. 
Ditte tvende Organer, men i Særdeleshed Nyrerne, ere Central- 
punctet for dette Syftem, hvis peripherifke Udbreclelfe ligger i en 
flor Deel af Huud- og Mutkelfyftemet:

For tilfulde at udgranlke Beflemmelfen af dette mærkværdige 
Venefyftem, har Prof. Jacobson fortfat fine Underfögelfer i tvende 
forlkjellige Retninger, og deels fogt at opdage det hos de mindre 
fuldkomne Dyr, deels eftergrantket Sammes Oprindelfe hos Fo
lteret.

Et af Refultaterne, fom Forf. har fundet hos de mindre 
fuldkomne Dyr, Bloddyrene (Mollutkerne) nemlig, har han alle- 
l'ede for tvende Aar liden meddeelt Selfkabet. Han beyiifte da, at 
i det Oi'gan, fom man kalder Kalkfækken [sacculus calcareus), 
Urinfyren affondres. Han anfeer dette Organ for at være ligebe- 
tydende med Nyrerne hos de fuldkomnere Dyr. Denne Gang 
meddeelte Forfatteren, at han har underlogt Venefyftemet hos 
Bloddyrene, og at han har fundet, at flore Vener gaae til dette 
Organ.
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Hvad Underfögelfen over Udviklingen afVenefyflemet angaaer, 
har Forf. anftillet den paa Foflret af Fuglene og af nogle Am- 
phibier, og fundet at de faakaldte vasa omphalo-meseraica flaae 
i nöiefle Forbindelfe med dette Venefyftem, og derfor höre til 
de förfte Dele, der udvikles lios Foftret. Forf. oplyfle det med 
flere fuldflændige Tegninger, der höre til en færlkilt Afhandling, 
fom han agter at forelægge Selfkabet.

Efter at have endt den anatomilke Underfögelfe, vifer Forf. 
hvad Anvenclelfe Zoologen kan giöre af de hidindtil famlede Kjends- 
gjerninger, deels til nöiere at beflemme forfkjellige Arter og Slæg
ter, deels til at finde Overgangen imellem forfkjellige Familier og 
Clafler, hvilket han oplyfer ved flere Exempler.

I Henfeende til den phyfiologitke Deel, indfkrænker Forf. 
fig til at freniftille nye Bevifer, hentede af denne Underfögelfe 
over Fifkene, for deryed at bekræfte de Sætninger, fom han ud- 
ledede af fine Underfögelfer over Krybdyrene og Fuglene.

Af Venernes Löb, af deres Forbindelfe, af deres tiltagende 
Störreife, alt fom de nærme fig til Nyrerne, bevifes

1) At Blodet fra den mellemfle og bagerfte Deel af Legemet 
fores til Nyrerne.

Af Maaden, hvorpaa difle Vener udbrede fig i Nyrerne, af 
Oprindelfen af den egentlige Nyrevene og af Uringangene, fanit 
af de færdeles fmaae Arterier og diffes Udbredning i Nyrerne 
fremgaaer.

2) At Venerne, der gaae til Nyrerne, foreflaae i Samme Urin- 
affondringer.
Ilos de Slægter,’ hvor der findes en Forbindelfe mellem 

Halevenen og Portaarefyfleinet, bevifes og ved Anatomien.
B 2



5) At en Deel af Blodet fra Huud og Mufkelfyflemet fores hen 
til Leveren.

Endeiigen underföger Forf. de muelige Betingelfer, fom 
kunne beftemmc dette eiendommelige Venefyflems Udvikling, og 
antager

4) at en mindre fuldkommen Udvikling af Refparations- og Huud* 
fyfleniet beflemmer Oprindelfen og Udviklingen af dette Ve- 
nefyflem<

Profeflor og Ridder Örsted har Tid efter anden forelagt 
Selfkabet en Række af Underfögelfer over Magnetismen, hyoryed 
der godtgjöres at de magnetifke Virkninger frembringes ved famme 
Kræfter fom de electrifke. Allerede længe have adlkillige Natur- 
granfkere formodet denne Sammenhæng; men hverken havde de 
afgjörende Bevifer derfor, ei heller gjettedo man. det Forhold 
mellem Electricitet og Magnetisme, fom Forfogene nu haVe Viift 
os. Forfatteren felV havde allerede for lang Tid fiden antaget et 
Syflem, i Folge hyilket alle indvortes Virkninger, i Legemerne, 
fom Electricitet, Magnetisme, Varme? Lys, faavel fem og de 
cliemifke Forbindelfer og Adfkillelfer beroe paa famme Grundkræf— 
ter. Dette Syflem, Tom han allerede tidligere i enkelte Afhand
linger har foredraget, har han i fine Ansichten der chemischen 
Naturgesetze, der udkom 1812 fuldflændigere udviklet, og kom 
allerede den Gang til det Refultat, at Magnetismen maatte frem
bringes af de electrllke Kræfter i deres meeft bundne Tilftand. 
At bekræfte denne Tanke yed Forfog, forellillede han fig i lang 
Tid vanfkeligere end Udfaldet fiden vifte at det Var. Han over- 
loed fig derfor til andre Underfögelfer, indtil han ved fine Forelæs
ninger over Electricitet, Galvanismus og Magnetismus i Foraaret 
1820 atter kom til at forlolge denne Tanke. Han opdagede nu? 



at den LeJer, fom forbinder de to modfatte Poler af den galva- 
nifke Kjæde, og hvori al den Virkning, fom ved noget Slags 
Electrometer kan opdages, er forfvunden, udover en mægtig Side
virkning , hvorved den fætter Magnetnaalen i Bevægelfe. Denne 
Virkning gaaer lige let for fig, enten Rummet mellem Lederne 
og Magneten blot er opfyldt med Luft, eller med andre Legemer. 
Man liar anbragt mellem Lederen og Naalc-n Vaud, Glas, Metal
ler, Harpix, fortkjellige Steenarter, uden at mærke nogen For- 
ikjæl. Virkningen gjennemtrængte lige let alle de Fortoget un- 
derkafiede Legemer, undtagen Jernet., der felv Ietteligen antager 
faa megen Magnetisme at denne kan virke med; men ogfaa kun. 
for faa vidt delte tkeer gjör Jernet Undtagelfe. Ved denne Evne, 
at gjennemtrænge ined lige Lethed alle Legemer, flemmer denne
Virkfomhed ganfke med Magnetismen, og udmærker fig fra Elec
tri citeten , Galvanismen, Lyfet, Varmen, kort fra alle andre 
Virkfomheder, tom vi i vore Forfög formaae at fremkalde, og 
nærmer fig til Tyngden, fom uophørligt gjennemtrænger Alt, men 
af os ligefaa lidet kan frembringes, fom forftærkes eller fvækkes.

Denne Virkning af den forbindende Leder beflaaei' ikke i 
en faadan Kræfternes Fordeelning, fom den vi kjende i Magne
ten, men den beflaaer i et dobbelt Kredslob af magnelitke Virk
ninger rundt om den forbindende Leder, faaledes at den ene af 
de to magnetilke Kræfter virker fra höire til venflre, medens den 
anden virker fra venflre til höire. Uagtet man til Forfogenes
Forklaring ikke behöver at antage Andet end dette dobbelte Kreds
lob, faa har dog Forfatteren troet, at Foreningen af eil frein- 
tkridende Bevægelfe og en Kredsbevægelfe maatte danne en Vin- 
dellinie (en Spiral). Under denne Forudfætning antager han, at 
de eleclritke Kræfters Bane i Lederen er en Vindellinie, fom 
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med Henfyn paa den uden for Kjædcn flaaende Betragter gaaer 
fra Venflre til Höire. I denne Linie gaaer hver af de to elec- 
trifke Kræfter felv fra Venflre til Höire for en Iagttager fom ven
der fit Anfigt til den Side, hvorfra Kraften kommer. Alt dette 
forudfat, fraflödes Magnetnaalen« Nordende af den negative Elec
tricitet og tiltrækkes af den pofitive. Naturligviis flaaer Magnet- 
naalens Sydende i famme Forhold til den pofitive Electricitet.

Hvad vi her for Öieblikket kalde Electricitet, er det ikke i 
Ordets flrængere Betydning; thi den Kraft, fom i den aabne 
Galvanitke eller electriike Kjede virkede paa en eiendommelig 
Maade, under en eiendommelig Form, fom vi kalde den elec— 
tritke eller galvanitke, virker her under en ganlke anden Form, 
fom vi meeft paffende kalde den magnetilke: da imidlertid Mag
netismen virker under den rette Linies Form, det vil lige at de 
modfatte Kræfter lkille fig beftemt i modfatte Retninger, Kræf
terne derimod her uophörligen ftrömme i hinanden, og udgjöre 
et Kredslob, faa har Forfatteren kaldet den heromhancllede Virk
ning Electromagnetismen.

Efter at have gjort denne Opdagelfe anfiillede Forfatteren 
Forfog med lette bevægelige galvanitke Apparater, og fandt at de 
gantke forholdt fig faaledes til Magneten, fom den opdagede Lov 
lod forudberegne. Derimod vifte de Redtkaber, han tilveiebragte, 
fig hverken bevægelige eller virkfomme nok for at fættes i en 
beftemt Stilling ved Jordens Magnetisme, eller til at folge den 
Indvirkning andre forbindende Ledere maatte have derpaa. Me
dens han endnu fyflelfatte fig hermed, udfandt Ampere, Medlem 
af det Parifer Academic, en beqvexn Indx’etning hertil, i det han 
dannede en bevægelig Leder, fom kunde modtage Udladningen 
af et kraftigt galvanitk Apparat. Han fandt derved at Ledere, 
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fom gjennemflr"mines af de electrifke Kræfter i lige Retning, til
trækker, og i modfat Tilfælde fraftöde hinanden. Denne Lov 
blev af Ampere betragtet fom Grundloven for alle electromagne- 
litke Virkninger; Forfatteren betragter den derimod fom en aaben- 
bar Folge af den Lov, han har opdaget: thi tænker man fig ved 
Siden af hinanden to Ledere, fom gjennemflrömmes i famine 
Retning, faa ville de eensartede Kræfter, juli fordi de gaae i 
famme Retning ikke mode hinanden, uden ved et par Vende
punkter, de uensartede derimod maae mode hinanden, altfaa 
frembringe Tiltrækning. Ere derimod de to Ledere gjennem- 
flrömmede i modfatte Retninger, faa mode de eensartede Kræf
ter hinanden og frembringe Fraflödning.

Forfatteren nöies ikke engang med at betragte dette fom en 
Folge af den Lov, han har fundet for Electromagnetismen; han 
föger endog at vife, at et Kredslob af Kræfter er den enefle Be- 
tingelfe, hvorunder electritk gjennemflröinmcde Ledere kunne ud- 
öve de her betkrevne Tiltrækninger og Fraflödninger. Udftröm- 
mede Kræfterne af Lederen i lige Retning fra Lederens Axe, 
iaa vilde ingen Virkning frembringes, naar begge Kræfter holdt 
hinanden Ligevægt, og i alle Tilfælde Fraflödning, naar een af 
Kræfterne havde Overvægt. Ikkun da naar de udflraalende Kræf
ter virke efter Tangenterne af Lederens Omkreds, eller i Ret- 
ger der lade fig faaledes oplöfe, at ikkun virkfomnie tangentiale 
Kræfter blive tilbage, og naar hver af Kræfterne virke ud fra 
ethvert givent Punkt efter modfatte Tangenter, er det ved Erfa
ringen fundne Forhold muligt.

Det var naturligt at vente, at den famine Kraft, der vir
kede faa ftærkt paa Magnetnaalen, ogfaa maatte frembringe Mag
netisme. Det varede heller ikke længe, för man udfandt adfkil— 



16

lige Maader, hvorpaa man kunde magnetifere en Staaltraad ved 
Hjelp af den galvanitke Kjæde. Arago fandt at man kunde mag- 
netifere en Staaltraad ved at lade Lederen omflynge den i Vindel- 
bugter.

Adtkillige andre Underfogere fandt at man kan frembringe 
<fen famme Virkning ved at flynge Staaltraaden i Vin delbugter om 
Lederen. Ditte Freingangsmaader efterlade imidlertid adtkillige 
Tvivl i Henteende til Theorien: man kunde enten antage med 
Berzelius at Lederen havde i fin Omkreds vifte beflemte Magnet
poler, og med denne beromte Naturgrandiker da rimeligt! antage 
tvende Par, eller man kunde med Forfatteren antage, at der i 
ethvert Punkt af Lederens Omkreds var en Beftræbelfe til magne- 
tifk Modfætning efter Retningen af de to modfatte Tangenter. 
Forfatteren har afgjort dette Spörgsmaal ved at lægge en tynd 
Staaltraad, tom omfattede Halvdelen af Lederens Omkreds, tæt an 
paa denne, og derved magnetifere Traaden. Havde der va^ret to Par 
magnetitke Poler, hvoraf de ensartede laae i Enden af fanrme 
Diameter, faa maatte den magnetiferede Traad i dette Tilfælde have 
havt famme Poler paa begge Ender; men nu vifte Fortoget at 
den havde modfatte Poler. Magnetiferiugen foregik paa famme 
Maade, naar Ti'aaden omfattede flörre eller mindre Dele af Le
deren. Man kan altfaa, med Rette antage, at hvert Punkt i Om
kredsen har en Beftræbelfe til magnetifk Modfætning, i Retnin
gerne af dets to modfatte Tangenter. Med nogle Modificationer 
antage Wollaston, Seebeck, Prechtel o. fl. ogfaa denne Mening, 
fom de hver paa fin Vei have fögt at begrunde.

At man ved Gnidningselectriciteten maatte kunde frembringe 
magnetitke Virkninger ligefaa vel fom ved Beröringselectricitaten, 
eller den fa a kaldede Gal vanisme, fulgte af Sagens Natur; dog 



var det ikke muligt at fkjelne Gnidningselectricitetens Virkning paa 
Magnetnaalen fra de flærke tiltrækkende og fraftödende Virk
ninger den udover tom Electricitet. Derimod have Davy og 
Arago fundet at man ved Gnidningsrelectricitaten kan magnetifere 
en Staaltraad. Forfatteren finder, fom man kunde vente, dette 
fuldkomment bekræftet, og Navnet Electromagnetism e derved deflo 
fuldkomnere retfærdiggjort.

Ampere havde fundet, at den bevægelige torbindende Leder 
ved Jordklodens Magnetisme bringes til at ftiile fig i det magne- 
titke Oft og Veft. Dette bragte ham paa den Tanke, at Magne
tismen blot beftod i elecfritke Kredslob omkring en loi'eftilt Axe, 
og beliggende i Planer lodret paa denne. Forfatteren har fogt at 
vife at denne Theorie, der med megen Skarpfindighed er udtænkt 
til at forklare den gjennemftrönimede Leders Virkning paa Mag
netnaalen, langtfra ikke patter paa alle Virkninger mellem Mag
neter indbyrdes. Han bemærker tillige med Erman, at denne 
Theorie ikke ret paffer med den velbekjendte Magnetifering for- 
niedelft Strygning. Forfatteren troer at Fortk jetten mellem Elec- 
tromagnetismen og Magnetismen blot er den, at hiin beftaaer i et 
Kredslob, hvori de modfatte Kræfter i ethvert Punkt uophörligen 
bevæge fig i modfatte Retninger, denne dei-imod er at betragte 
fom en lignende Virkfomhed, der blot ikke længere udgjör et 
Kredslob, men er faaledes belkaffen, fom den electromagnetifke 
Kreds vilde være, naar den kunde aabnes, og udflrækkes til en 
Linie, uden at de deri foregaaende Virkninger ophörte.

Jordklodens Magnetisme var af Ampere blot betragtet fom 
en Folge af et galvanitk Kredslob parallel med Æqvator > og fom 
han ifær tiKkrev Joi’dens Sammenföining af Lag, der kunne be
tragtes fom Leed al en galvanitk Kjede, men paa hvis Tilfland 
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ogfaa Solen maatte liaye Indflydelfe. Forfatteren troer at Jordens 
Sammenföining af Lag ikke har en faadan Retning, at den kan 
frembringe et Kredslob fra Oft til Vefl; derimod troer han at 
Solen for fig alene hertil >r tilflrækkelig. Ved den Varme? den 
Fordampning og de chemifke Adfkillelfer, den frembringer, maae 
nödvendigviis et electrifk Kredslob fra Oft til Veft frembringes. 
Dette electrifke Kredslob fra Oft til Veil giver da en electromag- 
netifk Virkning i Retningen mellem Syd og Nord. Man kan faa- 
ledes antage, at Jorden omgiVes af et electromagnetifk Belte. Paa 
den overile Flade af dette Belte gaaer den negative Elecfromag- 
netisme (fvarende til den negative Electricitet) mod Nord, den 
pofitive mod Syd. Paa den underlie Flade er, i Folge Kredslø
bets Natur, Virkningen den modfattc. Da intet Legem ganfke 
mangler Evne til at xnodtage Magnetisme , endfkjöndt de flefle 
ikkun have den i en ringe Grad, faa folger deraf at Jordens 
Maffe maae magnetiferes formedelfl det electrifke Belte. Denne 
Magnetifering fkeer formedelft Beltets nederfle eller inderfle Flade, 
faa at Jordens Maffe erholder fin Magnetisme i den modfatte Ret
ning af den, Beltets överfle Side og den ved dettes electromagne- 
tifke Kræfter fhillede Magnetnaal vifer. Men cla en Magnetnaal 
maae Hille fig faaledes mod en anden Magnet, at deres modfatte 
Poler föge hinanden, faa folger at Jordens magnetifke Maffe, og 
det eleetromagnetilke Beltes Overflade flræbe at giye Naalen famme 
Retning. Det magnetilke Bælte, der omtrent maa flrække fig faa 
langt fom Afvexling^n af Dag og Nat, lider daglig og aarlig For
andringer, der ogfaa maae have Indflydelfe paa Magnetnaalen : 
Joi’dkloden fom Magnet vil ikke letteligen kunne lide uden meget 
langfomme Forandringer. Da alle electrifke Udladninger ere lecl- 
fagede med electromagnetilk Virkning, faa begribes nu let den 



Indflydelfe fom Lynilden ofte vifer paa Magnetnaalen. Forfatte
ren foreflaaer at anvende Magnetnaalen fom meteorologifk Inftru- 
ment, men at anvende dertil enten fvage Magnetnaale, paa hvilke 
Jordens Kraft ikke er betydelig, eller at ophænge dem i Retnin
ger hvori Jordens Kraft ingen Indflydelfe har paa deres Retning. 
Selv i Marktlcheidekunflen troer han at den electromagnctifke 
Theorie kunde være nyttig, i det man ved Magnetnaale, fom 
vare ophængte i fortkjellige Retninger, vilde fee fig i Stand til at 
mærke hvilken Indflydelfe galvanitke Virkninger i Bjerget kunde 
have.

Forf. gjör endeligen opmærkfom paa, at den Theorie af 
Varmen og Lyfet, fom han allerede for lang Tid fiden offentligen 
har fremfat, antager at diffe to flore Virkninger tkulde frembrin
ges ved Vexelvirkningen af de famme to Kræfter fom frembringe de elec- 
trifke Phænomener. Det har forekommet mange Phyfikere utænkeligt, 
at diffe Kræfter tkulde være forenede, uden gandfke at tiliniet- 
gjöre hinandens Virkning. Electromagnetismen derimod vifer os et 
Exempel paa en Virkfonihed frembragt ved de famine to Kræfter 
der frembringe Electi’iciteten, men under Omftændigheder, hvor 
de faaledes ere forenede, at intet Electrometer opdager deres 
Tilværelfe. Varme og Lys frembringes ved de famine Kræfter og 
ved den famme Fremgangsmaade fom Electromagnetismen; kun 
fordres hertil en ftörre Mængde af virkende Kræfter, og i diffes 
Vexelvirkning en ftörre Hurtighed. Förft da naar Lederen har 
erholdt faa megen Electricitet, at den ikkun meget utilftrækkeligt 
kan aflede den, frembringes Varme. Mon ikke her den til alle 
Sider udad trængende Kraft nodes til at bane fig en Vei, der felv 
maa folge den famme Lov, fom Bevægelfen paa Lederens Over
flade, folgeligen enten felv danne en Spiral, eller udbrede fig i 



Bolger, under et beflandigt Kredslob. Men om denne Virkning 
ikke endnu modtager nye Beftemmelfer ? enten er mere famxnen- 
fat end den electromagnetifke ? eller maafkce ikke udbreder fig i 
krumme Linier af famme Figur, men vel endog i Zigzag ? 
maae det overlades til nærmere Underfogelfer at afgjore. For- 
fatteren har allerede tidligere paaflaaet ? at Lyfet kunde fam- 
menlignes med en Række af utallige electrifke Gnifler af umær
kelig Storrelfe, og at Lyfets Udbredelfe maatte betragtes fom en 
Forflyrring og Gjenoprettelfe af Ligevægten mellem de to mod
fatte Kræfter i Rummet. Denne Theorie ligner den Huygenske 
eller Euler ske deri, at den antager Lysudbredelfen fom et Slags 
Bolgebeyægelfe (Undulation), men adfkille fig fra famme deri., at 
den ikke beflaaer i en Afvexling af Sammentrykninger og Fortæt
ninger , men i en Række af Adlkillelfer og Sammenfatninger: 
Undulationen bløV faaledes ikke meclianiik men chemitk. Saadan 
Var Forfatterens tidligere Theorie. De electromagnetitke Opda- 
gelfer fynes nu at yife os Veien til en nærmere Indfigt i difie 
Undulationers Befkaffenhed. Maafkee kunde Vindingernes eller 
Kredfenes indbyrdes Affland beftemme Lysflraalernes Farve ? og 
diffe Vindingernes eller Kredslimers Figur engang tjene til at for
klare os Lyfets faakaldte Polaritet

Selv i Chemiens Theoide kunne de Bevægelfer, fom Eleo* 
tromagnetismen aabenbarer os? neppe blive uden Nytte, da vi jo 
vide at fammenfatte Stoffer ved Galvanismen adfkilles i deres mod- 
fatte Beflancldele ? og at diffe bevæge fig fra den ene electrifke 
eller galvanifke Pol til den anden ? ligefaavel fom de electrifke 
Kræfter i en metallifk Leder. I de modfatte Stoffer, fom ophæve 
hinandens Virkninger, lkulde der da være en Beflræbclfe til mod
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fatte Bevægelfer. Hvor vide ere ikke de Udfigter, fom her aabne 
fig, fom en Folge af een enefte opdage} Hovedegentkab.

Forf. foler felv, at han ikkun langtfomt vil tkride frem i 
denne vide Kreds af Undertogelfer. Men maatkee tör han haabe 
at andre Naturfortkere ville unde de Slutninger han uddrager af 
fin Opdagelfe noget af den Opmærkfoinhed de have undt hans 
Fortog. I faa Fald vilde de mange ftore Gjenflande der fynes 
ham at fvæve i en fjern Deniring vorde fremdraget for Sandhe
dens klare Dag.

Doctor Zeise liar ved Sellkabets Seciætair ladet det meddele 
den mærkværdige Iagttagelfe, at et furt Salt af Flusfyre og 
Potafke kan neutraliferes ved Boraxtyre. Forfatteren har pro vet 
og udviklet denne Iagttagelfe ved mangfoldige og afvexlede For
fog; men her maae det være nok at antöre, at Lakmusvand rod
farvet med det fure Flusfyrefalt, blandet i et paffende Forhold 
med Lakmusvand, fom man ved tilfat Boraxfyre ligeledes har 
rodfarvet, giver eri blaae Blanding, foin om Syren i begge de 
fammengydte Vædtker var bleven ophævet ved et Æfk (Alkali).

Ren philosophiske Classe.
Profeffbr Silbern har forelagt Seltkabet en genetifk Udvik

ling af Begreberne Drivt og Lidenfkab. Forfatteren optogte forti 
Drivtens reale Grund og vifte, at det individuelle Liv under Be- 
vidflheds Form nödvendigviis begyndei’ med en Impuls af univer- 
fal Udfpring, efterfom. det overhovedet kun er til derved, at 
noget univerfalt conftituerer det og bevæger fig deri, hvoraf da 
Drivtens Yttringsmaade aflededes. Derpaa viftes, hvorledes, da 
al Drivt medfører at Individet knytter fig til Drivtens Gienfland, 
en Tilböielighed kan gaae frem af den, der kan blive ftaaendc og 



hertkende og faaledes under Livets Gang en Lidentkab danner fig. 
Nu tkielnedes forli imellem den ædle og geniale Lidentkab, f. Ex. 
lidentkabelig Kierlighed til Kunfl og den mere xctr e^otøv faa- 
kaldte Lidentkab, der ophæver den fuldkomne Siælefundhed, og 
under hvilken Aanden altfaa lider. Paa hvilke Maader en faadan 
kan opflaae, overvejedes nu. Allerede Lidentkaben af ædel og 
genial Udfpring, kan ved overvættes Eenlidighed fore, om ei til 
Sygelighed, dog til en Afvigelfe fra den funde Mennetkeexiftents. 
Men endnu mere kan en faadan indti’æde, om end Tilbøjelighe
den er ædel og herlig, naar et Misforhold mellem Individets 
Stræben og Naturens eller Lykkens Begunfligelfer giör, at det 
brænder for Opnaaelfen af en Gjenlland, til hvis Befiddelfe det 
ei kan komme fkiöndt det ei kan .aflade at flræbe derefter. Af en 
Conflict imellem det perfonlige eller egoiftitke og det objective 
gaaer allerede en faadan Lidentkab frem. Det Jeg, der er i Be- 
vægelfe og ei kan andet, end ogfaa at giöre fit Krav, fin Trang 
gieldende, er hei’ Uroens og Gjæringens Kilde. Af famme Kilde 
kunne nu de fordærveligflé Lidentkaber gaae frem, naar Tilböie- 
ligheden gaaer ud paa noget, der blot tkal tjene det egne Selv. 
Saaledes kan endog Tilknytningen til en ellers værdig Gienfland 
for Tilböielighed, fore dertil, naar det fubjective derved hæves 
frem og giöres til Attraaens Gienfland. Dette fubjective er da for 
det förfle den med enhver Drivts Bevægelfer, naar den faaer fin 
Fremgang, forbundne Fornöielfe eller Nydelfe. Dernæfl er det 
den baade af höiere og af lavere Beftræbelfer refulterende Forbe
dring af den perfonlige Tilftand i det Hele, en vis Erhvervelfe 
og derved opnaaet Befiddelfesiland. Endeligen kan endnu alt 
tages, fom Vehikel for det egne Jegs Haandhævelfe foni Jeg, idet 
at Jeget giör fig gieldende blot for at giöre fig gieldende. Der 
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gives tre Hovedclafler af lavere Lidenfkaber: Nydelfesfygerne, 
Befiddelfesfygerne og de, der ere Yttringer af en reen Jegheds- 
fyge. Hvorfor de kaldes Syger, og i hvilke deres Sygelighed 
vifer fig, blev derpaa fat ud fra hinanden.

Den historiske Classe.
Af Hs. Hoiærværdighed Bitkop Munter, Storkors af Dan- 

nebrogen, have vi erholdt en Afhandling, hvori Beflemmelfeii 
for Chrifii Födfelsaar oplyfes af afironomitke Grunde. Det er 
bekiendt nok, at Spörgsmaalet om Chrifti Födfelsaar igiennem 
flere Aarhundreder liar været Gienftand for de .Lærdes Skarpfin— 
dighed, og at de næften alle deri komme overeens, at den al- 
mindeligen antagne Tidsregning, fom torer Navn af den Diony- 
fitke, paa ingen Maade lader fig forene med de Tiders Hiflorie, 
i hvilken Clirifti Födfel falder. Man er ikke enig om Aaret da 
Cyrenius eller Qvirinus holdt den i Skriften omtalte Betkrivning 
til Skat, og ligefaalidet om Aaret hvori Herodis, under hvis Re
giering Chriflus födtes, endte fit Liv. Nogle antage hans Död at 
Være indtruffen i Roms Aar j5i andre 760, dog har det lidfte 
Aarstal de flefle Stemmer for fig. Mærkværdigt er det, at man 
ikke har fögt at hæve denne Tvivl ved en Underfögelfe over de 
Vifes Stierne, fom Mattheus i det andet Capitel omtaler, og tom 
ligeledes omtales i det apokryphilke Jacobs Evangelium, og af Cal— 
cidias, en platonitk Philofoph, i et Commentar over Platos Timæus, 
faavel fom af Forfatteren til Hermippus’s Dialoger over Aerolo
gien. Uagtet denne Stjerne i den hellige Skrift kaldes for
modede dog ForE allerede længe, at hermed ikke meentes en 
enkelt Stierne, men den Conjunction af Planeter, fom etter Jo
dernes Aflrologie holdtes for at være et Tegn for Meffias^ thi i 
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det Grætke fættes ofte og a<rt>ov, ligefom i det latinfke Stella 
og Sidu.s i hinandens Sted, og i det Hebraitke betyder ogfaa 

begge Dele. Samme Mening har ogfaa den berömte 
Kepler allerede for to Aarhundrede fielen, i det Mindfle til 
Deels antaget. Da han nemlig i Aaret i6o4 anftillede Iagtta- 
gelfer over den Aftronomerne ubekiendte Stierne, fom vifte fig i 
Slangeholderens Fod, og etter 12 Maaneder atter unddrog fig 
Aftronomeriies Iagttagelfer, og paa famme Tid henvendte fin Op- 
mærkfonihed paa den flore Conjunction af Jupiter og Saturn, fom 
tillige fandt Sted i famme Stjernebillede, og ikke for efter 800 Aar 
tkulde gjentage fig, fandt ham ved videre Beregninger, at tamme Con
junction maatte have fundet Sted i det julianfke Aar 5g, eller Roms Aar 
747. Men han vifte at denne Conjunction havde taget fin Begyndelfe 
henved den 22 Juli i Fifkene, hvorpaa i det folgende Aars Fe
bruar og Mai’ts Planeten Mars kom til i famme Pilkenes Tegn, 
og tiden, efter Mars, Solen, Venus og Mercurius kom til i Væ
derens Tegn, i Lobet af Marts, April og Mai. Da lian nu troede 
at den nye Stierne var den famine, fom de Vife havde feet, faa 
fat han i Folge difle Betragtninger Chrifli Födfel i Aaret 748 efter 
Roms Opbyggelfe. Men uagtet difle den flore Mands Beregninger 
ret vel flemme overeens med Tiden hvorpaa Chriflus maae være 
fodt, faa kunde man dog uden Tvivl endnu fordre, at der med 
liifloritke Vidnesbyrd godtgiordes, at Jodernes faa længe nærede 
Ilaab paa Meffias, i hiin Tid var forbundet med Forventningen 
om en Stiernes Tilfynekomft; hvilket endog de Vifes egne 
Ord hos Matthæus: ”vi have feet hans Stjerne” fynes at antyde. 
Ældgamle jödifke Böger tale ogfaa om en Stjerne, der tkulde 
lomme til Syne ved Meffiæ Ankomft; men da de herom ikkun 
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tale i almindelige Udtryk, og intet beflemnier om Tiden naar den 
Ikal vife fig? rore diffe endnu ikke Hovedfagen.

Derimod har Forf. fundet i Abarbanels Commentar over 
Daniel, at Saturns og Jupiters flore Conjunction i Fifkenes Tegn 
af Joderne anfaaes for meget betydningsfuldt, og at den havde 
funden Sted i Verdensaaret 2365, eller 3 Aar for Moses's Föd- 
fel, og hayde Været Forbudet paa Ifraels Borns Udfrielfe af det 
ægyptilke Fangenfkab. Men da den næile lignende Conjunction, 
fom paa hans Tid ventedes, fkulde vorde hiin ganfke lüg, faa 
holdt han for at den Jikkert lovede Joderne deres Messiahs 
Ankomft

At den jodilke Lærde forbiegik de tre Conjunctione? ? fom 
Vare forefaldne fra Mofes's Tid til hans, begriber man let, 
da efter hans Lære Frelferen endnu ei Ikulde være kommen« 
Ligefaa lidet bör vor OyerbeVÜsning om den aftrologifke Menin
gers Falfkhed holde os fra at underkafle de egentlige Kjendsgiæ- 
ringer, fom oplyfe denne Sag, en noiagtig Underfogelle. Uagtet 
de mange famnienflödende Bekræftelfer for hans Mening, anfeer 
Forf. dog ikke Underfögelfen for endnu at være fluttet; men op
fordrer deels Aflronomerne til en fkarp Beregning af Tiden hyor- 
paa den omhandlede Conjunction indtraf, deels andre Lærde til 
at opföge om man ikke finder den Menings at Jupiters og Saturns 
Conjunction i Fifkenes Tegn flculde være et Forbud paa Meffias, 
hos ældre rabbinifke Skribenter end Abarbanel, fom levede i den 
fidfte Halvdeel af det 15de Aarhundrede. At de Ældres Taushed 
dog ikke kunde være et Beviis mod Meningens Ælde er i övrigt 
aabenbart, da man i faa höi Grad holdt flige myflilke Videnlka- 
ber hemmelige*

D



I næftforrige Vinter forelagde Profeflbr Olufsen Selfkabet 
en Afhandling, Agtende til at oplyfe Danmarks indvortes Forfat
ning i det trettende Aarhundrede, og hvori han har beflræbt fig for 
at famle de faa Data, man hift og her kan finde hos vore egne? 
faint fremmede Forfattere til at kiende og beßemme, hvilke ftorre 
og mindre Diflricter Danmark i ældre Tider har Været inddeelt i, 
faafom Herreder, Syfler, Havnelæg. Som en Fortfættelfe af denne 
Afhandling har han i dette Aars Vinter forelagt Selfkabet en anden 
Afhandling, hvori han har fogt at beftemme hvad man i ældre 
Tider har forflaaet ved den Jordinddeling, fom i de gamle Love 
og mange andre ældre Skrifter kaldes Book Forfatteren bemærker 
med Rette at denne Benævnelfe forekommer faa ofte og i faa 
mange Forbindelfer, at den rigtige Forftaaelfe maae nödvendig 
Være næflen en Hovednögle til en noiagtig Kundfkab om vort 
Lands ældfle Landboe-Forfatning, Efter at have viifl at Ordet 
Bool hos Snorro o. fl. har en anden Bemærkelfe end den, hvori 
vore ældfte Love tage det, giör han opmærkfom paa at Ordet 
fynes at Yære kommen ind i det danlke Sprog fra to forfkiellige 
Sider, den fkandinavifk -Gothifk'e, og da har det uden Tvivl fin 
Begyndelfe af det islandlke Bol — dernæfl fra den frililke Side 
nedflammende fra det meget gamle frififke Ord Bohl eller Bowel, 
Af difle tvende Oprindelfer leVer Orclet Bool faavel i Danmark 
fom i Hertugdommene i Endelferne af mangfoldige Stednavne, og 
i Danmark bruges det endnu paa mange Steder faa at fige i dets 
oprindelige Betydning, nemlig, fom et lidet Beboelfesfled med 
Jord til.

Forfatteren begynder fin Underfögelfe med at fremfætte fin 
Mening, at et Bool Var en Gaard i en Landsbye med en Jord
lod i Marken ligefaa god? fom de övrige GaardmændS i famme
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Bye; til Bootet hörte nodvendig en Andeel i Byens Gade, Tamt 
Part i Almindingen, Skove, Heder, Enge og Græsgange, for
uden et Toft i Byen felv. Efterat denne Mening er bleven frem- 
fat, gaaer Forfatteren over til at bcvife dens Rigtighed. Förft 
ved af Betragtning over den eneile mulige Maade hvorpaa Lan
dets oeconomitke Dyrkning kunde finde Sted, at vife, at hiin 
Mening flemnier gandtke overeens dermed • og tillige godtgiör 
han, at hans Mening ilemmer overeens med A. Sunefens Forkla- 
ring, med Erik Manveds fjellandtke Lov og med flere Steder i 
vore gamle Love og Skrifter. Dernæft bemærkes livor aldeles Ta
citus’s Efterretning om de gamle Germaners ældfte Landboe Ind
retning ligner den af Forfatteren antagne Foreftilling; en Oprin- 
delfe der ogfaa tilfredsflillende forklarer Jordfælledfkabets ellers 
uforflaaelige Oprindelfe. Forfatteren gaaer derpaa over til af 
landoeconomitke Aarfager, at vife at Boolene, fkiöndt nodvendig 
,af ulige geometritk Störreife, maatte være af lige oeconomitk 
Störreife, hvilken Störreife, beftemmés ved en Ploytpands aarlige 
Arbeide. *

Det er umueligl at udfinde et Bools geometritk Störreife 
fordi der i intet Land liar tunnet være nogen anden Maaleflok 
brugt for de förfle Jordlodder end en oeconomitk. Medens det 
ifölge deraf er et aldeles forgieves Arbeide at ville udfinde de 
torfte Jordlodder eller Bools geometrifke Störreife, er det ikke 
vantkeligt af landoeconomitke Grunde at beflemme deres oecono- 
mitke Störreife og Kundtkab om andre Landes oeconomitke Ind
retning i de ældfte Tidei’, beflyrker faavel dette, fom ogfaa For
fatterens forhen fremfatte Mening over hvad et Boot egentlig var.

Forf. omhandler den mærkelige Omflændighed at Benævnel- 
fen af en Plov eller dens aarlige Arbeide er bleven brugt og bru-
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ses endnu til Navn for et Beboelfesfled for en Familie af Bonde- ©
flanden. Saadanne Benævnelfer ere lucliert (af det romerlke Ju
gerum') Joch, Pflug, Hacke, ligefom Middelalderens latintke Be- 
nævnelfer Carnia, Carniata, Bovata , Aratrum, lutter Benæv
nelfer paa et Plovfpands aarlige Arbeide, fom ere gangne over 
til at betegne felv Jordlodden. Uagtet denne Liglied ikke lindes 
mellem Ordene Boot og Plov, tör man dog flutte, at dei' 
inaae være Lighed i Tingene, og at altlaa et Boot i oeconomitk 
Störreife var ligefaa meget Jord, fom kunde holdes inden tilbör- 
lig Dyrkning med en Plov, og var tilflrækkelig til at ernære een 
Familie. Heraf folger, at et Boot i det gamle Danmark var hvad 
vi her nu kalde en almindelig Bondegaard, det fom i Middelalde
ren paa Latin kaldtes Mansus, Curia, og det famme fom Hide 
eller Hyde i Engelland, fra den angelfaxitke Tid og fenere. En 
faadan Hide er aldeles urigtigt af nogle overfat paa Dantk en Hud, 
aorium, da Hide er et angelfaxitk Ord, fom betyder tectum, og 
forreflen et Landboefted med Jord. Forfatteren vifer af Annales 
TVaw er lien se s, at hide er jugerum uni aratro sufficiens per 
annum, og at det var difle Hides Antal i Engelland TFilhelm 
Conquestor lod optælle og indföre i den faakaldte Domeday Book. 
Forfatteren gaaer nu over til videre at bevife fin Paaflands Rig
tighed, ved at godtgiöre, at alle Deres Arbeider, fom have villet 
udi-egne et Bools geometritke Störreife, er aldeles fpilclt, og er 
urigtigt, blot fordi de have ikke kjendt, eller ikke have villet antage 
den Forklaring han har givet. Förft anmærkes, at i ingen af vore 
gamle Love og Forordninger, eller i noget af de mange af Lan- 
gebek bekiendtgiorte Skrifter fra vor Middelalder, findes det 
mindite, dei’ rigtigt forftaaet hiemler den Mening, fom Nogle 
have liavt, at Danmark allerede fra de ældfle Tider liar været 



ordentlig öpmaalt og inddeelt i Boot Imidlertid maåe dog ikke 
overfees at denne Bemærkning har blot Henfyn til den Meening, 
at den formodede Opmåaling og Jorddeling (kulde være udgaaet fra. 
nogen offentlig Åuétoritet, thi at faadan Opmaaling eller Jordde- 
ling jo har havt Sted, fom en aldeles privat Sag mellem de Lod
tagne felV, er netop Forfatterens egen Mening.

Den Kilde hvoraf alle Beregninger over et Book geometrilke 
Störreife fynes at være öfle, er uden Tvivl én Gloffe til jydfke 
Lov i et Haandlkrift deraf, rimetigVÜS fra det i5de Aarhundrede 
i den Arna-Magnæanflæ Samling No. 12 blandt Octaverne. Af 
denne Gloffe, eller nogen Optegnelfg, fom flenuner dermed, maae 
X Berentson have taget den Efterretning, han har meddeelt om 
gammel Jorddeling i Danmark** thi i det Væfentlige flemme de 
overeens. Forfatteren yifer at Sclioliaflerne og A. Berentson tale 
intet om en Agers Længde og egentlig ikke heller om dens Bredde, 
og at fölgelig en Agers Udregning i Qvadratmaal ? er umuelig, 
og naar denne Udregning, forø, en Grundflörrelfe? er ikke mulig, 
er et Bools Beregning det ikke heller.

T. Badens Udregning, er aldeles fällig da han gaaer ud 
fra en petitio principii ? og han har oVeralt paa en ganfke falfk 
Maade fundet et Par urigtige Störreifer for Længden og Bredden 
af en Ager, hvoraf nodVendig et fallk urigtigt Product maae være 
Folgen, *

Den fidfle Forfatter, fom har fögt at udregne et Bools georne- 
trifke Störreife var Aabye, men Forfatteren vifer hvor urigtig 
Jians Beregning er? der allene grunder fig paa en höift vilkaarlig 
Forklaring af den for omtalte Gloffe til jydlke Lov.

Efter at Forfatteren faaledes har at alle Forfög til at 
beregne et Boolg geometrifke Störrelfe ere mislykkede, omtaler
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han Deres Mening, fom troe at en ældgammel offentlig Opmaa- 
ling eller Inddeling af Landets Jorder har fundet Sted, og blandt 
hvilke Suhm er den Vigtigfle. Men underforer man de af Suhm 
anförte Skribenter, faafoin Abbed. Suger og Th. Rudbarne > faa 
befindes de flet ikke at figes llvad Suhm formoder, og bevife føl
gelig flet intet. U

Til Slutning anförer Forfatteren hvad han troer der har 
givet ^Anledning til denne Formening om Landets Jorders offent
lige Inddeling, og vifer, at den faa meget mindre kan have fun
det Sted, da den ikke kunde have mindfle Henfigt eller Nytte, 
thi at den fkulde være fom en Katafter til Paabuds og Skatters 
Ligning er urimelige, da Danmarks Konger i ældre Tider, hver
ken havde Lov eller Ret, eller ^yndighed til at paalægge andre 
Skatter end dem Almuen, og menig Mand vilde godvilligen for- 
flaae fig til. Og desuden fpores intet til flige Skattei', thi Erik 
Plovpennings Ploylkat, blev ikke paalagt for imellem Aarene 
124o Og 12ÖO.

Overalt vide yi kun lidet eller intet beftemt om denne Skat, 
ligefaalidet, fom om Erik Menveds faakaldte Guldkornfkat.

Profeffor 7?<n7zzz$ har forelagt Sellkabet en Afhandling om 
de ældfte danfke Mynter fra Knud den Stores til Knud den Hel
liges Tid, fidfte medindfluttet, af hvilken fidfle Konges Mynter en 
fuldflændig, lyflematifk ordnet Fortegnelfe tilföies. Det vifes, at 
ingen ældre danfke Mynter ere tilovers, end fra forftnævnte 
Konge; at den enefle Mynt, fom foregives at være af K. Svende 
Tveskiæg, er mistænkelig og i al Fald ikke danfkj og at de 
uvifle faavel folide Mynter fom Bracteater, der af adlkillige ere 
holdte for de ældfle danfke Mynter, henliöre til langt fildigere 
Tider.



31

Af Knud den Stores Mynter ere vel de flette flagne i, Eng
land, dog ogfaa nogle höift fandfynligeitü Danmark j hvilke füllte 
angives og betkrives. Om Harald Harefods Mynter yttres, at 
difle, fom blot engeltke Mynter, ikke egentlig burde have Plads 
i Samlinger af dantke Mynter; men, da de dog her fædvanlig ere 
antagne, angives de to fortkiellige Former af difle. Ved Harthe 
Knuds Mynter med det fædvanlige engeltke Præg er det vantke- 
ligt at afgiöre, om nogle af difle ei’e flagne i D^Jmarkj dog er 
dette om adfkillige fandfynligt; difle angives og betkrives. Om denne 
Konges övrige Mynter, med ufædvanlige og tildeels barbaritke Præg, 
giöre» det l'imeligt at de ere flagne paa fortkiellige Steder i Dan
mark. Magnus den Godes Mynters to Hoveffortkielligliedcr, efter 
den engeltke og den nationale Form, angives; og de flere For- 
tkielligheder i fidfle, faavel efter Typerne fom Indtkrifterne, med 
latintk nemlig eller med runitk Skrift anföres, faavelfom hvad til 
Forklaring af de nye Præg paa difle Mynter trees at kunne be
mærkes. Svend Estridsens Mynter fradrages de ham urigtig til
lagte Bracteater og folide Mynter, og de heri alene överblevne 
Runemynter angives efter de to, Hovedfortkiellighedei' i Indlkrif- 
terne paa difle. Nogle andre fortkiellige hidtil beflemte Mynter 
blive denne Konge fandfynligen tillagte. Harald Hein fradrages 
ligeledes alle ham hidtil till agte Bracteater; hans overbjevne Myn
ter angives efter deres to Hovedformer; den fidfle med dens to 
Fortkielligheder. Endelig igiennemgaaes og forklares noget om- 
(tændeligere Knud den Helliges Mynter, af hvilke tre KL-.Ter op- 
fliltes; og det hele Antal, fom af dille endnu er© kiendte, be
tkrives i den tilföiede Fortegnelfe, der indeholder tilfammen 82 
Stykker, tilhorende deels den kongelige Myntfajnling, deels pri
vate Samlinger i Lapdet, betegnede med fortkiellige Signaturer
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Myntkabineltets egne med Dantke, de fremmede med romerlke 
Tal. To medfølgende Mynttavler indeholde faavel alle forhen 
i Myntværket flukne fom <de vigtigere nye Mynter af denne Konge, 
famtligen ordnede overeensfiemmende med den nye Klaffification 
af difle.

Den geographiske Landmaalning.
I det lay>ge Tidsrum fom Danmarks geographifke Oprøaal- 

ning og de derover udgivne Korter har medtaget, er dette Ar
beide, under Sellkabets Overopfigt og fortkiellige dertil udnævnte 
Mænds Ledning, blevet udfort efter famme Plan. Imidlertid 
havde alle de Videntkaber og Kunfler, fom have Indflydelfe paa 
dette Slags Arbeider, ifær i de nyere Tider giort betydelige Frem- 
fkridt. Fornemmeligen er den Kunfl at fremftille Egnenes Befkaf- 
fenhed paa Korterne bragt til en för ukiendt Fuldkommenhed. 
Selfkabet beftcmte fig derfor til at lade fine Korter over Holfteen 
udarbeide efter en nye Plan, og at betroe Udförelfen deraf til fit 
Medlem Profeflbr og Ridder H. C. Schumacher} fom ved den ham 
allerede paalagte Gradmåalning i Holfteen ogOpmaalning af Lauenborg 
havde lignende Forretninger i famme Egne, og hvis udmærkede 
Indfigter og Obfervatorduelighed lade yente noget Fortrinligt af de 
under hans Ledning foretagne Arbeider. For at udfore denne Hen— 
figt udfordredes betydeligt forbinede Udgivter, men hvortil Hans 
Majcftæt Kongen, altid befielet af den famme oplwiede Kiærlighed 
tor Videntkaberne, rakte gavmild Haand.

I det Tidslob, fom omfattes i nærværende Overfigt, har 
Selfkabet bekiendtgiort et Generalkort over NorreJylland. Dette 
var allerede begyndt for mere end 10 Aar liden, og havde i fit 
förfte Anlæg adfkillige Ufuldkorønenheder hvorhos det ved Ange~ 
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los lange Svagelighed, og fiden paafuldgte Död baade var bleveii 
opholdt, og i Stikket mindre vel udfort. Men uagtet det ikke 
opfyldte de Fordi-inger, man kunde giöre paa et faadant Arbeide, 
fandt man det dog ikke passende at tilbageholde det, da dec 
unægteligen opfyldte et Savn, og dets Bekicndtgjorelfe altfaa maatte 
være gavnlig.

Ordbogen.
Ordbogscomtniflionen har vundet et nyt Medlem i ProfefTor 

og Ridder Ralibek, og forfætter med Iver fine Arbeider. Bog- 
ilavet V er uu færdig til Revifion.

P r i i s s k r i v t e r.
I Anledning af de af det kongelige Videntkabernes Seltkab 

for Aaret 1820 udfatte Priisopgaver var ikkun indkommen et Skrift, 
nemlig over* det Spörgsmael: ”Er Magnetnaalens Inclination og 
Intenfitet underkaflet faadanite daglige Variationer fom Declinatio- 
nen? have de ogfaa længere Perioder ligefom denne, og kan 
man beftemme diffes Grændfer?” Afhandlingen fom er fkreven 
paa Engeltk, har til Motto: Haunia. Ved at udfætte det anförte 
Spörgsmaal kunde det ikke være Seltkabets Henfigt at erholde en 
blot analytiik Unclertogelfe over det Forhold, hvori Magnetnaa
len« Bevægelfe i Inclinationsplanen og den horizontale Plan maatte 
flaae til hinanden, naar den paivirkedes af en conflant Kraft; 
thi dette beroer paa en let Anvendelfe af bekiendte mechauifke 
Grunde. Man vil derimod vide hvad Iagttagelfer og derpaa byg
gede Underfögelfer havde lært om diffe Forandringer, for derved 
at ledes paa Spor efter de perturberende Aarfager, og erholde v 
noget nyt Lys i Theorien oin Jordklodens Magnetisme. Da nu 

E
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Forfatteren er bleven flaaende ved hine analytifke Underfogelfer, 
kunde Selfkabet ikke tilkiende ham Præmien.

Priisopgaver.
A. Den mathematiske Classe.

At angive Grunde til den Forlkiel i Ecliptikens Skraahed) 
fom ifolge mangfoldige Obfervationer udledes af Vinter- og Som- 
merfolflitierne.

Rationes assignare diver see illius obliquitatis eclipticce* 
quæ vi plurium observationum e solstitiis brumalibus atque 
æstivis elicitur.

B. Den physiske Classe.
Hvilke ere de udvortes Betingelfer for de koldblodige og de 

endnu laVere flaaende Dyrs Liv og Udvikling? Og hvilket er det 
Udviklingstin i Dyrenes Række indtil hvilket man træffer Dyr fom 
kunne leve i andre?

Quænam vitæ ac evolutionis conditiones externæ a natura 
constitutæ sunt tum animalibus sangvine frigido prædiiis3 tum 
locum inferiorem in serie animalium tenentibus? Et quinam est 
in hac serie gradus > ad quem usque inveniuntur animalia, 
quæ intra alia vivere possunt?

C. Den philosophiske Classe.
Da der unegteligen gives en naturlig Retfærdighed og al- 

meengyldige Retfærdighedslove ? med hvilke al pofitiv Lovgivning 
bör flemme oVereens og hvorefter den maae bedommes, men de 
pofitive LoVe dog for en flor Deel ere og maae Være byggede 
liiflorilke Grunde, fornemmeligen faadanne, fom ligge enten i 
forikiellige Nationers fælleds, eller i enkelt Nations færegne, Me- 

i
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ninger, Sæder og Indretninger, og da det er af Vigtighed at un- 
dcrföge Fundamentet for, og Omfanget af, difle hiflorifke Grun
des Gyldighed, famt deres Forhold til hine almindelige Retfær
digheds Fordringer, faa udfætter det kongelige Videnlkabernes 
Sellkab folgende pliilofophifke Priisfpörgsmaal :

Paa hvilken almindelig Grundvold flotter fig? og af hvad 
Befkaflenhed og Omfang er, den Gyldighed og Indflydelfe, der 
tilkommer hiflorifke Gi'unde for RettighederS Beflemmelfe ved. po
fitive Love?

Cum negari non possit dari justitiam naturalem legesque 
justi universales, quæ in jure positivo condendo ac in eodem 
ad censuram vocando non possint non spectari et servari? sed 
tamen leges positivae pro magna parte e rationibus historicis, 
quae imprimis in opinionibus, moribus institutisque sive diver
sis gentibus communibus sive singulis gentibus propriis sunt 
positae, et pendeant et pendere debeant, cumque magni sit 
momenti disquirere ? quo fundamento nitatur et quem ambitum 
habeat horum rationum vis atque auctoritas ? quænamque inter 
eas iliaque justitiae universalis praecepta intersit ratio, socie
tas regia ad bonas artes promovendas constituta hancce in phi
losophicis quaestionem proponere decrevit:

Quo fundamento universali nititur? quænamque est ac 
quanta momentorum historicorum in juribus lege positiva de
terminandis vis atque auctoritas?

D. Den historiske Classe.
Det antages fædvanlig, at faavel Bifperne Tom aclfldllige 

Byer i Danmark have i gamle Tider havt Myntrettighed, men 
det ei' meget uvifl, naar faayel dette har begyndt, fom paa hvilke 
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Vilkaar denne Rettighed har været tilflaaet eller udövet Man 
veed af Saxo at Knud den Hellige Ikienkede til Bifpen i Lund 
en fierde Part af de Penge, fom floges der i Byen; og man tioer 
almindelig, at famme Konge ogfaa har fkienket den Roeskildflce 
Bitkop dette j hvilket Suhm ogfaa Ieiligliedviis, uden dog at an— 
fore nogen Auctoritet herfor, fortæller i hans Danmarks Hiflorie 
IV. S. 486. Men det kan i alt Fald neppe antages, at hermed 
nogen Rettighed til at flaae Penge i eget Navn var forbuden. Det 
omtales vel oftere hos vore gamle Skribenter, at en faadan An
del i Mynten er bleven Bifperne fkienket af Kongernej faaledes 
Bifpen i Slesvig af Svend Eflridfen, famme Stads Bitkop af Val
demar I., Bifpen i Ribe af Erik Glipping o. fl. man finder endog 
nævnet bifpelige Myntmeftere, for Ex. een i Roeskitde lios Lan- 
gebek SS. rr. DD. V. pag 256, 58, men den rette Sammenhæng 
med denne Bifpernes Andeel i Mynten og hvori Deres Myntine- 
fteres Forretning egentlig liar beftaaet, finder man ingeufteds ty
delig forklaret.

Af Stædernes Myntrettiglied forekommer ligeledes flere Spor 
i de Gamles Beretninger; f. Ex. i Valdemar II. Jordebog ved den 
Told, fom for denne Rettighed fvaredes af Byerne Viborg, Ribe 
o. a. (Langebek SS. rr. DD. VII. p. 519); men denne Sag er dog 
ikke mindre dunkel, end hiin, og man veed ikke, enten fra hvil
ken Tid eller til hvilke Byer denne Rettighed har været tilflaaet 
eller paa hvilke Vilkaar den tilflodes; om f. Ex. med Ret til at 
flaae Mynt af begge Metaller, Sölv og Kobber, eller af dette 
alene, og om ikkun Kongen eller maatkeBilkopperne tillige kunde 
flaae af begge.

Man onfker altfaa en faavidt muligt fuldltændig, nöiagtig og 
ved gyldige Auctoriteter bekræftet Forklaring om Myntens, faa at
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fige, udvortes Tilfland i Danmark fra dennes Indforelfe ved Knud 
den Store indtil den Oldenborgtke Stammes Regiering,' hvori fol
gende Punkter bleve, faavidt det kan ikee, at udvikle og oplyfe: 
i hvilke Byer i Danmark ere, fra den Tid egen Mynt er begyndt 
at bruges i Landet, Penge af Kongerne bievne flagne? Hvilke 
Byer have været de forile Kongelige Myntflæder, og hvilke for 
hver enkelt Konge ifær ? Hvorledes maae Gaven til Bifperne af 
en vis Alideel i Mynten, faavel oprindeligen fom efter hvad For
andring heri efterhaanden kan være fkeet forftaaes? Naar have 
andre end Kongerne, begyndt at flaae Mynt? Ts'aar Bifperne? 
Naar Stæderne? Have andre end difle havt denne Rettighed? Hvilke 
vare Vilkaarene ved denne? \are difle de famine for alle, eller 
vare de fortkiellige ? Vare de i jBefynderlighed foriklellige for Bi
fperne og Byerne, faa at f. Ex. hine kunde flaae Mynt baade af 
det ædlere Metal og af det ringere, difle kuns tom adfkiilige troe 
af det ringere? ved hvilken Leilighed ogfaa maatte oplyfes hvad 
Hvidtfeld fortæller om Valdemar IV., at af ham tiled elfor Sölv- 
mynten blev indfort en ringere Kobbermynt; hvilken Mynlfort 
dog, tom flagen af Valdemar felv, er aldeles ubetiendt.

Skulde nogen, der opholdt fig her i Byen, indlade fig paa 
at bearbeide dette Emne, og uden felv at befidde gamle dantke 
Mynter, maatte önlke at nytte de Oplysninger, fom fra Mynterne 
felv kunde hentes til denne Sags Opklaring, vil den redebonfle 
Underftottelfe og Anviisning hertil kunne ventes af det kongelige 
Myutkabinets Director.

Cudendi monetam jus fuisse antiquitus in Dania tum epi- 
scopis tum etiam urbibus concessum, tralatitium est: sed quando 
hoc concedi cæpturn sit, quibus vel episcopis vel urbibus, et 
quibus conditionibus tribulum fuerit, quali denique modo exer-



citum, quæstiones sunt in re nostra antiquaria valde obscurae. 
Tribuisse Regem Canutum, cognomine Sanctum, Episcopo Lun- 
densi quartam numorum, qui in urbe cudebantur, partem auc
torem habemus Saxonem*, idemque etiam ab eodem rege tribu
tum Suenoni Roschildensi Episcopo, vulgo creditur, rem quo
que alia narrando luto asserente Suhmio histor. Daniæ IE. 
pag. 486; sed an hoc ad cudendum proprio nomine nurnos va
luerit, jure potest dubitari. Occurrit pluries apud scriptores 
veteres mentio de hac monetae parte a legibus in episcopos col
luta, e. c. a Rege Suenone Estrithæ in Episc. Slesvicensem, a 
Rege JEaldemaro I. in eundem Slesvicensem episcopum, a Rege 
Erico Glipping in episcopum Ripensem*, occurrit etiam mentio 
monetarii episcopalis e. c. Roschildiæ apud Eangebek. SS. rr. 
Danice EII. pag. 256-58. Sed quænam fuerit istius donatio
nis regioe, quænam hujus muneris vera ratio, nullibi expedite 
traditum invenimus.

Concessi urbibus juris feriundce monetae, cujus varia in 
scriptis et traditionibus Eeterum occurunt vestigia, e. c. in 
vectigali pro hoc jure solvendo in libro census Daniæ JEalde- 
mari II. {apud Langebek. EIE pag. 521 et alibi) non minus 
impedita est ratio*, neque omnino liquet, vel quando, aut qui
bus urbibus hoc jus fuerit tributum vel quibus hoc soleret tri
bui conditionibus, num in viliora solum valeret metalla an in 
argentum etiam, quod exemtum illis et regi solum vel forte 
episcopis quoque relictum alii credunt.

Desideratur ergo rei monetariæ in Dania, si ita dicere 
licet, externi status a tempore introductae per Canutum Mag
num propriæ monetæ ad tempora usque Regum stirpis Olclen- 
burgicæ accurata et veterum scriptorum testimoniis suffulta ex



positio, quæ hoec fere rei momenta, quantum fieri potesi, 
enucleata et illustrata sistere debet: quibus in urbibus Regni 
Daniæ, a quo tempore propriorum numorum usus cæperit, 
cusa fuit a regibus moneta? a quibus singulis regibus cusa 
fuit hæc in singulis urbibus? Quomodo intelligenda est illa a 
legibus concessa episcopis monetae hujus vel illius urbis portio? 
Quando cæpit jus feriundæ monetae tribui aliis*, quando epi
scopis, quando urbibus ? Quibus tributum illud fuit episcopis, 
quibus urbibus? Nam aliis ac his illud jus concessum fuit? 
Qucenam fuerunt hujus juris conditiones ? num eædem omnibus 
an diver see? num aliae praesertim episcopis ac urbibus, ita ut, 
quod vulgo creditur, illis in utrumque, nobile ac ignobile, his 
tantum in posterius metallum jus esset? qua etiam occasione 
illud illustrandum veniret quod de Waldemaro IN. narrat 
Hvitfeidius, eum pro moneta argentea, intulisse usum vilioris 
aeneae: qualis tamen moneta, ceu a Waldemaro cusa, non 
cognoscitur*

Quod si aliquis in hac urbe degens materiam hanc sibi 
tractandam sumeret, qui numis ipse veteribus destitutus, illis, 
quae inde hauriri possent, præsidiis uti desideraret, libenter 
huic operam suam praestabit et ex divite suppellectili numis- 
matica regia quaecunque subministrari poterunt rei illustrandae 
utilia adminicula suppeditabit numophylacii regii director.

Et overordentligt Priisspörgsmaal, henhörende til den 
physiske Classe.

Ifölge et Legat fra Seltkabets afdöde Æresmedlem Hans höi- 
grevelige Excellence Grev J. G. Moltie udfættes atter en Priis af 
55o Rbd. for folgende Spörsmaal:
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Hvilke Overgaiigsbjerge findes der i Norge?
Man maae angive Stederne, hvor de forekommeJ om de 

blot findes i ChrifUania Stift, fom Hi’, von Buch og Hausmann 
foregive, ellei' ogfaa paa andre Steder, man maa beflemmo i 
hvilken Orden de ligge paa hinanden, og om de overalt findes i 
den famme Orden 5 hvilke Leier af Steen og Metaller der fore
kommer i famme; hvilke Forlteninger de indeholde, paa hvilke 
Grundbierge de hvile, og om de have ligeformig eller afvigende 
Leiening med famme, og endeligen om de bedækkes meet en 
Steenart af Flölsbierge. Til Sagens Oplysning maatte med Svaret 
indfencles tydelige Pröver af Steenarterne i diffe Overgangsbjerge-

Quæ saxa ad montes ordinis secundi seu transitorios 
(Overgangsbierge) pertinentia in Norvegia reperiuntur?

Determinentur loca, in quibus illa saxa occurrunt; an 
tantummodo in diocoesi Aggerhusiensi reperiantur , ut conten
dunt celeberrimi von Buch et Hausmann, an simul reliquis 
regni partibus; explicetur, quo ordine et an uno eodemque 
ordine ista saxa ubique reperiantur-, quoe strata sive lapidum 
sive „metallorum iis subjecta sint; quas petrej'actiones inclu
dant; cui montium primaevorum sive aequaliter et parallele 
sive alio situ superimposita sint; denique an saxo quodam ter
tiae aetatis, quasi tegmine, instructa sint. Ad hanc rem illu
strandam exhibeantur exemplaria selecta saxorum, de quibus 
heic quaeritur.

For det Thottske Legat.
(Prifen er 200 Rbd. rede Sölv).

Man forlanger en Dantk Meteorologie, eller en Skildring af 
Veirligets BetkafferJied i Danmark, tilligemed cn Udvikling af 
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Grundene til famme, forfaavidt difle i Folge vore nærværende 
Kundlkaber lade fig udvikle af Landets Naturflilling.

Desideratur meteorologia Danica, sive delineatio tempe
statis in Dania rationum, ejusque causæ e situ et natura re
gionis, quantum præsens scientiae naturalis status siverit, de
ducantur.

For det Classenske Legat.'
Det er bekjendt at Productet af en Jordlod foröges i Forholdt 

til den Kraft, hvormed den dyrkes; men tillige at denne Foro- 
gelfe har fin Grændfe, og flandfer naar det Punkt af Frugtbarhed, 
fom er det höiefte naturmulige, er naaet. Heraf folger, at det er 
fordeelagtigt for Jorddyrkeren, at forflærke Dyrkningen faalænge 
Productet endnu betaler det anvendte Arbeide. Men Landmænde
nes Stræben gaaer fædvanligen mer© ud paa, ved et Minimum 
af Arbeidskraft at erholde en jevn god Afgröde, end ved et Maximum 
deraf, gjennem Konflens yderfle Anllrængelfe, at opnaae det 
flörftmuelige Product. Det er meget fandfynligt at denne Grund
fæ tning flandfer Agerdyrkningens Fremtkridt, i det den binder til 
den extenfive Kultur. Vel er den fiörfhnulige Productivitet af en 
Jordlod, ved den omhyggeligfte Dyrkning, der ikke blot ind- 
Ikrænker fig til Agerdyrkningens fimplere Midler, men tager Hau- 
gedyrkningens Methode med, ikke bekjendt; imidlertid er dog 
den almindelige Dom enig deri, at Jordlodderne ere for flore 
imod Arbeidskraften; og at et mindre Areal, dyrket med famme 
Kraft, vilde yde meer, end en flörre, hvor Kraften fpildes ved 
dens Fordelning. Det er derfor baade for den oeconomitke Vi- 
dentkab, og for Agerdyrkningen, betragtet fom en Næringskilde, 
«t vigtigt Problem: at beftemme det fligende Forhold imelleni

F
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den Kraft der anvendes, og det Product, der erholdes. Denne 
Beflemmelfes nærmefle Nytte vilde være den gavnlige Indfigt, at 
en Agerdyrker kunde maaskee af fin halve Mark erholde en ftörre 
reen Indtægt, end den hele ellers ydede. Selikabet ontker at 
foranledige noget Lys over denne Sag, og udfætter derfor en Be
lønning af 200 Rbd. Sölv-Mynt for en tilfredsllillende Oplosning 
af folgende Opgave: I hvilket Forhold fliger Pi-oductet, og den 
rene Indtægt af en Jordlod efter den paa Dyrkningen anvendte 
forögede Arbejdskraft ?

Befvarelfen önfkes i den Form, at den Arbeidskraft [(Drifts
kapital) fom anvendes paa en Jordlod af en vis Störreife, f. Ex. 
5o Tönder Land, efter den almindelige Brugsmaade, betragtes an
vendt paa mindre og mindre Dele af Lodder, faafom 4o, 5o, 20, 
10 Tönder Land, tilfidft endog med liaugemæsfig Kultur, medens 
det övrige af Lodden anfees at henligge udyrket, blot nyttet til 
Græsning; og Betragtningen fortfat indtil, ved den höiefle Kul
tur, den niindfle Deel af Lodden yder ligefaa flor reen Indtægt, 
fom den hele Lod dyrket paa fædvanlig Maade.

Constat, crescere proventum alicujus agri, crescente vi 
qua colatur; sed notum quoque est, suos esse huic incremento 
fines, ubi scilicet ad eum fertilitatis gradum, qua majorem 
negat natura, fuerit perventum. Inde sequitur, e re acricoloc 
esse, ut culturam tamdiu augeat, quamdiu proventus labori 
adhibito respondeat. Verum coloni plerumque magis id agunt, 
ut minima laboris vi plausibiles fruges accipiant, quam ut 
maxima artis contentione, summum, quem possint, proventum 
obtineant. Verosimile admodum est, hac ratione sequenda in
hiberi agriculturae progressum , dum ea unice ad cultures am
plitudinem adstringatur. Verum quidem est, nondum sciri, 
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quis maximus sit alicujus agri summa diligentia culti proven
tus, si scilicet non in solitis colonorum subsidiis adquiescas sed 
magis sollicitam hortulani methodum adhibeas: at tamen ple- 
rorumque suffragiis, ea sententia invaluit, quod fundorum 
portiones , nimis quam pro laboris vi, quæ ad usum converti 
poterit, amplæ sunt', quodque minus agri spatium, eadem vi 
cultum, plus proventuum ferret, quam majus, in quo ipsa vis 
nimia dispertitione perderetur* Est itaque problema, sive scien
tiam oeconomicam, sive agriculturam ceu quæstum spectes, gra
vissimum: proportionem crescentem, inter vim, quæ applica
tur, et productum, qui obtinetur, definire* Proximus hujus 
usus foret læta persvasio posse forte agricolam ex agro dimi
dio plus solidi reditus, quam ex toto agro alioquin soleat, 
percipere* Cupit^Societas aliquid facere ad lucem huic rei ad- 
fundendam $ ideoque præmium ducentum thaler orum argenteo
rum proponit ab jllo reportandum, qui ea qua par est soler- 
tia hocce thema explicet:

Quanam proportione crescit proventus solidusque alicujus 
agri reditus crescente laboris vi, in ejusdem cultu adhibita?

Optarnus talem tractationi formam dari, ut laboris vis 
{sive pecunia in agri cultura posita) quæ ad fundum certoe 
magnitudinis v. c. juxta solitam terram laborandi rationem 5o 
agri tonnarum applicatur, adhibita consideretur ad minores 
minoresque fundi portiones, uti 4oA 3o, 20, 10, agri tonnas, 
ejuin adeo ad hortulani sollicitudinem, dum reliqua fundi pars 
ceu inculta, nec nisi ut pascuum spectetur, utque heee colendi 
methodus tamdiu continuetur, donec summa cultura minima 
fundi pars tantundem solidi reditus, quantum totus fundus 
solito more cultus antea dederit.
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Befvarelfen uf diffe Sporgsmaal kunne være affattede i det la
tinske, franske, engeltke, tydlke, fventke eller dantke Sprog. 
Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, ’men med 
et Motto, og ledfages ined en forfeglet Seddel, der indeholder 
Forfatterens Navn, Stand, og Bopæl, og fom bærer famme 
Motto. Seifkabets i de dantke Stater boende Medlemmer deeltage 
ikke i Priisætkningen. Belønningen for den fyldeflgjorencle Be- 
fvarelfe af et af de fremfatte Sporgsmaal, for hvvilken ingen 
anden Priis er nævnt, er Seltkabets Guldmedaille, af 5o dantke 
Ducaters Væi’die.

Priistkrivterne indfendes inden Udgangen af December 1822 
til Seifkabets Secretair H. C. Orsted, Profesfor og Ridder af 
Dannebrogen.


